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1. Mensen maken hun leefomgeving   

Meedoen 

- Kennis en ervaring van burgers willen wij bewust oproepen en inzetten, bijvoorbeeld voor vakraden in 

het kader van de WMO, KVL-project, Beheer Openbare ruimte.  

- Aansluiting zoeken bij het “Oisterwijk model” in het kader van Oisterwijk 800. Dit model onder meer 

inzetten bij initiatieven op het gebied van opwekking van duurzame energie.  

- Experiment met burgers met kennis en ervaring. Burgers worden gericht gevraagd om zich voor een 

bepaald project beschikbaar te stellen en hun deskundigheid hieraan voor een bepaalde periode te 

verbinden. 

Zuinig zijn op onze ruimte, groene zones 

- Het CDA wil een ruimtelijk beleid waarin de behoeften aan ruimte voor wonen, werken en recreëren 

zorgvuldig worden afgestemd.  

- De ruimte voor bouwen kan op gespannen voet staan met ambities ten aanzien van groen en 

economie. De groene buffers tussen de kernen moeten in stand blijven. Deze groene buffers kunnen 

ook bestaan uit landbouwgebieden die het cultuurlandschap vormen. 

- Samenwerking en overleg tussen aangrenzende gemeenten is hiervoor noodzakelijk. Vooral het 

gebiedsproces Hart van Brabant moet hierbij als platform worden gebruikt.  

Oplossen knelpunten verkeersveiligheid 

- N 65: onderzoeken of reconstructie van de Heusdensebaan een optie is om de aansluiting en 

doorstroming te verbeteren; agrarisch verkeer dat de N 65 kruist, mag niet (extra) gehinderd worden. 

- Verbreding A 58; agrarisch verkeer via kom Moergestel richting Spoordonk. 

- Ongelijkvloerse kruisingen over het spoor; blijven aandringen bij ProRail.  

- Fietspad Haghorst – Moergestel:  fietsnetwerk in fasen realiseren, alvast realiseren tussen Haghorst en 

Reuselhoeve; fietsende scholieren via Zelt scheiden van autoverkeer. 

- Proef: verkeersaansluiting vanuit Pannenschuur naar Heukelom, bij voorkeur niet via één aansluiting 

maar twee (of meer) wegen en/of fiets- en wandelpaden.  

- Parkeren: meer mogelijkheden voor gratis parkeren .   

- Dorpsstraat Oisterwijk : niet afsluiten. 

- Evaluatie verkeersveiligheid Brede School De Vonder in Moergestel.  

Sport en Cultuur 

- Samenwerking is de basis, zoals verwoord in de CDA Sportnota 2013.  

- Het is nodig om andere vormen te zoeken: meer inzetten op coöperatie-achtige constructies en daarbij 

de facilitaire samenwerking tussen verenigingen stimuleren. 

- Sportdeelname van jongeren is gezond, het gaat overgewicht tegen en bevordert de teamgeest. Het 

CDA stimuleert jeugdlidmaatschap. 
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- Er dient een goede vervangende faciliteit te komen voor doelgroepen-zwemmen en 

instructiezwemmen. 

- Bij de uitvoerende kunsten moet de focus op participatie worden gericht en niet in de eerste plaats op 

subsidie. Van het netwerk met de Centra voor de Kunsten moet meer gebruik worden gemaakt. Door 

het betrekken van partners moet Oisterwijk tot centrum voor de kunstbeoefening worden voor de 

omliggende dorpen.   

- Het CDA vindt het belangrijk dat kunsteducatie plaatsvindt op lokaal niveau. 

- Ook voor de exploitatie van de cultuurcentra moeten alternatieve samenwerkingsvormen en 

participanten worden gezocht.  

- Sportclubs en andere verenigingen kunnen subsidie krijgen voor het uitvoeren van goede ideeën voor 

jongerenactiviteiten. Jongeren en sportclubs kunnen zelf ideeën aanleveren. 

- Senioren kunnen onder voorwaarden een financiële tegemoetkoming ontvangen om in het 

winterseizoen in clubverband indoorsport te beoefenen. 

- Het CDA is er voorstander van dat het grasveld voor de kiosk breed inzetbaar blijft voor evenementen. 

Functionele verharding is prima maar het groene karakter moet behouden blijven. Het CDA is er zich 

van bewust dat op deze locatie sprake is van beschermd dorpsgezicht maar wil binnen de bestaande 

kaders  onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het grasveld aan te passen. Voor langdurige of 

zware belasting (bijvoorbeeld ijsbaan) dient naar alternatieve locaties te worden gezocht. 

- De frequentie van evenementen blijft aanvaardbaar. Het CDA vindt dat wij rekening moeten houden 

met elkaar.  

2.  Naar gezinsvriendelijke dorpen, veilig voor jong en oud 

Gezin, jongeren, ouderen en vreemdelingen 

- Het gezin is het fundament van de samenleving. Mensen nemen verantwoordelijkheid voor elkaar en 

dragen normen en waarden over. De combinatie van zorg en werk en de ontwikkeling van kinderen 

staat centraal. 

- Het CDA vindt vrijwilligers en mantelzorgers belangrijk. Mantelzorg valt onder de Wet 

Maatschappelijke Ontwikkeling (WMO). De gemeente heeft de plicht om mensen met een handicap, 

chronische ziekte cetera te ondersteunen, zodat zij (weer) actief kunnen deelnemen aan de 

samenleving. 

- Het actief zijn als mantelzorger of vrijwilliger en het hebben van een baan dienen goed op elkaar te 

worden afgestemd. In dat kader moeten huisartsen ook buiten kantoortijden hulp kunnen bieden. 

- De zelfredzaamheid van ouderen moet worden ondersteund met passende woon/zorgvoorzieningen.  

- Ouderen die een bestaande kleinere woning huren/kopen en hun oude woning achterlaten voor 

jongeren moeten worden gefaciliteerd om hun nieuwe woning geschikt te maken voor 

seniorenbewoning. 

- De gemeente stimuleert dat meer vluchtelingen uit een uitzichtloze situatie worden gehaald en helpt 

hen bij het vinden van vrijwilligerswerk. 
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- Iedereen moet kunnen deelnemen aan de samenleving. De WMO maakt het mogelijk dat ook mensen 

met een beperking (handicap, chronisch zieken, ouderen) mee kunnen blijven doen.  

- Er komt een studie naar de gevolgen van de verwachte vergrijzing op lokaal niveau, die in beeld moet 

brengen tot welke zorgbehoefte de vergrijzing leidt. 

- Het CDA vindt de volgende uitgangspunten voor het zorgbeleid belangrijk:  

 - Mensen voeren zolang mogelijk de regie over hun zorg. Familie en buurtgenoten spelen daarbij een 

essentiële rol.  

 - Mensen kiezen hun individuele zorg; creëren van kleinschalige zorgprojecten. De Individuele 

zorgvraag staat centraal.  

 - Mantelzorg en professionele zorg versterken elkaar; scholing voor mantelzorgers wordt bevorderd.  

  - Ondersteunen van de zorgcoöperatie. 

 - Bevorderen van een goed functionerend zorgloket.       

Veiligheid  

- Het CDA wil een veilig dorp: zichtbare politie met gezag, de wijkagent meer op straat. De raad moet 

hierop blijven aandringen bij de korpsleiding. 

- De Buitengewone Opsporings Ambtenaren (BOA) moeten meer bevoegdheden krijgen en beter 

worden opgeleid.  

- De burgers moeten de gemeente en andere burgers kunnen blijven aanspreken:  meldpunt  

buurtbeheer handhaven. 

- De gemeente faciliteert het bevorderen van saamhorigheid in de buurten.  

- De gemeente moet zich actiever inzetten om verloedering tegen te gaan; met name de kern 

Moergestel (“Den Tob”) moet extra aandacht krijgen.  

- Het CDA pleit voor het faciliteren door de gemeente aan elektronische veiligheidsvoorzieningen 

(domotica) , b.v. in woon- en zorgsituaties.  

3. Onderwijs en jeugdzorg 

- Het CDA vindt dat de kansen van de brede scholen (nog meer) moeten worden opgepakt. De 

gemeente stimuleert inhoudelijke samenwerking tussen scholen, maatschappelijk werk, 

kinderdagverblijf, peuterspeelzaal en sportorganisaties. De brede scholen worden spil in de wijk, 

ontmoetingsplaatsen die de sociale samenhang en het gevoel van veiligheid vergroten. 

- Het CDA wil goede voorzieningen voor Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven met een betaalbare, 

goede facilitering van de peuterspeelzalen. 

- Handhaving van de combinatiefunctionarissen sport en cultuur. 

- Per 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor alle taken op het terrein van jeugdzorg; 

van vrijwillige tot gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming, geestelijke 

gezondheidszorg en zorg voor licht verstandelijk gehandicapten. Het CDA wil dat Oisterwijk zich hier zo 
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goed mogelijk op voorbereidt en daarbij kan zorgen voor noodzakelijke vernieuwing. Het CDA vindt 

daarbij de volgende uitgangspunten belangrijk: 

 - Jeugd groeit op in een veilige omgeving ; 

 - Bij het vragen en toepassen van jeugdhulp hebben ouders zoveel mogelijk keuzevrijheid.  

 - Bij beslissingen over het verlenen van zorg gaat de gemeente niet op de stoel van de arts zitten. 

 - Lokaal wordt geregeld wat lokaal kan. De relatie tussen scholen en jeugdzorg is erg belangrijk voor 

het tijdig signaleren en oplossen van problemen. De gemeente speelt waar nodig een faciliterende 

rol. Daarnaast moet er goede samenwerking komen met hulpinstanties in omliggende gemeenten 

(Hart van Brabant) bij zwaardere en complexe problematiek. 

 - Bij het inrichten van de Jeugdzorg is kwaliteit het belangrijkste criterium, kosten komen op de 

tweede plaats. Maatschappelijke organisaties werken niet in hokjes maar werken samen. 

- Het CDA wil projecten stimuleren die kinderen en ouders voorlichting geven over drank- en 

drugsmisbruik. Daarmee wordt het bewustzijn en verantwoordelijkheidsgevoel bij ouders en 

jongeren vergroot. 

- Ouders blijven hun kinderen zoveel mogelijk thuis opvoeden; 

- Het CDA hecht grote waarde aan een wethouder die in zijn portefeuille de 3 decentralisaties heeft. 

Een wethouder ook die de decentralisatie van Jeugdzorg integraal en adequaat kan inrichten en 

(laten) uitvoeren. 

- Jongerenwerk Moergestel (voorheen Vision) krijgt onder voorwaarden de mogelijkheid haar 

activiteiten voort te zetten. 

4.  Economie voor de mensen (niet andersom) 

Weer aan het werk  

- In 2015 treedt de Participatiewet in werking. Daarmee komt er één regeling voor mensen met 

arbeidsvermogen. De gemeente wordt verantwoordelijk voor de begeleiding en ondersteuning voor 

kwetsbare mensen en heeft daarin een zorgplicht. In de regio Hart van Brabant moeten werkbedrijven 

komen, die goed moeten gaan samenwerken met de in de gemeente Oisterwijk al actieve 

werkmakelaars.  

- Het recht op een uitkering wordt zoveel mogelijk gekoppeld aan het vinden van een baan. 

Woningcorporaties 

- De woningbouw heeft het nog steeds moeilijk. Het bevorderen van de doorstroming op de lokale 

woningmarkt vraagt maatwerk. Het CDA vindt dat goed moet worden geluisterd naar de vraag.  

- Leystromen is eigenaar van het overgrote deel van de huurwoningen in de gemeente Oisterwijk. Het 

CDA vindt dat Leystromen daarmee op meer vanzelfsprekende wijze de natuurlijke partner van de 

Gemeente moet zijn.  

 - Jaarlijks worden er met Leystromen afspraken gemaakt over nieuwbouw maar ook over onderhoud 

van de bestaande voorraad. 
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 - Met Leystromen wordt jaarlijks overleg gevoerd over de planning en afstemming van 

werkzaamheden in het openbare gebied. 

 - Duurzaamheid is hierbij een leidende factor. 

- De gemeente treedt in overleg met alle in Oisterwijk actieve corporaties over een gezamenlijk 

woonlastenbeleid. 

- Het CDA wil nieuwe vormen van samenwerking tussen gemeente, woningcorporaties, ontwikkelaars 

en zorg- en welzijnsaanbieders om doelgroepen te helpen aan betaalbare c.q. geschikte woningen (ook 

huurwoningen in het midden- en duurdere segment). 

- Met het collectief particulier opdrachtgeverschap kunnen toekomstige bewoners gezamenlijk hun 

buurt vorm geven. 

- Waar daaraan behoefte is, wil het CDA dat kleinere woningen worden gebouwd met een flexibele 

indeling met de mogelijkheid voor het bouwen van een tweede of derde woonlaag als de behoefte aan 

meer woonruimte toeneemt. 

- Voor huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten moeten soepele regels gelden, met name voor 

agrarische ondernemingen de mogelijkheid die nabij de onderneming te realiseren, met maxima in 

relatie tot de grootte van het bedrijf en onder voorwaarde van fatsoenlijke, door de gemeente te 

controleren, onderkomens. 

KVL 

- Het CDA vindt dat het KVL-project een project met uitstraling moet worden, niet een (woon)wijk van 

13-in-dozijn. De aantrekkelijkheid van het gebied moet voorop staan. De woningen en wegen zijn 

hiervan een afgeleide. Het KVL-project biedt kansen, maar kan ook een groot risico betekenen. Het 

CDA pleit voor een duurzaam project, met name financieel, zodat het niet een molensteen wordt voor 

toekomstige generaties. 

- Het KVL-project staat niet apart maar vormt een integraal onderdeel van de omgeving.  

-  Het CDA stelt voor een prijsvraag uit te schrijven voor de ontwikkeling en concrete inrichting  van dit 

gebied.  

Leefbaarheid 

- De gemeente zorgt voor ‘flexibele’ bestemmingsplannen zodat de bewoners meer zelf kunnen bepalen 

‘achter de gevel’. Hierbij moet ook gedacht worden aan mantelzorgwonen of woningen voor drie 

generaties. 

- Het CDA wil het open, dorps karakter van de kernen behouden, evenals het cultuurlandschap van het 

buitengebied. Dat laatste bestaat uit een vitaal platteland, naast aantrekkelijke natuur. De rol van 

agrarische bedrijven bij natuurbeheer wordt gestimuleerd, ook met financiële middelen (o.a. omdat de 

toeristische aantrekkelijkheid van het landschap daardoor wordt vergroot). 

- Dorpen moeten geen steedse woonwijken worden, met veel stapeling. Het bestemmingsplan Kom 

Moergestel wordt aangepast op aandacht voor natuur- en milieuwaarden.  

- De procedure voor het aanvragen van bouwvergunningen moet waar mogelijk worden vereenvoudigd 

en verkort. 
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- Uitgangspunt voor het buitengebied is ‘toekomstgericht ontwikkelen’ waarin agrarische bedrijven met 

hun tijd mee kunnen gaan en ondernemerschap kunnen uitvoeren. Het CDA vindt dat agrarische 

ondernemingen een meedenkende overheid nodig hebben, die regels praktisch toepast en nodeloze 

belemmeringen in  de vergunningsprocedure verwijdert. 

- Het CDA ziet een rol voor de agrarische sector bij het ontwikkelen van nieuwe vormen van energie. Het 

CDA verwacht dat de gemeente (en waar nodig de Provincie) deze ontwikkeling stimuleert en 

faciliteert. 

-  Het CDA wil geen medewerking verlenen aan het boren naar schaliegas. 

- Glasvezelverbindingen worden aangelegd, ook in het buitengebied, voor de agrarische sector, het 

toerisme en overige bewoners. Het CDA onderstreept het belang van glasvezel, mede voor toepassing 

van ‘domotica’ (technologie van contacten en sturen op afstand t.a.v. woonhuizen). 

- Onderhoud van wegen in het buitengebied mogen niet worden verwaarloosd en moeten dus goed 

worden onderhouden.  Gladheidbestrijding mag in het buitengebied niet achterwege blijven zodat ook 

de wegen goed begaanbaar blijven.  

Recreatie en toerisme 

- Het CDA vindt het aantal koopzondagen voldoende.  

- Heukelom, Moergestel en Oisterwijk hebben hun inwoners veel te bieden op het gebied van 

vrijetijdsbesteding en recreatie. Naast de vele culturele activiteiten zijn er ook veel 

recreatiemogelijkheden. Het CDA vindt dat deze voorzieningen in stand moeten worden gehouden en 

waar mogelijk uitgebreid of op een hoger kwalitatief niveau worden gebracht. 

 - onderzoek de mogelijkheden van de realisatie van een nieuw binnen-buitenbad op sportpark Den 

Donk; 

 - Oplossing vinden voor Staalbergven: kleinschalig natuurbad. 

 - Onderzoek naar de mogelijkheden om van de complexen Natuurtheater, Staalbergven, Taxandria, 

tennisvelden en rugbyvelden een geïntegreerd recreatiegebied te maken. 

 -  Ondersteunen van een particulier initiatief voor een witte fietsenplan: laagdrempelig, goedkoop, 

snel vervoer in en tussen de recreatiegebieden en kernen van de gemeente. 

 - Een goed fietsnetwerk en goed onderhouden fiets- en wandelpaden.  

 - Het initiatief van het Toeristentreintje verdient steun en stimulans. 

 - Opstellen van en met andere partijen realiseren van een uitvoeringsplan van de recent vastgestelde 

Beleidsvisie Toerisme en Recreatie. 

- Toerisme en recreatie horen bij Oisterwijk . Recreatiegebieden vormen dus ook een onderdeel van 
onze lokale gemeenschap. Nieuwe recreatiegebieden mogen niet geïsoleerd komen te liggen.  
Het CDA pleit voor een meer noord-oostelijke ontwikkeling van het gebied Franse Baan / Heikant 
waardoor ook een natuurlijke verbinding kan ontstaan tussen de kernen Moergestel en Oisterwijk. 
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Bedrijven, grondbeleid 
 
- Het herstructureren van bedrijventerreinen krijgt voorrang boven de aanleg van nieuwe terreinen. 

Vruchtbare grond blijft behouden voor agrarische doeleinden. Het bestaande beleid van de gemeente 
Oisterwijk moet dus worden gecontinueerd. 

 
- Het CDA is er voorstander van dat de gemeente Oisterwijk bij verkoop van industriegrond bedingt dat 

kopers zich inspannen dat werkzoekenden uit de gemeente Oisterwijk in dienst worden genomen.  
 
- Bij het uitgeven van grond voor kantoren wordt uitgegaan van de residuele grondwaarde (verschil 

tussen totale opbrengst van de opstal minus de stichtingskosten). Zo wordt voorkomen dat er 

kantoren worden gebouwd die snel leeg komen te staan. 

- Samenwerking tussen ondernemers en gemeente moet verder worden gestimuleerd en ondersteund. 

Duurzaamheid 

- Benutten kansen Groene Woud en Streekcommissie: de gemeente start met omliggende gemeenten 

een onderzoek naar de haalbaarheid van een gecombineerde centrale voor het opwekken van 

elektriciteit en warmte gestookt met biomassa.  

- Europese en regionale subsidiemogelijkheden moeten meer worden benut. De gemeente moet hierin 

een actievere rol nemen.  

- Stille motoren in bos- en vennengebied. 

- Het CDA wil meer oplaadpunten voor elektrische auto’s. 

5.  dienende overheid : gemeenten voor de mensen 

Betrouwbare overheid 

 - Het kader voor de komende bestuursjaren is de “Visie Oisterwijk 2030”. 

- Het Actieplan “Samen bouwen aan vertrouwen” moet met voortvarendheid worden uitgevoerd.   

- De CDA-motie Omgangsvormen moet daadwerkelijk in praktijk worden gebracht; burgers, 

gemeentebestuur en ambtenaren gaan fatsoenlijk en met respect met elkaar om 

- De lokale administratieve lasten voor bedrijven moeten jaarlijks met 5 % worden verlaagd.  (relatie 

met ‘minder regels’) 

- Het CDA wil een zorgloket met  minder bureaucratie. De burger moet worden benaderd vanuit 

vertrouwen. Het toezicht moet worden verbeterd.  

- De digitale dienstverlening moet makkelijker en beter toegankelijk worden, met flexibeler  

openingstijden en  afspraakmogelijkheden.  

- Dienstbaarheid aan de burgers is een kernwaarde van het ambtenarenkorps.  

Intergemeentelijke samenwerking 

- Grootschaligheid is geen doel op zich. Samenwerking moet toegevoegde waarde hebben en niet 

uitsluitend in financieel opzicht. Samenwerking moet de kenmerkende korte lijnen tussen burger en 
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ambtelijke organisatie versterken en de professionalisering en efficiency van de organisatie vergroten.  

Kennisdeling is een doel. De focus voor  ambtelijke samenwerking is gericht op Goirle en Hilvarenbeek. 

- Het CDA wil een jaarlijkse toetsing van samenwerkingsverbanden op basis van inzet, toegevoegde 

waarde en kosten. 

- Het CDA staat voor een verstandig financieel beleid: er wordt gespaard bij economische bloei, en extra 

geinvesteerd bij economische neergang.  

- Uitgangspunten voor het financieel beleid van het CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, 
transparantie en gematigde lokale lasten. De gemeente moet zich niet rijk rekenen. We zorgen dus ook 
voor voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen. 

 
- Er wordt gezocht naar samenwerking met projectontwikkelaars en/of  particuliere initiatiefnemers 

waardoor de gemeente minder financiële risico’s loopt. 

- Subsidieverwerving (ook van Europese instellingen) moet standaardoverweging zijn in besluitvorming. 


