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We zijn een unieke gemeente. 
Een mozaïek van een 
middelgrote centrumstad met 
23 karakteristieke stadjes 
en dorpen. We zijn de grootste 
Maasgemeente en onderdeel van 
natuurgebied de Maashorst. We 
zijn trots op ons rijke erfgoed én 
op onze volksaard, die gekenmerkt 
wordt door een sterke eigen mening, 
directheid en strijdbaar opkomen 
voor het eigen belang. We zijn Oss. 
En dat zijn we samen.

Op dit moment staan we 
aan de vooravond van de 
gemeenteraadsverkiezingen en het 
CDA kijkt terug op een constructieve 
periode in de coalitie. We hebben 
de overgang van taken van rijk en 
provincie naar onze gemeente op 
een sociale manier vormgegeven. 
We hebben van duurzaamheid een 
vast onderdeel gemaakt binnen 
ieder gemeentelijk programma.  

En we hebben grote thema’s, zoals 
het stadcentrum en windmolens, 
aangepakt. 

Maar we zijn nog niet klaar! Thema’s 
zoals het Golfbad, de Lievekamp, de 
agrarische sector, maar ook wonen 
en welzijn in dorp of wijk willen we 
in de toekomst beetpakken. Het 
CDA zet de mens voorop. We gaan 
daarbij uit van de eigen kracht 
binnen onze Osse samenleving. 
Maar we zijn er ook op het moment 
dat die eigen kracht niet voldoende 
blijkt.

Onze ambitie is om Oss de 
komende jaren nóg mooier, beter 
en socialer te maken dan dat het nu 
al is. Onze samenleving verandert 
snel. Dat vraagt om een duidelijke 
koers en daadkracht wanneer 
het aankomt op keuzes maken. 
Het CDA wil in deze graag haar 
verantwoordelijkheid nemen. 

Met trots presenteren we dan 
ook onze kandidaten. Vakkundige, 
daadkrachtige, meedenkende 
bestuurders, elk met eigen 
kwaliteiten; geschikte personen voor 
de gemeenteraad. Ze gaan samen 
met onze wethouders Johan van der 
Schoot, Annemieke van de Ven en 
ons Tweede Kamerlid René Peters 
dit CDA-programma uitdragen. 
Deze mensen streven gezamenlijk 
onze doelen na. Samen met u. 
Want uw stem telt niet alleen tijdens 
de verkiezingen, maar ook - of 
misschien wel juist – daarna. En zo 
bundelen we onze krachten, maken 
we slim gebruik van elkaars talenten, 
luisteren we naar elkaar en vormen 
we één ijzersterk geheel. 

We doen dit samen, voor nu en later!

Lijsttrekker CDA Oss

 

Voorwoord

Mari van Kilsdonk 
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Leefbaarheid   
Investeren in de samenleving

Verkiezingsprogramma  |  CDA OSS  |  2018-2022 5



Verkiezingsprogramma  |  CDA OSS  |  2018-2022Ga naar inhoudsopgave 6

Leefbaar wonen
De gemeente Oss is een optelsom 
van diverse kernen: de stad Oss, de 
omliggende vestingsteden Megen 
en Ravenstein én de mooie dorpen 
langs de Maas en Maashorst.

We vinden het belangrijk dat al deze 
kernen leefbaar en vitaal blijven. 
Daarom luisteren we goed naar 
wijk- en dorpsraden, schenken we 
aandacht aan de voorzieningenkaart 
binnen elke kern, houden we scherp 
in de gaten of er wel voldoende 
huizen worden gebouwd en of 
voorzieningen worden behouden 
én zetten we ons in voor behoud 
en versterking van erfgoed dat al 
aanwezig is.

Wonen is een belangrijk thema voor 
ons. Of je nou in een stad, kern of 
wijk woont, het is van het grootste 
belang dat je je thuis en veilig voelt. 
Er moeten goede voorzieningen en 
voldoende aanbod van betaalbare en 
passende woningen zijn.  
Voor iedereen.  

Iedere kern zijn eigen identiteit
Een plek die eigen voelt, die uniek 
is, een plek met karakter; dat is een 
plaats waar je je écht thuis voelt. En 
het is precies de reden waarom we 
de eigen identiteit van stad, dorpen, 
kernen en buurtschappen willen 
behouden. 

Het gevolg van een sterke eigen 
identiteit? De problemen waar elke 
kern mee kampt, vragen om unieke 
oplossingen. Je kunt geen standaard 
plan maken en dat gewoon maar 
voor elke kern kopiëren. Wij geloven 
dan ook in oplossingen op maat. 
En daar gaan we samen met de 
inwoners naar op zoek. Deze 
inwoners kennen wijk, kern of 
buurgenootschap namelijk als geen 
ander en zij kunnen oplossingen dan 
ook het beste vormgeven. Aan ons 
om dit te stimuleren en faciliteren. 

Voldoende woningbouw  
in alle kernen
Het CDA wil de kernen leefbaar 
houden. Daarvoor is woningbouw 

nodig. Wanneer we de kernen 
van bouwmogelijkheden voorzien, 
kunnen er bijvoorbeeld meer 
jongeren in de kernen blijven 
wonen, doordat er betaalbare 
woningen beschikbaar zijn of 
er grond wordt uitgegeven voor 
starters. Voldoende goede 
bouwmogelijkheden zorgen ervoor 
dat we doorgroeimogelijkheden 
kunnen bieden aan gezinnen 
én dat we goede en betaalbare 
woonvormen voor ouderen en 
alleenstaanden kunnen ontwikkelen. 
Vanzelfsprekend gaat dat 
samen met goede toegankelijke 
voorzieningen in een toegankelijke 
en veilige woonomgeving.

Goede balans tussen  
koop en huur
We vinden het belangrijk dat 
we wensen en behoeftes 
van de inwoners van onze 
gemeente inzichtelijk maken én 
dat we er iets mee doen. Het 
woonwensenonderzoek dat 
regelmatig gehouden wordt en 
de behoefte aan koop- dan wel 
huurwoningen inventariseert,  
moet daarom het vertrekpunt 

Leefbaarheid   invesinvesteren in  
de samenleving zijn van de actualisering van de 

woningbouwplanning. Zo zorgen 
we ervoor dat vraag en aanbod 
optimaal op elkaar aansluiten.
We kijken daarbij ook naar de 
ontwikkelingen op het gebied van 
de koop- en vrije sector huizen: Is 
het aanbod voldoende betaalbaar/
financierbaar	voor	starters	en	jonge	
gezinnen?
 
Duurzaam bouwen
Duurzaamheid is een belangrijk 
thema voor het CDA. We zijn 
dan ook groot voorstander van 
duurzaam bouwen, met het oog 
op de toekomst. Nieuwbouw- en 
verbouwwoningen worden zoveel 
mogelijk energieneutraal en gasloos 
gebouwd. Daarnaast zorgen 
we er voor dat ook (bestaande) 
overheidsgebouwen en sportparken 
zoveel mogelijk energieneutraal 
gemaakt worden.

Leefbaarheid   invesinvesteren in  
de samenleving
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Wij willen de inwoners en 
ondernemers enthousiast maken 
voor de kansen en mogelijkheden 
die duurzaam bouwen biedt. Want 
door dit thema samen beet te 
pakken, kan Oss een mooie stap 
voorwaarts zetten.

Innovatie in de woningbouw
Het CDA Oss wil graag dat er 
nieuwe woonconcepten worden 
ontwikkeld. Waar je aan kunt 
denken? Tiny houses, zorgwoningen 
en groepswonen. Groepswonen 
bijvoorbeeld, kunnen we creëren 
door wooncomplexen te bouwen 
met kleine wooneenheden en 
algemene voorzieningen. Te 
denken valt aan een tuin, een 
wasruimte, diverse verblijfsruimten 
en recreatieruimten. Door op deze 
manier te bouwen, kunnen mensen 
die betaalbaar willen wonen vele 
malen makkelijker een woning 
vinden. Zeker nu er steeds meer 
eenpersoonshuishoudens komen, 
is dit een stap die we moeten 
zetten. Ook omdat zorg zo beter én 

dichter bij de mensen kan worden 
georganiseerd. Groepswonen biedt 
ook een alternatief voor voormalige 
bejaardenhuizen 

Aandacht voor erfgoed
Oss en haar kernen vormen samen 
een rijke erfgoedgemeente. Dat 
moeten we koesteren. Want in 
onze historische wortels ligt onze 
gezamenlijke identiteit; een identiteit 
die verbindt. 

Het Osse erfgoed verrijkt onze 
leefomgeving én biedt kansen 
voor recreatie en toerisme en 
daarmee onze vrijetijdseconomie. 
Daarom pleit het CDA voor behoud 
van monumenten en meer tijdige 
aandacht voor archeologisch 
onderzoek. Vooral het vele 
religieuze erfgoed moet met meer 
aandacht, grondiger benaderd 
worden. Naar ons idee overstijgt 
het religieus erfgoed hierbij het 
individuele belang van de eigenaren 
van deze monumenten.

Historische wortels 
Rijke erfgoedgemeente

Koesteren

Leefbaarheid   invesinvesteren in  
de samenleving

Als we naar algemeen erfgoed 
kijken, kunnen we stellen dat dit 
erfgoed van de gemeenschap 
is. We willen dit veilig stellen en 
ervoor te zorgen dat de Ossenaar 
meer beleving bij dit erfgoed krijgt. 
Dat vraagt om extra middelen en 
mankracht. Wat daarnaast bijdraagt 
aan het behoud van ons erfgoed, is 
het doorgeven van de bijbehorende 
verhalen. Het CDA zou dan ook 
graag zien dat in het Osse onderwijs 
aandacht besteed wordt aan de 
historie van Oss. Want er is veel om 

trots op te zijn. 
In het centrum van Oss wil het 
CDA graag de gevels extra 
aanpakken. Er zijn inmiddels al 
enkele mooie voorbeelden. Dit geeft 
een belangrijke impuls aan het 
versterken van de leefbaarheid en 
aan de identiteit van Oss. Daarnaast 
wil het CDA meer aandacht voor 
erfgoed in de gebiedsontwikkeling. 
Een erfgoedplan moet hiervoor het 
kader zijn. Behouden en versterken 
van ons erfgoed. Daar staan we 
voor. Nu en later.

Het Kasteel van Oijen. Foto Richard Smits
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de samenleving

Samen leven
Het CDA is dé partij die de 
samenleving centraal stelt. In die 
samenleving willen we samen met 
de inwoners van de gemeente Oss 
maximaal investeren. En nu de 
samenleving zo snel verandert, is 
aandacht voor leven én leren naar 
ons idee extra belangrijk.
 
Wat bedoelen we daarmee? 
We willen het leven van de 
inwoners van Oss verbeteren door 
bijvoorbeeld kansen te creëren 
waardoor iedereen mee kan doen. 
Want meedoen aan de samenleving, 
het gevoel hebben dat je erbij hoort 
en het idee hebben dat je onderdeel 
bent van een groter geheel, 
stimuleert integratie en vermindert 
eenzaamheid en vervreemding.

Om dat meedoen mogelijk te maken, 
is het belangrijk dat we degenen 
die dat nodig hebben het juiste 
gereedschap geven, dat we ze 
uitleggen hoe ze aan de slag kunnen, 
dat we laten zien hoe ze het heft 

in eigen hand kunnen nemen. Zo 
willen we de mensen bijvoorbeeld 
graag leren hoe je een positie kunt 
verwerven op de arbeidsmarkt, 
maar ook hoe je gezond en gelukkig 
kunt leven.

Een inclusieve samenleving 
waar iedereen ongeacht leeftijd, 
beperking, geaardheid, armoede 
of schulden kan meedoen aan de 
samenleving! Een Oss voor én door 
de inwoners, daar geloven we in. 
Burgerinitiatieven ondersteunen we 
dan ook graag.

Sport en bewegen
Sport en bewegen dragen bij 
aan een gezonde leefstijl, aan 
de ontwikkeling van waarden, 
normen en zelfredzaamheid. Wij 
vinden het heel belangrijk om alle 
leeftijdsgroepen te stimuleren om 
meer te gaan bewegen en daarnaast 
te investeren in een gezonde leefstijl 
plus gezonde voeding. We willen 
meer preventieve programma’s voor 
iedereen; jong en oud.
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Sporten en sportverenigingen 
zijn perfecte gelegenheden om 
mensen mee te laten doen aan de 
samenleving. Het CDA heeft dan ook 
grote waardering voor het werk van 
sportverenigingen en de inzet van  
de vele vrijwilligers in de sport. 

We vinden bovendien het Sport 
Expertise Centrum erg belangrijk 
en blijven deze organisatie dan ook 
actief stimuleren en faciliteren. 

Sport moet betaalbaar blijven.  
Dat is voor ons heel belangrijk!

Cultuur
Het CDA zou graag zien dat, in het 
geval van cultuur, net als bij sport 
een stimuleringsprogramma wordt 
opgezet, zodat de inwoners van de 
gemeente Oss uitgebreid kennis 
kunnen maken met kunst en cultuur. 
Want wat sport voor het lijf doet,  
doet cultuur voor de geest. 

We zijn dan ook blij met de 
nieuwe dynamiek van onze 

cultuurinstellingen. Zoals dat van 
Theater van de Stad, waar we een 
programma zien dat kunst en cultuur 
- actief en passief- bij een breder 
publiek brengt. Maar ook Muzelinck 
en Groene Engel, instellingen die 
nauw samenwerken. Lievekamp, 
een instelling die nauw samenwerkt 
met onderwijs en maatschappelijke 
instellingen.

Vrije tijd
Naast sport en cultuur zijn er 
natuurlijk nog veel meer manieren 
om mee te doen aan onze 
samenleving. Denk hierbij aan de 
vele niet sport of cultuur gerelateerde 
verenigingen die op hun eigen 
wijze hun steentje bijdragen in onze 
samenleving en een verbindende 
factor vormen. Ook hier willen 
we een actieve, stimulerende en 
faciliterende rol vervullen. Natuurlijk 
vinden we het ook belangrijk 
recreatie en toerisme te stimuleren. 
Zo	willen	we	ons	netwerk	aan	fiets-	
en wandelpaden verder uitbouwen.
 

Natuur en groen
De sfeer, identiteit en kwaliteit 
van de plek waar je woont, wordt 
mede bepaald door natuur en 
groen. Bovendien dragen natuur 
en groen bij aan vrijetijdsbeleving 
en duurzaamheid. Oss is een heel 
groene gemeente met veel natuur. 

In de stad, de polder, de kernen,  
de Maashorst en langs de Maas. 
Het CDA wil de natuur in Oss en het 
openbaar groen dan ook blijven  
versterken en ontwikkelen. 
Daarnaast willen we investeren in de 
mogelijkheden voor recreatie en toerisme  
die onze natuurgebieden bieden.

Leefbaarheid   invesinvesteren in  
de samenleving

Groene gemeente
Investeren in recreatie

Evenementen
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Onderwijs
De gemeente Oss heeft veel 
onderwijsfaciliteiten voor onze 
jongste jeugd en ook het voortgezet 
onderwijs is goed vertegenwoordigd. 

Maar wat extra aandacht verdient, 
is ROC de Leijgraaf. We krijgen veel 
signalen over jongeren die een MBO 
opleiding buiten de regio kiezen. 
Dit terwijl wij het juist zo belangrijk 
vinden dat ROC de Leijgraaf een 
sterke MBO-opleiding voor de regio 
Oss, Uden en Veghel blijft. Sterker 
nog: We willen dat ROC De Leijgraaf 
de beste ROC in de regio wordt. 
Hoe? Door een vanzelfsprekende 
samenwerking met overheid, 
onderwijs en ondernemers te 
realiseren.

Lokale voorzieningen
Het CDA Oss vindt goed wonen, 
goede voorzieningen én aandacht 
voor veiligheid erg belangrijk. 
Bevatten kernen en wijken deze 
ingrediënten, dan verhoogt dat de 
leefbaarheid. We willen om deze 

reden dan ook dat voor elke kern of 
wijk accommodaties voor ontmoeting 
en waar nodig dagbesteding worden 
aangeboden.

Centrumvoorzieningen
Er is de laatste jaren gelukkig meer 
aandacht voor het Osse centrum. 
En dat is goed. De komende periode 
is hét moment om hierin door te 
pakken. Hoe? Door leegstand van 
winkels aan te pakken en door de 
beleving in het stadscentrum te 
versterken, zorgen we voor meer 
uitstraling. Voor de leefbaarheid 
van het centrum is het goed om 
woonfuncties toe te voegen. Ook 
vinden we het belangrijk om een 
royaal en divers horeca aanbod te 
stimuleren en daarnaast willen we 
de komende periode de gevels in 
het Osse centrum aanpakken. Dat 
gaat ons namelijk ontzettend helpen 
om de cultuurhistorische waarden te 
versterken. 

Door deze totaalaanpak worden de 
belevingswaarden naar een hoger 

plan getrokken. Daarop aanvullend, 
zouden we meer kunst en cultuur 
voorzieningen graag naar het centrum 
halen. Ook willen we een goed vervolg 
geven aan de richting die het huidige 
college is ingeslagen voor wat betreft 
de plannen met de voormalige V&D. 

Waar het nu dus op aankomt? Goede 
uitvoering van al deze plannen in 
samenwerking met de ondernemers 
en bewoners van het Osse Centrum. 

Regionale voorzieningen
We vinden het belangrijk om in te 
zetten op het versterken van minimaal 
drie belangrijke voorzieningen; de 
Talentencampus, het Golfbad en de 
Lievekamp.

De Talentencampus is goed op 
weg en willen we verder door- 
ontwikkelen. Dit moet hét Osse 
centrum voor talentontplooiing worden. 
We versterken daarom graag de 
samenwerking tussen ondernemers, 
onderwijs, TOP Oss en het Sport 
Expertise Centrum.

Het Golfbad en theater de Lievekamp 
trekken al decennia lang grote 

Leefbaarheid   invesinvesteren in  
de samenleving aantallen gezinnen, recreanten en 

cultuurliefhebbers naar Oss. Dit moet 
zo blijven, maar vooral ook worden 
versterkt. Het CDA Oss wil voor beide 
accommodaties toekomstscenario’s 
ontwikkelen en daarbij willen 
we verschillende opties kunnen 
vergelijken. Op basis hiervan willen 
we uiteindelijk een realistische maar 
zeker ook ambitieuze richting kiezen.

 

Lievekamp Oss

V&D pand centrum Oss
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Sociaal domein   
zorgen voor elkaar
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Sociaal domein   inveszorgen voor elkaar

Het CDA wil dat mensen zo lang 
mogelijk zichzelf kunnen redden. 
We willen dat iedereen mee kan 
doen aan het sociale leven en dat 
iedereen het gevoel heeft erbij te 
horen. Wij willen een inclusieve 
samenleving!

Toch zijn er ook in onze gemeente 
gezinnen die problemen hebben, 
ontstaan door een opeenstapeling 
van zorg en tegenvallers. Dat vraagt 
om integrale ondersteuning. Eén 
gezin, één regisseur en één plan 
is én blijft ons motto voor deze 
gezinnen. Door zoveel mogelijk 
ontschot te denken, zetten we de 
beschikbare middelen graag daar in 
waar deze het hardst nodig zijn. 

Gezondheid en in het bijzonder 
positieve gezondheid is niet los te 
zien van het sociaal domein. Een 
gezonde en gelukkige leefstijl is 
een vereiste om problemen het 
hoofd te bieden. Problemen lost elk 
mens makkelijker op wanneer hij 
of	zij	voldoende	fit	is	en	het	leven	

in perspectief kan plaatsen. Het 
CDA wil er daarom voor zorgen dat 
inwoners zo lang mogelijk gezond 
blijven en zo lang mogelijk regie over 
hun eigen leven kunnen voeren. 
Wij willen meer aandacht voor het 
bestrijden van eenzaamheid.
De komende periode is de periode 
om de transformatie binnen het 
sociaal domein écht zichtbaar te 
maken. Onze eigen organisatie, 
onze zorgleveranciers en onze 
welzijnspartners moeten daarom 
meer inzetten op innovatie en 
preventie.
We moeten inspelen op de zorgen 
van mensen. Dus: geen wachtlijsten! 
We moeten zorg bieden op het 
moment dat dat nodig is. Preventie, 
vroeg-signalering en innovatie zijn 
ontzettend belangrijk. Dit alles staat 
bij ons hoog op de agenda. We zijn 
daarom erg blij dat de gemeente 
Oss al met verschillende innovaties 
gestart is. Denk hierbij bijvoorbeeld 
aan proeftuin Ruwaard.

Aan zelfredzaamheid zijn wel 
grenzen. We moeten niet te veel van 

mensen vragen. Het CDA vraagt 
aandacht voor de belastbaarheid 
van de samenleving.
We onderbouwen onze speerpunten 
binnen het sociaal domein volgens 
de klassieke verdeling Wmo, Jeugd 
en Participatie. Zo bouwen we 
dit onderwerp namelijk het meest 
overzichtelijk op.

Wmo
Zorg dichtbij
Zorg moet bereikbaar zijn voor 
iedereen die dat nodig heeft. In 
alle wijken en kernen. Het liefst 
zo dicht mogelijk bij huis. Sociale 
wijkteams signaleren, leveren en 
organiseren zorg dicht bij huis. 
De wijkverpleegkundige is een 
onmisbare schakel in de zorg. 
Daarom stimuleren wij deze 
zorgvorm, maar vooral ook willen we 
het nóg meer versterken. 

Wat we nog meer belangrijk 
vinden? De samenwerking tussen 
verschillende professionals in 
de zorg. Het is belangrijk dat 
de problemen van de inwoners 
adequaat worden opgelost of 
aangepakt. Samen weet je meer 

en kom je dus verder. Precies 
daarom is samenwerking tussen 
professionals van het grootste 
belang. 
 
Daarnaast stimuleren we projecten 
die positieve gezondheid toejuichen, 
zoals Jongeren Op Gezond Gewicht 
(JOGG) en Gezond In De Stad 
(G.I.D.S.).

We zoeken de oplossingen steeds 
meer in collectieve en preventieve 
vormen. Laten we de zorg samen de 
boost geven die deze nodig heeft.

 
Eveneens van groot belang: 
toegankelijkheid van openbare 
gebouwen, juist voor diegenen die 
minder goed ter been zijn. 
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Sociaal domein   inveszorgen voor elkaar

Een vermelding waard: In Proeftuin 
De Ruwaard worden mooie resultaten 
geboekt. De centrale vragen die 
hier gesteld worden, zijn: Wat wil 
ik? Wat kan ik? Wat heb ik nodig? 
Door deze vragen te beantwoorden, 
komen we tot nieuwe manieren van 
ondersteuning. Het CDA volgt deze 
pilot met grote belangstelling. Ook 
landelijk wordt deze pilot met grote 
belangstelling gevolgd.

Vrijwilligers en mantelzorgers
Onze vrijwilligers en mantelzorgers 
zijn van onschatbare waarde. Door 
onder andere de toenemende 
vergrijzing neemt de zorgvraag 
nog steeds toe. En dus is goede 
afstemming tussen de zorgvrager, 
professionals, mantelzorgers 
en vrijwilligers heel hard nodig. 
Vrijwilligers en mantelzorgers 
moeten dan ook alle tools krijgen 
om hun taken zo goed mogelijk uit 
te voeren. Om dit te realiseren, zijn 
de adviezen van deskundigen zoals 
het SEC, de Seniorenraad en de 
Adviesraad Sociaal Domein (ASD) 
van groot belang.

We willen de komende periode 
meer aandacht voor mantelzorgers 
en vrijwilligers. Verder willen wij 
versterking van de ondersteuning 
van en advisering aan vrijwilligers 
en mantelzorgers, zodat zij beter 
voorbereid zijn op hun belangrijke 
taak. En ook vindt het CDA 
zorgvuldige ondersteuning van de 
jonge mantelzorger heel belangrijk. 

Naast de ondersteuning aan 
vrijwilligers willen wij meer 
waardering en ondersteuning 
voor (sport)verenigingen die van 
toenemend belang zijn in de snel 
veranderende samenleving. 

Zorg en veiligheid kunnen  
niet zonder elkaar
Het CDA vindt drugsgebruik en 
overmatig gebruik van alcohol 
zorgelijk en wil er daarom alles 
aan doen om verslaving tegen 
te gaan. Daarbij vinden we 
goede voorlichting erg belangrijk. 
Daarnaast willen we aandacht 
voor consequente samenwerking 
tussen zorginstellingen, politie, 
veiligheidshuis en gemeente. Op die 
manier kunnen we samen voorzien 

in complexe zorg en kunnen we 
terugval in criminaliteit zoveel 
mogelijk voorkomen. 

Jeugd
Jeugdzorg
We vinden het belangrijk dat 
er veel aandacht is voor onze 
jeugd. Goede opvoeding, 
kwalitatief onderwijs, sport- en 
andere vrijetijdsvoorzieningen, 
een	leuke	(bij)baan	en	een	fijne	
woonomgeving; Wij willen dat de 
gemeente, samen met ouders, 
familie, de directe omgeving, 
onderwijs en voorzieningen bijdraagt 
aan een gelukkige jeugd.

Met de meeste kinderen en 
gezinnen gaat het goed. Dat willen 
we zo houden. Daarom zetten we in 
op preventie en willen we eventuele 
problemen meteen oppakken. 
Daarom werken we nauw samen 
met consultatiebureaus, scholen en 
verenigingen. Een klein kind met 
een groot probleem is doorgaans 
beter te helpen dan een groot kind 
met een groot probleem. 
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Helaas moet een aantal kinderen, 
jongeren en gezinnen een beroep 
doen op de jeugdzorg. Waar 
mogelijk moet jeugdzorg dicht bij 
huis geregeld worden. Binnen de 
regio willen we daarnaast zoveel 
mogelijk ondersteuning bij complexe 
zorg aanbieden. 
Samenwerking tussen professionals 
en jeugdzorg waar ouders bij 
betrokken zijn, leidt tot betere 
resultaten. Daarom willen we 
deze samenwerkingen verder 
doorvoeren en sterker uitbouwen. 
Hoe eerder we de problemen 
kunnen aanpakken, hoe beter we 
in staat zijn om complexe vragen 
te voorkomen. De toegang van 
de zorg moet de komende jaren 
verbeterd worden. Als er hulp nodig 
is moet die direct beschikbaar zijn. 
Wachtlijsten zijn onacceptabel!

Preventie
Bijna net zo belangrijk als het 
verbeteren van jeugdzorg is het 
verminderen van de behoefte aan 
jeugdzorg. Preventie is daarom 

van groot belang. Aanraking met 
jeugdzorg kan in veel gevallen 
voorkomen worden. 

We zetten in op een gezonde 
levensstijl van kinderen. We 
willen water drinken op scholen 
bevorderen en pleiten voor extra 
bewegingslessen. De Basisteams 
Jeugd en Gezin moeten verder 
verstevigd worden voor wat betreft 
zorg en veiligheid.
Wij willen graag de ontwikkeling van 
gezonde sportkantines stimuleren 
en aandacht voor verantwoord 
alcoholgebruik.

Participatie
Werkgelegenheid 
Als we naar de arbeidsmarkt kijken, 
staan er te veel mensen langs de 
kant in Oss. Sommigen moeten 
daardoor helaas gebruik maken 
van een uitkering. We willen, 
onder andere samen met IBN, 
speciaal voor deze mensen meer 
werkgelegenheid ontwikkelen, 
duurzame garantiebanen; we willen 

investeren	in	arbeidsfitsprogramma’s	
óf, als mensen echt niet kunnen 
werken, zinvolle dagbesteding 
beschikbaar stellen. Zo kunnen 
meer mensen deelnemen aan de 
Osse samenleving. Precies zoals 
we dat bij het CDA graag zien. 

IBN is en blijft voor ons een 
belangrijke partner. Wij willen dat  
de infrastructuur en kennis van  
IBN behouden blijft. 

Armoede en schulden
In 80% van de zorgvragen in sociale 
wijkteams speelt inkomen een rol. 
Veel mensen hebben te maken met 
schulden en (stille) armoede. Voor 
het CDA is de bestrijding daarvan 
een belangrijk punt. We zetten in op 
tijdig signaleren, op tijd ingrijpen en 
preventie via het ‘schuldhulpmaatje’, 
lessen op scholen enzovoorts. We 
maken werk van een toegankelijke 
schuldhulpverlening. We vinden 
het belangrijk dat iedereen mee 
kan	doen.	Ook	financieel.	Daarom	
werken we samen met bijvoorbeeld 
de stichting Leergeld en de 
Voedselbank. We hebben een 
uitgebreid minimabeleid.

Wij willen dat de gemeente zich 
nog sterker inzet op het gebied van 
armoede- en schuldenbestrijding. 
Meer aandacht voor kwetsbare 
jongeren, ouderen, alleenstaanden 
en gezinnen. De oplossing hiervoor 
is niet makkelijk en daarom dagen 
we iedereen uit om hierover 
met ons mee te denken. Samen 
weten we meer. Samen vinden 
we die preventieve en innovatieve 
oplossingen. Er zijn inmiddels 
verschillende mogelijkheden om 
armoede te bestrijden maar het blijft 
lastig om de mensen te bereiken 
die het echt nodig hebben. Veel 
mensen willen niet laten merken 
dat ze arm zijn. Ze zullen alles doen 
om het verborgen te houden, terwijl 
het, als we goed kijken, als we 
scherp zijn op bepaalde signalen, 
toch zeker op te merken is. Daarom 
willen wij een experiment met een 
armoederegisseur die hiermee aan 
de slag gaat.

Sociaal domein   inveszorgen voor elkaar

Voedselbank Oss
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Ruimte en economie   
Duurzaam en eerlijk
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Ruimte en economie duurzaam en eerlijk

Ruimte, economie en mobiliteit zijn 
in Oss onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. Oss heeft een sterke 
economie en sterke infrastructuur 
van wegen, water en spoor. 
Bovendien maakt Oss onderdeel 
uit van de regionale samenwerking 
Agrifood Capital. Een samenwerking 
die onze regio sterker maakt en op 
de kaart zet.

Ruimte 
Openbare Ruimte
In de openbare ruimte komen wij 
Ossenaren elkaar tegen. En dus 
vindt het CDA het belangrijk dat 
de Osse inwoners tevreden zijn 
over inrichting en onderhoud van 
de openbare ruimte. We staan 
bekend als een goed onderhouden 
gemeente en dit willen we zo 
houden. Kwaliteit van groen 
en bestrating, met daarnaast 
bestrijding van zwerfafval, gladheid, 
hondenoverlast en vandalisme; 
het zijn zaken die continu onze 
aandacht hebben.   

Omgevingswet
Waterveiligheid, de agrarische 
sector, recreatie en toerisme, 
erfgoed en natuur; Er speelt veel 
in ons grote buitengebied. We 
zien ontwikkelingen die om een 
samenhangende (omgevings)visie 
vragen. En voor een dergelijke visie 
moeten we scherp zijn op kansen. 
Alleen wanneer we scherp zijn, 
kunnen we kansen op tijd grijpen. 

In 2021 wordt de Omgevingswet 
van kracht. Met deze wet wil de 
overheid de regels voor ruimtelijke 
ontwikkeling vereenvoudigen en 
samenvoegen. Op deze manier 
vormt de wet de basis voor 
toekomstige ontwikkelingen en 
integraal beheer in onze directe 
leefomgeving.

Het CDA Oss vindt het belangrijk 
dat we ons adequaat op deze wet 
voorbereiden. Want daardoor kan 
de gemeenteraad samen met de 
omgeving invulling geven aan de 
randvoorwaarden voor ruimtelijke 

ontwikkelingen. Hierbij hechten we 
er overigens sterk aan om kwaliteit, 
duurzaamheid, veiligheid en 
gezondheid te waarborgen.

Economie 
De economische motor van Oss 
moet goed blijven draaien. We 
moeten samen zorg dragen voor 
een goede werkgelegenheid en 
groeiende welvaart. 
Bedrijven moeten de kans krijgen 
zich te ontwikkelen. De juiste 
locatie voor het juiste bedrijf 
speelt in deze ontwikkeling een 
grote rol. Versterking van het 
vestigingsklimaat voor bedrijven is 
voor ons dan ook van groot belang. 
Bedrijven dienen goed bereikbaar te 
zijn,	zowel	met	de	fiets	als	met	het	
openbaar vervoer en zowel met de 
auto als per vrachtwagen. Precies 
daarom moet de gemeente naar ons 
idee pro-actiever meedenken op het 
gebied van locatiekeuze en overlast-
verminderende maatregelen.

Ondernemers
Ondernemers kunnen, ook in 
de toekomst, rekenen op onze 
inzet voor goede infrastructuur, 

scholing, uitbreidingsmogelijkheden 
en adequate gemeentelijke 
dienstverlening.
Wij vinden het daarnaast belangrijk 
om in te zetten op een sterke regio 
(AgriFood Capital). We hebben 
elkaar nodig; willen we een sterke 
foodsector, dan hebben we een 
sterke agrarische sector nodig. We 
moeten het samen doen. 

Detailhandel
Het CDA Oss is blij dat er eindelijk 
een duidelijke visie is met betrekking 
tot de ontwikkeling van het Osse 
centrum. We willen hierin de komende 
jaren doorpakken en daarbij willen we 
meer verblijfsfuncties in het centrum 
realiseren. Daarnaast investeren we 
graag in de beleving van het Osse 
centrum. 

Centrum Oss
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Ruimte en economie duurzaam en eerlijk
Het CDA Oss zet in op sterke 
detailhandel in zowel de stad 
als de kernen. Het afnemende 
winkelaanbod vraagt om 
compensatie door middel 
van beleving, horeca en 
cultuur(evenementen).

Industrie
Binnen de regio (Agrifood Capital) 
onderscheidt de gemeente Oss 
zich door middel van haar sterke 
logistieke sector, de sector 
pharma, de sector lifescience 
én de foodsector. Het CDA is 
daar erg trots op. We willen deze 
sectoren dan ook graag verder 
versterken door actieve deelname 
aan AgriFood Capital, Pivot Park 
en het Huis van de Logistiek in 
onze gemeente. Daarbij mogen 
we de ondersteunende sectoren 
niet	vergeten	zoals	de	grafische	
sector	en	de	fijnmetaal	en	andere	
(kleinschalige) toeleveranciers.

Bouwsector
Oss heeft een sterke bouwsector 
met veel kennis en kunde. We 
zouden daarom graag zien dat 
deze sector samen met onze 

woningbouwcorporatie een 
denktank vormt die richting geeft 
aan meer innovatieve en duurzame 
woningbouw voor nu en later.

Landbouw
De landbouwsector is een 
belangrijke sector. We houden deze 
sector graag gezond en vinden het 
belangrijk dat zij in harmonie met 
de omgeving functioneert. Oss kent 
drie type agrarische ondernemers: 
Specialiserende, verbredende en 
stoppende ondernemers. Wij willen 
graag een plattelandsmanager die 
een actieve rol in het verbinden van 
al deze ondernemers vervult en 
die tegelijkertijd het veranderende 
buitengebied in goede banen leidt. 

We	geloven	in	een	financieel	
rendabele duurzame en innovatieve 
landbouw. We zien kansen in 
het opwekken van duurzame 
energie en in het ontwikkelen 
van streekproducten. Naast het 
produceren van veilig voedsel ziet het 
CDA dat landbouw bij kan dragen aan 
versterking van recreatie en toerisme, 
agrarische natuur en groenbeheer. 

Bedrijvige gemeente
Investeren in werkgelegenheid

Innovatie

City Boy: Spierings Kranen
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Recreatie en toerisme
Oss heeft veel te bieden op het 
gebied van recreatie en toerisme. 
Meer dan algemeen bekend is. 
En aan die bekendheid moet dus 
gewerkt worden. De Maas, de 
Maashorst, de weidse polders, de 
Geffense plas en het aantrekkelijke 
stadscentrum zijn slechts enkele 
recreatieve plekken die meer 
aandacht verdienen. 

Wij zien mogelijkheden voor een 
vaste verbinding met de andere 
Maasoever. Daarom willen wij de 
haalbaarheid onderzoeken voor 
realisatie	van	een	fietsbrug	over	de	
Maas.

Grootschalige (muziek)evenementen 
moeten worden georganiseerd op 
een locatie waarbij de overlast naar 
de omgeving zo beperkt mogelijk is. 
Wij denken daarbij aan Paalgraven.

Horeca
Het CDA zet in op verdere 
versterking van de horeca. Er zijn 
de laatste jaren mooie initiatieven 

ontstaan en we zijn dan ook erg blij 
met de groei van deze sector, zowel 
kwantitatief als kwalitatief. Graag 
zetten we deze groei door. 

Mobiliteit
Verkeer en vervoer is sterk in 
ontwikkeling in onze gemeente! We 
innoveren continu en dat is goed. 
Maar het vraagt ook om politiek 
goede afwegingen en slimme, 
strategische keuzes.

Duurzaam vervoer
Het CDA verwacht een transformatie 
van het vervoer zoals we dat 
nu kennen. Dat komt door de 

automatisering en robotisering. 
Het is een zeer interessante 
ontwikkeling, maar het is er ook een 
die ongetwijfeld tot nieuwe inzichten 
leidt. Daar moeten we dus slim op 
inspelen. 

Het CDA stelt daarom een 
denktank voor die zich verdiept in 
de mogelijke gevolgen van de snel 
naderende veranderingen voor 
onze infrastructuur. Wanneer we 
deze gevolgen in het vizier hebben, 
kunnen we proactief inspelen op de 
consequenties voor onze bestaande 
infrastructuur.

Wegen
De Weg Van De Toekomst is 
een belangrijke ontsluitingsweg 
van Oss. De beoogde uitstraling 
schiet echter tekort. De uitstraling 
van de weg als entree van Oss 
moet worden versterkt en het 
verkeersgeleidingssysteem moet 
in de komende periode eindelijk 
betrouwbaar gaan functioneren.
Door middel van gesprekken met 
het ministerie moeten we een goede 
aansluiting tussen de A50 en de 
A59 op de landelijke agenda zien te 
krijgen.
Een Noordelijke Randweg is geen 
oplossing. De kosten hiervan 
vinden wij niet verantwoord. Het 
CDA wil een innovatieve oplossing, 
geen traditionele. Een traditioneel 
voorstel is geen optie in een tijd 
waarin vervoer en transport zo snel 
transformeren.
 
Fietspaden
Fietsgebruik stimuleren we graag. 
Daarom staan veilige, goede 
fietspaden	bij	ons	hoog	in	het	
vaandel. Eén van de routes die 
we de komende periode expliciet 
voorrang willen geven, is de 

Ruimte en economie duurzaam en eerlijk

Festival  in aanbouw op Vorstengrafdonk
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fietsroute	van	Oss	naar	Lith.	Het	
CDA wil hiervoor snel resultaat zien. 
Daarnaast zou het CDA graag zien 
dat er goed nagedacht wordt over 
elektrische	fietsen	en	de	impact	
daarvan op de veiligheid van het 
Osse verkeer. 

Spoor
Graag zou het CDA zien dat we 
opnieuw met NS in gesprek gaan 
over de toekomst van het spoor. 
Wij vinden het belangrijk dat er een 
lange termijn visie komt over het 
spoor, de stations en het gebruik.
Wij vragen hierbij bijzondere 
aandacht voor Berghem en een 
snelle verbreding van het spoor bij 
Ravenstein.
 

Ruimte en economie duurzaam en eerlijk

Haven
De Osse haven krijgt een 
steeds belangrijkere functie. De 
toegankelijkheid van de haven 
vraagt meer en meer aandacht 
aangezien het belang van de 
haven steeds groter wordt voor de 
economische ontwikkeling van Oss.
 
Verkeersveiligheid
Veiligheid is voor het CDA een 
belangrijk onderwerp. Op elk vlak. 
Dus zeker ook op het gebied van 
mobiliteit. We zouden daarom graag 
zien dat Veilig Verkeer Nederland 
maximaal betrokken wordt bij 
het verbeteren van de veiligheid 
van onze infrastructuur. Deze 
organisatie bezit namelijk exact 
de juiste mix van kennis, kunde 
en ervaring. Het CDA heeft dan 
ook vertrouwen in Veilig Verkeer 
Nederland naar aanleiding van 
eerder behaalde resultaten. De 
Osse afdeling van deze organisatie 
heeft veel expertise waar wij graag 
gebruik van maken.
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Duurzaamheid
Voor een Oss dat we door willen geven
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Duurzaamheid voor een Oss dat we  
door willen geven

Tijdens de Tweede Kamer-
verkiezingen in 2017 was het 
landelijke CDA motto: ‘Voor een 
land dat we door willen geven’. In 
de gemeente Oss ondersteunen we 
deze slogan. Voor duurzaamheid 
maken we ons hard. Dat doen we 
al tijden en daar gaan we mee door. 
Dat doen we samen. Dat doen we 
voor nu én voor later. De afgelopen 
collegeperiode stond duurzaamheid 
hoog in het vaandel, waardoor het 
begrip een nieuwe dimensie heeft 
gekregen in aanpak en resultaat. 
We hebben belangrijke besluiten 
genomen over bijvoorbeeld de 
realisatie van de eerste windmolens. 
Dat is iets waar we trots op zijn en 
iets waar we graag op voortborduren. 

Onze opgave
People, planet, profit
Het begrip duurzaamheid gaat 
wat ons betreft verder dan klimaat 
en/of energie. De drie elementen 
People (mensen), planet (planeet/
milieu)	en	profit	(rendement)	moeten	
in evenwicht zijn. Wanneer dit het 

geval is, kunnen we inspireren, 
zorgen wegnemen en balans 
aanbrengen. Zo creëren we een 
Oss dat we door kunnen geven aan 
de volgende generatie.  

Gedeelde waarden
We moeten beginnen bij de waarden 
die we met elkaar delen. Deze 
waarden zijn namelijk het fundament 
van onze Osse samenleving. De 
vrijheid van het individu is een groot 
goed en moeten we koesteren. 
Maar dat wil niet zeggen dat die 
vrijheid vrijblijvend is of onbegrensd. 
Waar mensen elkaar treffen, gaat 
het namelijk ook om gedeelde 
normen en waarden zoals fatsoen, 
verantwoordelijkheid en respect 
naar en voor elkaar.

Eerlijke economie
Een eerlijke economie verbindt 
de belangen van werknemers en 
werkgevers. Binnen een eerlijke 
economie staan rendement en 
verantwoordelijkheid met elkaar in 
verhouding. Het CDA is voorstander 

van een economie waarbinnen werk 
en ondernemerschap loont. Op die 
manier wordt groei en bedrijvigheid 
namelijk vergroot en zijn we dus ook 
economisch gezien duurzaam bezig. 
Dit alles met het oog op de toekomst 
van onze kinderen.

De klimaatopgaven
De klimaatvoorspellingen zijn 
zorgwekkend. En we nemen ze 
zeer serieus. Het CDA vindt dan 
ook dat we met energie, afval en 
natuur wezenlijk anders om moeten 
gaan. Wanneer we dit niet doen, 
trekken we een onverantwoorde 
wissel op het welzijn en de welvaart 
van onszelf en de volgende 
generaties. Precies daarom hebben 
we behoefte aan innovatie én is 
het van belang dat we ons gedrag 
aanpassen. Dat moeten we samen 
doen; overheid, ondernemers, (non 
profit)	organisaties	en	inwoners.	
Dit zal niet vanzelf en zonder frictie 
gaan. Maar eventuele drempels 
zijn wat ons betreft geen reden om 
de confrontatie met onszelf en/of 
elkaar uit de weg te gaan. Wij willen 
juist op zoek naar oplossingen en 
innovaties. 

 
Energieneutraal en gasloos
Verduurzaming van energie dringt. 
We hebben nog een lange weg 
te gaan waar het aankomt op de 
landelijk opgelegde. ipv: 2023 moet 
16% van de energie duurzaam 
opgewekt zijn. In 2050 moeten we i 
n een energieneutraal land leven.  
Om dat te bereiken, zijn grote 
stappen nodig. Die stappen willen 
we de komende periode graag 
zetten. Dit wordt zichtbaar in de 
ontwikkeling van onroerend goed  
en wind- en zonneparken.
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De situatie in Groningen laat zien 
dat we de gaskraan langzaam 
dicht moeten gaan draaien. Het 
is dan ook belangrijk hier lokaal 
een bijdrage aan te leveren door 
nieuwbouwwoningen en projecten 
voor zover mogelijk en realistisch 
gasloos te laten bouwen.

Afval
Ook op het gebied van 
afvaldoelstellingen moeten we 
meters maken. We hebben 
de landelijke doelstelling voor 
vermindering van restafval en 
afvalscheiding nog lang niet 
behaald. Een nieuwe aanpak is 
daarom nodig en we willen beginnen 
bij de bron: minder afval. Dat start 
al bij de productie. We streven naar 
een circulaire economie waarbij 
afval tot grondstof wordt vermaakt. 
Kortom: een uitdaging die we samen 
met inwoners en bedrijfsleven 
moeten oppakken.  

Natuur en klimaat
In verdroging en wateroverlast 

zien we de gevolgen van 
klimaatverandering duidelijk terug. 
De biodiversiteit staat hierdoor 
onder druk en zijn er maatregelen 
nodig in zowel de openbare ruimte 
als in onze natuur. Hier ligt een 
grote uitdaging om met vele andere 
partijen intensief samen te werken 
om hier goede oplossingen voor te 
bedenken. 

Het moet anders
De overtuiging dat het anders moet, 
is volgens ons niet voldoende 
om de benodigde slag te maken. 
We moeten op zoek naar een 
verdienmodel. Dat is de motor voor 
de noodzakelijke versnelling. Hoe 
groter het belang en aantrekkelijker 
het	financiële	plaatje	is,	des	te	
sneller de omschakeling. En dat? 
Dat is precies wat we willen. 
  
Dit vraagt actie van iedereen
Uiteraard gaat de gemeente voorop 
op het gebied van duurzaamheid. 
Maar we hebben alle partijen 
binnen onze gemeenschap nodig. 

Duurzaamheid moeten we samen 
mogelijk maken. Wij stimuleren 
dit door middel van voorlichting 
door van educatie aan kinderen, 
de volgende generatie. Deze 
educatie staat wat ons betreft 
voorop. Maar ook commitment van 
bijvoorbeeld de woningcorporaties, 
projectontwikkelaars en bouwers, de 
industrie én de agrarische sector is 
hard nodig om de benodigde grote 
stappen te zetten. Partijen moeten 
elkaar aanspreken en stimuleren. 

Meer aandacht voor 
duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijk 
speerpunt voor CDA Oss. Het is 
noodzakelijk om bezig te zijn met 
duurzaamheid en we vinden het 
dan ook evident dat we in Oss, in 
het dagelijkse denken en doen, 
vaker stilstaan bij de gevolgen van 
onze keuzes. Wat en hoe dragen 
we bij aan ecologische, sociale of 
economische duurzaamheid in de 
gemeente Oss? Dat is een vraag 
die we onszelf bij veel van onze 
beslissingen moeten stellen.

Duurzaamheid voor een Oss dat we  
door willen geven

Duurzaamheid voor een Oss dat we  
door willen geven
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Meer grootschalige, duurzame 
energieopwekking
We hebben een mooie start 
gemaakt met het besluit over het 
eerste windmolenpark in Oss. 
Dat gaan we namelijk realiseren! 
Maar CDA Oss vindt één zo’n 
park niet voldoende. We willen 
daarom spoedig besluiten om 
ook een tweede windmolenpark 
te ontwikkelen. Om dit te kunnen 
realiseren, is afstemming met de 
omgeving belangrijk. We hebben 
inwoners en bedrijven hard nodig 
om dergelijke ontwikkelingen 
succesvol door te voeren.
Naast een tweede windmolenpark, 
pleiten we voor een plan dat 
(agrarische) bedrijven stimuleert om 
op grote schaal zonnepanelen te 
gaan plaatsen.

Mestverwerking
Oss heeft een sterke agrarische 
sector. Deze sector is ontzettend 
belangrijk voor onze foodindustrie. 
Wij staan voor een duurzame 
ontwikkeling van de agrarische 

sector met een duurzame 
verwerking van mest. In 
tegenstelling tot de provincie, laten 
we deze mestverwerking liefst dicht 
bij de bron, in het buitengebied, 
plaatsvinden.

Ons antwoord op het voorliggende 
initiatief van grootschalige 
mestverwerking is daarom: nee, 
tenzij een uitgebreide MER (Milieu 
Effect Rapportage) en eventueel 
aanvullende studies aantonen dat 
er geen risico’s zijn voor milieu, 
volksgezondheid en omgeving. 

 

Duurzaamheid voor een Oss dat we  
door willen geven
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Duurzame energieopwekking
Windmolenpark Oss

Succesvol
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Krachtig bestuur
Verantwoordelijkheid nemen
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Krachtig bestuur verantwoordelijkheid 
nemen

Besturen	is	een	flinke	
verantwoordelijkheid in deze tijd 
van grote opgaven en complexe 
uitdagingen. Anders denken wordt 
gevraagd. En uit dat anders denken, 
volgt anders doen. Maar dat is 
makkelijker gezegd dan gedaan. 
Want om anders denken en doen 
te bereiken, is beweging nodig. 
Die beweging ontstaat doorgaans 
niet zomaar. Daarvoor is een 
bruggenbouwer nodig; een partij 
die verschillende visies, meningen 
en belangen registreert, afweegt 
en meeneemt in uiteindelijke 
beslissingen. Het CDA Oss is zo’n 
partij.  

We staan voor krachtig besturen. En 
dat is niet altijd hetzelfde als politiek 
bedrijven. Wil je goed besturen? 
Dan zul je keuzes moeten maken. 
Vanuit bevlogenheid, vanuit liefde 
voor de gemeente Oss en zijn 
inwoners. Maar ook met het hoofd. 
Je zal zorgvuldig moeten zijn; 
nuchter, realistisch en verantwoord. 
Het CDA Oss heeft ervaring op 

het gebied van besturen en we 
bewaken de balans tussen hart en 
hoofd. Precies dat maakt ons een 
krachtige partij, een partij waarop je 
kunt bouwen, een partij die knopen 
durft door te hakken, een partij die 
resultaat boekt. 

Thema’s
Veiligheid
Veiligheid is voor ons een 
belangrijk onderwerp. Ossenaren 
moeten veilig kunnen deelnemen 
aan het verkeer, veilig kunnen 
wonen en leven. We zullen 
er dan ook op toezien dat er 
adequaat en handhavend wordt 
opgetreden tegen ondermijning, 
(georganiseerde) criminaliteit, 
overlast en asociaal gedrag. 

Burgerparticipatie
Het CDA Oss wil dat inwoners 
zo vroeg mogelijk betrokken 
worden bij de ontwikkeling van 
plannen voor hun eigen omgeving. 
Wijk- en dorpsraden zijn daarom 
belangrijke partijen. Op het 

gebied van landschapsbeheer, 
wijkbeheer, sociale initiatieven en 
energiecoöperaties zien we duidelijk 
hoe belangrijk burgerparticipatie is 
en tot wat voor mooie uitkomsten dit 
kan leiden. Daarom stimuleren we 
burgerinitiatieven, we streven ernaar 
om langzaam maar zeker tot meer 
zelforganisatie te komen in onze 
samenleving.. 

Belastbaarheid van de 
samenleving
We gaven het eerder al aan: 
we zijn groot voorstander van 
burgerparticipatie. Maar alleen 
als het kan. Iedereen moet zijn 
steentje bijdragen, maar wel tot op 
zekere, realistische hoogte. Daarom 
kijken wij bij alle besluiten die we 
nemen steeds goed of er binnen de 
samenleving voldoende draagkracht 
is, in de breedste zin van het woord.

Gemeentelijke dienstverlening
Het gemeentebestuur laat zich in de 
uitvoering van haar taken bijstaan 
door de ambtelijke organisatie. 
De vele veranderingen en de 
ambities van Oss raken ook het 
werk van onze ambtenaren. Het 

is daarom belangrijk dat onze 
organisatie voorbereid is op haar 
taak. Dat er voldoende capaciteit, 
deskundigheid, innovatievermogen 
en slagkracht aanwezig is.

Regionale samenwerking
Oss is door zijn aard en omvang 
een gemeente die regionaal 
de kar trekt. De afgelopen drie 
jaar heeft het College nieuwe 
verbindingen tot stand gebracht. 
We zijn nauwer gaan samenwerken 
met andere gemeenten, met de 
Provincie, met het Rijk én met 
commerciële partijen. Het is goed 
dat dit begin gemaakt is, maar nu 
willen we doorzetten. We willen 
deze verbindingen uitbouwen 
en verankeren. Steeds meer 
onderwerpen vragen namelijk om 
samenwerking, ze overstijgen de 
gemeentegrenzen. 

Oss is ondernemend, verbindend 
en betrouwbaar en zo willen we ook 
bij buitenstaanders bekend staan. 
Door ons zelfbewust te presenteren 
en door initiatief te tonen, willen 
we richting geven aan de regionale 
agenda. 
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We willen aanwezig zijn in 
gesprekken wanneer dat het belang 
van de gemeente Oss dient. 

Lastendruk
Het CDA Oss wil dat de lastendruk, 
onze gemeentelijke belastingen 
en	heffingen,	voor	bedrijven	en	
inwoners ónder het landelijk 
gemiddelde blijft. Alleen in 
bijzondere gevallen zijn wij bereid 
de lasten te laten stijgen. Er moet 
dan sprake zijn van een sociale, 
maatschappelijke of economische 
noodzaak. 

Op zoek naar evenwicht
Het CDA Oss gaat moeilijke keuzes 
niet uit de weg. Onze bestuurders 
durven verantwoordelijkheid te 
nemen. Dat hebben we in de 
afgelopen jaren, zowel vanuit 
de gemeenteraad als vanuit het 
college, ook laten zien. We pakken 
de Osse uitdagingen graag met 
beide handen aan en vinden het 
volgende daarbij belangrijk:  

•  Politiek is geen spel maar draait 
om goed besturen. De inwoners 
van de gemeente Oss dienen hier 
zoveel mogelijk bij betrokken te 
worden.

•  Goed besturen, vraagt om kennis 
van zaken en om daadkracht.  
We houden niet van eindeloos 
gepraat en moeizame procedures. 

•  We zien het als onze 
verantwoordelijkheid om de 
taken die de rijksoverheid naar 
onze gemeente verlegt, op een 
vakkundige manier op te pakken. 
Dat wil zeggen: met oog voor de 
inwoners	én	voor	de	financiën.

•  Eigen initiatief en 
ondernemerschap zijn het 
fundament van onze samenleving.

•  Zorg voor degenen die het nodig 
hebben en de inzet van vrijwilligers 
vormen het cement van onze 
samenleving.

•  Wijk- en dorpsraden zijn 
belangrijke schakels om de 
verschillende identiteiten die onze 
gemeente rijk is, zorgvuldig te 
verbinden.

•  De vrijheid van het individu is een 
groot goed. Maar tegelijkertijd 
hechten we aan gedeelde normen 
en waarden zoals fatsoen, 
verantwoordelijkheid en respect 
naar en voor elkaar. 

•  We streven naar burgerparticipatie 
en geloven in ‘de 
netwerksamenleving’. Maar de 
lokale overheid blijft uiteraard 
verantwoordelijk.

•  We gaan vol voor duurzaamheid. 
Maar er is meer nodig dan alleen 
idealisme om daadwerkelijk meters 
te kunnen maken.

•		Een	florerende	economie	is	van	
groot belang voor ons. Maar er zijn 
grenzen aan marktwerking.

•  We ijveren voor het belang van 
Oss. Maar zien tegelijkertijd 
kansen in verbinding met 
anderen.

•  Als landelijke partij kunnen 
we altijd de kennis, kunde en 
ervaring van onze CDA-collega’s 
uit andere overheidslagen 
inschakelen; van Den Bosch tot 
Den Haag en Brussel.

Kortom: We zijn een partij die 
zorgvuldig alle belangen weegt, 
maar niet bang is om te besluiten. 
Want besluiten, zorgt voor 
beweging. En beweging maakt dat 
we kunnen blijven groeien. 

Samen. Voor nu en later. 

 

Krachtig bestuur verantwoordelijkheid 
nemen

foto: Richard Smits
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Krachtig bestuur verantwoordelijkheid 
nemen

Het zijn onze mensen die dit 
verkiezingsprogramma tot leven 
moeten brengen. Daarom is het 
belangrijk te weten dat wij een lijst 
presenteren met kandidaten die 
breed in onze Osse samenleving zijn 
verankerd. De CDA kandidaten zijn 
trots én kritisch op Oss en bovendien 
weten ze wat besturen inhoudt. 
Wij hopen dat u onze kandidaten 
 op 21 maart het vertrouwen geeft!

1 2 3 4

Mari van Kilsdonk 
Lithoijen

Gerti van Valkenburg
Oss

Marc van den Heuvel
Berghem

Gerrit Hagoort
Oss

5 6 7 8 9 10

Joris van Hest
Oss

Sidney van den Bergh
Oss

Dick Voskamp
Oss

Egbert van Ewijk
Oss

Nol van Lith
Lith

Robert Schuurmans
Geffen

Krachtig bestuur verantwoordelijkheid 
nemen
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11. Paul Smink    Maren-Kessel
12. Luc Godfroid   Oss
13. Kai Bloemers   Oss
14. Gerard Rutten  Oss
15. Kees van Alphen  Geffen
16. Roman Gruijters  Oss
17. Mariël Bogaerts  Oss
18. John Loeffen   Huisseling
19. Willy van der Loop  Overlangel
20. Chérie Peters  Oss
21. Chris Plante   Oss
22. Loe van Erp   Oss
23. Joke van den Hengel Geffen
24. Maarten Schenk  Oss
25. Jos Verstegen  Berghem
26. Henk Peters   Oss
27. Bas van Vlijmen  Oss

28. Hein van Hamond   Oss
29. Bert Urselman   Berghem
30. Harry Peters    Geffen
31. Martin Jan van Mourik  Ravenstein
32. Alfons Olde Loohuis  Herpen
33. Joris Prinssen   Lithoijen
34. Chantal den Brok   Ravenstein
35. Gerrit van den Helm  Geffen
36. Willem Hamers   Ravenstein
37. Wilhelmien van Dijk  Geffen
38. Henk Tiellemans   Haren
39. Bas Boonstra    Oss
40. Anton Romme   Geffen
41. Ineke Voskamp   Oss
42. Jan van Houwelingen  Haren
43. Annemieke van de Ven  Veghel
44. Johan van der Schoot  Herpen
45. René Peters    Oss

Krachtig bestuur verantwoordelijkheid 
nemen


