Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

D66 Oosterhout
maakt er werk van!

D66 krijgt het voor elkaar
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Voorwoord lijsttrekker
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D66 pleit voor vrijheid van het individu maar wel in
verbondenheid met elkaar.
We zijn er voor de inwoners van Oosterhout en we willen
samen met hen nadenken en in gesprek gaan over
een gezonde en gelukkige Oosterhoutse samenleving.
We komen op voor hen die dat zelf niet kunnen en
staan schouder aan schouder met hen die vanuit
eigen initiatief iets willen neerzetten. Een uitdaging
daarin is dat belangen goed worden afgewogen. Wat
we beloven, willen we kunnen waarmaken.
Juist in de campagnetijd zien we dat het gesprek met
inwoners gevoerd wordt, maar ook na de gemeenteraadsverkiezingen blijven de inwoners
bij D66 Oosterhout centraal staan. In dit verkiezingsprogramma onderscheiden we vier
thema's met concrete voorstellen voor Oosterhout, Oosteind, Dorst en Den Hout:
-

Geluk en Gezondheid
Grondrechten en Waarden
Gedeelde welvaart
Duurzaamheid

Voor u ligt het verkiezingsprogramma 2018-2022. In dit verkiezingsprogramma delen wij met
u waar we ons de komende raadsperiode hard voor willen maken. We beloven geen gouden
bergen, maar blijven realistisch. Ons doel is dat u merkt dat Oosterhout er uiteindelijk beter
van wordt. Daarom hebben we gekozen voor de slogan die u de komende periode nog vaak
tegen zult komen: D66 maakt er werk van!

Marleen Hemmer
Lijsttrekker D66 Oosterhout
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1. Vertrouw
op de eigen kracht van mensen
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D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet. Wij willen de kracht, vindingrijkheid en creativiteit van mensen
ondersteunen en ruimte geven. Door te investeren in mensen lukt het hen hun eigen
kracht te benutten en meer mee te doen in de samenleving. Dat betekent dat we
mensen gelijke kansen moet bieden zodat zij hun situatie structureel verbeteren.
Daarnaast moeten we de weg vrij maken voor eigen initiatief (en mensen de "Right
to Challenge" geven om te laten zien dat zij het beter kunnen). Daarmee moeten we
ook kritisch zijn naar onze rol als overheid.
Wij ondersteunen opstartsubsidies voor nieuwe ideeën die zorgen dat Oosterhout
een levendigere gemeente wordt, met een variatie aan maatschappelijke initiatieven.
Het doel hierbij moet zijn, dat de meeste van die plannen zelfdragend worden. We
investeren in goed onderwijs, omdat dat bijdraagt aan de eigen kracht van mensen.
Net als werk dat in een ander hoofdstuk aan bod komt.
De meeste mensen worden gelukkig van goede contacten. Wij willen mogelijkheden
in woningen maken waarin verschillende mensen elkaar gemakkelijk vinden. Denk
bijvoorbeeld aan een flat waar een grote variatie aan mensen woont en waar een
logisch ontmoetingspunt gemaakt wordt zoals een koffiecorner.
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Voorlichting & Onderwijs
• We willen goede voorlichting over waar mensen terecht kunnen voor vragen en hulp
over opvoeding, gezondheid en zelfstandig blijven wonen.
• Goede en betaalbare scholen en kinderopvang. Wij hebben de ambitie de beste
scholen te krijgen. Dat betekent investeren in en in gesprek met de scholen over alle
randvoorwaarden voor goed onderwijs.
• Vervolgonderwijs moet goed bereikbaar zijn met de fiets of OV.
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Ontmoeting
• Woningen met meerdere generaties faciliteren zodat ook mogelijk wordt dat iemand
voor zijn ouders kan zorgen als iemand dat wil.
• Ontmoetingen mogelijk maken door deelname aan het cultureel leven te stimuleren
door uitgebreide voorlichting en lage instapmogelijkheden.
• Kleinschalige initiatieven zoals amateurkunst stimuleren en in opstart faciliteren.
• Activiteitencentra zouden nog meer voor ontmoeting en zinvolle daginvulling moeten
worden ingezet. Deze moeten op cruciale dagen, zoals kerstmis, open zijn.
• Meedenken over goede ontmoetingsplekken voor jongeren, bijvoorbeeld een
jongerencafé.
• Bezoek aan de parken, dorpen en binnenstad stimuleren door evenementen de
ruimte te geven.
Meedoen
• Betere samenwerking scholen en zorg om alle kinderen voldoende ondersteuning te
kunnen bieden.
• Sporten en spelen in rookvrije speelruimtes
• Ons rijke verenigingsleven stimuleren en betaalbaar te houden;
• Een degelijk en sluitend ov-systeem, zodat de mobiliteit van alle mensen toeneemt;
• Zorgen dat mensen een fijn en veilig thuis hebben met passende woningen, het
stimuleren van buurtpreventie en een zichtbare en bereikbare wijkagent.
• Het is belangrijk dat Oosterhout toegankelijk wordt voor mensen met beperkingen.
Dat wil zeggen dat hiermee rekening gehouden wordt op openbare plaatsen, het
onderwijs, overheidsgebouwen en andere plekken waar de gemeente invloed op heeft.
• Inwoners zouden de mogelijkheid moeten krijgen meer verantwoordelijkheid te
nemen. In de vorm van: “Right to Challenge”.
• Fietsen stimuleren via goede snelfietspaden in samenwerking met West-Brabant.

D66 Oosterhout maakt werk van geluk en gezondheid
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De gemeentelijke organisatie
• Meer verantwoordelijkheid van de burgers, minder bemoeienis van de overheid
vraagt ook iets van de raadsleden en wethouders. D66 wil graag dat we samen komen
tot een andere manier van besturen. De samenleving is veranderd en mensen hebben
de beschikking over veel kennis en wijsheid. De manier waarop we politiek bedrijven
moet mee veranderen, zodat inwoners zich betrokken voelen.
• Minder beloven, meer doen.
• Contact tussen ambtenaren en inwoners zo laagdrempelig mogelijk waarbij meer
gezamenlijk opgetrokken wordt en maatwerk geleverd kan worden.
• De gemeenteraad moet meer zichtbaar zijn, zowel letterlijk als figuurlijk. Meer
ontmoetingen op plekken waar de inwoners zijn maar ook de inwoners meer en beter
informeren over hoe zij geholpen kunnen worden.
• De gemeentebegroting op orde houden, geen risicovolle investeringen en zoveel
mogelijk schulden wegwerken.
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Seniorenbeleid
• Ook oudere mensen willen zo lang mogelijk zelfstandig leven. Ze bepalen zelf hoe ze
hun leven invullen en zijn daarvoor zelf verantwoordelijk.
• Wij zullen actief controleren of de gemeente de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO) juist toepast en een hulpvraag snel genoeg afhandelt.
• Wij zullen een goede ondersteuning voor mantelzorgers realiseren. En ook voor
ouderen willen we ontmoetingsruimten in wijken en kernen openen die overdag open
zijn.
• Luchtvervuilend verkeer, waarvan vooral mensen met ademhalingsproblemen last
hebben, wordt zoveel mogelijk geweerd.
• De gemeente dient de inzet van onafhankelijke wijkverpleegkundigen te bevorderen.
• Het gemeentehuis moet goed bereikbaar zijn voor ouderen en mensen die slecht ter
been zijn.
• Informatie moet gratis beschikbaar blijven in de vorm van folders, zodat mensen die
niet fervent gebruikmaken van het internet toch toegang hebben tot de informatie.
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“Right to Challenge”
(maak de burger verantwoordelijk)
We willen de inwoners en ondernemers van Oosterhout inspraak geven bij
de belangrijke besluiten die hen raken en gebruik maken van de wijsheid
in de samenleving. Dat willen we doen door de “Right to Challenge”
uit te gaan voeren in Oosterhout. Bewoners en bewonersorganisaties
maar ook ondernemers kunnen bij de "Right to Challenge" zelf het
initiatief nemen om een dienst uit te voeren, als zij vinden dat het beter
of anders moet. We willen dat het initiatief meer verschuift van overheid
naar inwoners: meedoen, eigen initiatief nemen. Hiermee krijgen zij
ook de middelen en verantwoordelijkheid. Zo kunnen bewoners en
bewonersorganisaties taken overnemen die tot nu toe vaak door de
gemeente wordt uitgevoerd.
Bijvoorbeeld een sporthal in het beheer van meerdere verenigingen,
een buurtmoestuin door wijkbewoners gemaakt op openbaar groen of
een gezamenlijk plan met de buurt over de inrichting van de openbare
ruimte in hun wijk.
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2. Koester het grondrecht en de
gedeelde waarden
Ieder mens heeft het recht om zichzelf te kunnen zijn. Of je vrouw, man, jong, oud,
heteroseksueel, homoseksueel, transgender, gezond, ziek, werkend of werkloos
bent of een beperking hebt. Iedereen wil gerespecteerd worden om wie hij of zij
als mens is en mee kunnen doen in een samenleving die van ons allemaal is. D66
zoekt oplossingen om verschillen te overbruggen en daarmee begrip voor elkaar
te krijgen.
• Goede opvang voor nieuwe Nederlanders die in de gemeente komen wonen, hulp bij
het vinden van woonruimte en zo snel mogelijk de taal leren en kunnen werken.
• Veel aandacht voor onze normen en waarden en kennis over Oosterhout in de
inburgeringscursus.
• Goede handvatten voor het onderwijs om nieuwkomers van zowel binnen als buiten
Nederland op te vangen, op zowel materieel als op inhoudelijk gebied.
• We leren van elkaar. Ook als het gaat om beleid bij anderen. Andere gemeenten vinden
soms verschillende oplossingen bij dezelfde problemen. We willen samenwerken met
andere gemeenten en leren van hun ervaringen om tot de beste oplossingen voor
Oosterhout te komen.
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3. Beloon prestaties en deel de welvaart
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Wij streven naar economische zelfstandigheid voor zoveel mogelijk mensen en
initiatieven vanuit de gemeenschap daarvoor krijgen onze steun. Wij vinden het
vanzelfsprekend om welvaart met elkaar te delen. We willen dat mensen meedoen
in het maatschappelijk en economisch proces, want daar worden we allemaal beter
van. Voor mensen die zichzelf niet kunnen redden dragen we een gezamenlijke
verantwoordelijkheid.
Het is belangrijk dat werken laagdrempelig wordt, ook voor mensen in een
uitkeringssituatie. Het moet gewaardeerd worden als mensen vrijwilligerswerk of
mantelzorg gaan doen en dit is zelfs een kans om mensen weer in het sociale
proces te betrekken. De jeugdwerkloosheid moet aangepakt worden.
Wij willen ondernemers als gelijkwaardige sparringspartner voor de gemeente.

Gezondheid
Als je niet gezond bent, is het lastiger om deel te nemen aan de maatschappij en gebruik
te maken van je eigen kracht. Maar ook mensen die niet gezond zijn moeten gehoord
worden, zodat we samen kunnen bekijken wat goed voor hen is. Tegelijkertijd zien we
dat de gemeente verantwoordelijk is geworden voor een deel van de gezondheidszorg
in Nederland. Dat maakt gezondheid een nog belangrijker thema, ook voor de komende
4 jaar. Geestelijke gezondheid is een belangrijk onderdeel. Wanneer je lekker in je vel
zit, zorgt dit voor een gevoel van geluk en welzijn. Maar ook helpen contacten in je
omgeving vaak om je gelukkig te voelen. De mogelijkheid om contact te hebben met
andere mensen, in het dagelijkse leven, vinden wij daarom heel belangrijk.
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Werk
• Wij willen meer maatwerk voor mensen die nu een grote afstand hebben tot de
arbeidsmarkt, zij moeten beter begeleid worden om toch te kunnen werken. Persoonlijke
gesprekken en gelijkwaardigheid is daarin cruciaal.
• Met ondernemers worden afspraken gemaakt om ook de mensen die meer moeite
hebben om aan het werk te komen een opstap te bieden.
• Een bijstandsuitkering moet eenvoudig stopgezet en weer in gang gezet kunnen
worden, zodat mensen gemakkelijker aan het werk kunnen.
• Het wordt mogelijk voor bijstandsgerechtigden om een eigen bedrijf te starten om zo
de uitkering geheel of gedeeltelijk overbodig te maken.
• Vrijwilligerswerk naast een uitkering zou normaal moeten zijn. Vrijwilligerswerk draagt
bij aan het geluk van mensen en de kans op een baan.
• We willen jongeren sneller aan een baan helpen door de wisselwerking en verbinding
tussen onderwijs en arbeidsmarkt te versterken. Gesprekken met scholen helpen om
jongeren op meerdere vlakken te ondersteunen. We willen ook jongeren helpen hun
sollicitatie- en arbeidsmarktvaardigheden te verbeteren.
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Gezondheid
• Het sociale wijkteam is er om op te letten dat er geen mensen tussen de wal en het
schip vallen. Zij moeten genoeg mankracht en ruimte hebben om de Oosterhoutse
burger die dat nodig heeft op het netvlies te krijgen, zichtbaar te zijn en maatwerk te
kunnen leveren.
• Samen met de mensen kijken hoe ze hun sociale netwerk kunnen versterken.
• Hulp zo lang mogelijk in eigen huis.
• Gemakkelijke laagdrempelige ontmoetingsmomenten bijvoorbeeld in de eigen flat.
• Een goed dekkend en kwalitatief sterk, formeel en informeel, zorgvangnet.
• Hulp en begeleiding voor 18-plussers na de jeugdzorg.
• Een hospice of ‘Bijna Thuis Huis’ mogelijk maken in Oosterhout. Een plaats waar
iemand menswaardig in een huislijke omgeving kan sterven.

D66 Oosterhout maakt werk van werk voor iedereen…
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4. Streef naar een duurzame
en harmonieuze samenleving
Wij willen een samenleving waarin onze kinderen ook fijn kunnen wonen. Waar we
op een verantwoorde manier omgaan met onze aarde en met grondstoffen zoals
olie en gas. Nieuwe initiatieven op dit gebied moeten we stimuleren en uitlokken.
Ook meer groen in de stad is belangrijk voor de eco cultuur en de opvang van
regenwater. Als overheid zijn we een belangrijke speler als het gaat om groen en
duurzame energie.
Groen
• In heel Oosterhout meer ruimte voor groen.
• Als bij bouwprojecten de afweging stenen of natuur is, is natuur een belangrijke keus
voor ons. In heel Oosterhout pleiten wij voor ruim baan voor natuur.
• Betere voorlichting voor inwoners over het groener maken van tuinen om in de
toekomst de stijgende hoeveelheid regenwater te kunnen afvoeren.
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Energie
• Wij willen duurzaam omgaan met energie, energieneutraal bouwen en
energiebesparende maatregelen stimuleren door bijvoorbeeld de duurzaamheidslening
voort te zetten of een beloning te geven als iemand zijn huis 100% energieneutraal
maakt.
• Inwoners informeren hoe ze verstandig om kunnen gaan met energie en milieu.
• Wij willen ondernemers uitdagen een voorbeeldhuis, een ‘huis van de toekomst’ te
bouwen dat alle nieuwe snufjes op energiegebied heeft en waar mensen inspiratie op
kunnen doen.
• Nieuwbouw zonder gas en met veel oog voor milieuvriendelijke innovaties.
• Investeren in het energieneutraal maken van sociale huurwoningen.
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Afval
• Het aanpakken van zwerfafval, door particuliere initiatieven te ondersteunen en te
stimuleren, door intensieve inzet van de handhaving met een zero-tolerance-beleid.
• Ruimere openingstijden voor de milieustraat.
• Een punt waar 24/7 mensen groen afval en puin kunnen storten.

D66 Oosterhout maakt werk van een groene en
schone wereld voor onze kinderen...

20180129191100_820.adpro.indd 12

1/29/2018 7:11:39 PM

