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Samen
voor nu en later

We zijn een unieke gemeente. Een mozaïek van een middelgrote centrumstad met 
23 karakteristieke stadjes en dorpen. Een gemeente waarin je veel agrarische bedrij-
vigheid vindt. We zijn de grootste Maasgemeente en onderdeel van natuurgebied 
de Maashorst. We zijn trots op ons rijke erfgoed én op onze volksaard, die geken-
merkt 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. 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 vorm-
gegeven. We hebben van duurzaamheid een vast onderdeel gemaakt binnen ieder 
gemeentelijk programma. En we hebben grote thema’s, zoals het stadscentrum 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 aan-
pakken. Het CDA zet de mens voorop. We gaan daarbij uit van de eigen kracht binn-
en 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 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 kandid-
aten. Vakkundige, daadkrachtige, meedenkende fi guren, 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 
het 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!

Hierbij vindt u de speerpunten van ons verkiezings-
programma en de lijst met CDA-kandidaten. Het 
volledige programma vindt u op www.CDAOss.nl 

Mari van Kilsdonk
Lijsttrekker CDA Oss
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1. Betaalbaar, duurzaam en innovatief wonen
Er moet de komende periode iets veranderen in de woningbouw. We hebben 
namelijk duurzame, betaalbare en innovatieve woningbouw nodig om zowel de 
stad Oss als de mooie kernen er omheen leefbaar te houden. We moeten dus anders 
gaan bouwen, met meer aandacht voor nieuwe, innovatieve bouw- en woonvormen. 
Hierbij kun je denken aan groepswonen voor mensen met een beperkt inkomen, 
alleenstaanden of senioren. Maar we richten ook graag onze pijlen op voldoende 
betaalbare (huur)woningen, vrije kavels en mogelijkheden voor tiny-houses.

2. Versterken van onze belangrijke voorzieningen
Het CDA Oss vindt het belangrijk om in te zetten op het versterken van minimaal drie 
belangrijke voorzieningen; de Talentencampus, het Golfbad en de Lievekamp.

De Talentencampus willen wij verder door ontwikkelen. De Talentencampus moet 
namelijk hét Osse centrum voor talentontwikkeling worden. Om dit te bereiken, 
is samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, TOP Oss en het Sport Expertise 
Centrum hard nodig. Wij zullen deze samenwerkingen dan ook ondersteunen.  

Het Golfbad en theater de Lievekamp zijn al decennia trekkers van grote aantallen 
gezinnen, recreanten en cultuurliefhebbers. Dit moet zo blijven en worden versterkt. 
Het CDA Oss wil voor beide accommodaties toekomstscenario’s ontwikkelen en ver-
schillende opties uitwerken. Op basis hiervan zullen wij een ambitieuze realistische 
keuze maken.

3. Vitale kernen
De gemeente Oss is een optelsom van een diversiteit aan kernen. De stad Oss, de 
omliggende vestingsteden Megen en Ravenstein en de mooie dorpen langs de Maas 
en de Maashorst.

CDA Oss vindt het belangrijk dat we goed luisteren naar wijk- en dorpsraden. Zij 
bevinden zich namelijk midden tussen de mensen en ontwikkelingen. Samen met 
hen kunnen we zorgen voor leefbare, vitale wijken en kernen. We zullen onze aan-
dacht de komende periode vestigen op voldoende woningbouw, op behoud van 
voorzieningen én van (religieus) erfgoed.

Investeren in 
de samenleving
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4. Iedereen doet mee
We zien steeds meer dat mensen niet meer mee kunnen. We zien ook steeds meer 
eenzaamheid. Die eenzaamheid moeten we aanpakken. En daarom willen we ons de 
komende periode meer inzetten om mensen mee te laten doen aan de samenleving. 
Leeftijd, een beperking, uitkering, armoede of schulden: het mogen geen belemme-
ringen zijn. 

Om dit voor elkaar te krijgen, willen we de samenwerking met IBN versterken. Want 
samen met deze partij kunnen we meer mensen aan werk helpen. En kan iemand 
niet werken? Dan gaan we op zoek naar een andere oplossing, zoals zinvolle dag-
besteding. Die verzorgen we trouwens liefst dichtbij huis, in het dorp of in de wijk. 

5. Meer aandacht een waardering voor vrijwilligers en mantelzorgers
Als partij van de samenleving zien wij als geen ander het belang van mantelzorgers
en vrijwilligers. Wij willen de komende periode meer aandacht en respect voor 
mantelzorgers en vrijwilligers. 

We maken ons trouwens zorgen over de belasting van de samenleving en zeker ook 
de belasting van onze mantelzorgers. 

We denken aan een stevige impuls in het bieden van meer respijtzorg waardoor de 
mantelzorger zelf ontzorgd wordt om zo weer op kracht te komen.

Verder willen we meer en beter advies voor vrijwilligers en mantelzorgers. Het is on-
geloofl ijk belangrijk dat deze mensen goed voorbereid zijn op hun belangrijke taak. 

Naast de ondersteuning aan vrijwilligers willen wij meer waardering en ondersteun-
ing voor (sport)verenigingen die van toenemende belang zijn in de snel verander-
ende samenleving. 

6. Meer aandacht voor de jeugd
Het gaat met de meeste jongeren goed. Helaas heeft een deel van onze jongeren 
een ongezonde leefstijl of gedragsproblemen. Wij maken ons zorgen over het aantal 
jongeren dat in aanraking komt met jeugdzorg, de wachtlijsten en toenemende kos-
ten in de jeugdzorg. Wachtlijsten zijn voor ons niet acceptabel!  

Wij vinden het belangrijk dat er meer aandacht komt voor preventie. Dat jongeren 
investeren in een gezonde leefstijl, een opleiding afronden, waarden en normen 
leren en dat ze het belangrijk gaan vinden om een bijdrage te leveren aan de samen-
leving. 

Zorgen
voor elkaar
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7. Versterken van het centrum
We zijn blij dat er eindelijk een duidelijk idee is voor de ontwikkeling van het Osse 
centrum. Dit neemt niet weg dat we ons de komende jaren nog eens extra inzetten 
om ervoor te zorgen dat er meer verblijfs- en woonfuncties in het centrum komen.

Een andere belangrijk ontwikkeling voor het CDA Oss is de versterking van de bele-
ving van het Osse centrum. Wij willen een uitbreiding van de renovatie van gevels en 
een architectuur geïnspireerd op cultuurhistorische waarden van Oss.

8. Aandacht voor het buitengebied
Er speelt veel in ons grote buitengebied. Waterveiligheid, agrarische sector, erfgoed 
en natuur. Ontwikkelingen die om een samenhangende (omgevings)visie vragen 
waarin we ook de kansen voor recreatie en toerisme en onze duurzaamheidsopgave 
opnemen.

In 2021 gaat de Omgevingswet van kracht. De bedoeling van deze wet is dat re-
gels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigd en samengevoegd worden. Het is 
straks de basis voor onze ontwikkelingen en het complete beheer van onze directe 
leefomgeving.

We moeten ons dus op tijd goed voorbereiden op deze wet. De gemeenteraad moet 
samen met de omgeving invulling kunnen geven aan deze wet en daarom hebben 
we randvoorwaarden voor ruimtelijke ontwikkeling nodig. Het is daarbij van groot 
belang dat kwaliteit, duurzaamheid, veiligheid en gezondheid voorop staan

9. Een sterke, duurzame en eerlijke economie
De economische motor in Oss moet goed blijven draaien, hier profi teren we namelijk 
allemaal van. Een gezonde economie zorgt namelijk voor werkgelegenheid en wel-
vaart.  

Ondernemers kunnen blijven rekenen op onze inzet voor een goede infrastructuur, 
scholing, uitbreidingsmogelijkheden en adequate gemeentelijke dienstverlening.
Wij zetten in op een sterke regionale samenwerking, Belangrijk daarbij is dat we voor 
onze sterke foodsector ook een sterke agrarisch sector nodig hebben.

Duurzaam
en eerlijk
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10. Natuur en Recreatie
De sfeer, identiteit en kwaliteit van de plek waar je woont, wordt medebepaald 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 pol-
der, de kernen, de Maashorst en langs de Maas. We willen de natuur in Oss en het 
openbaar groen dan ook blijven versterken en ontwikkelen. Daarnaast willen we in-
vesteren in de mogelijkheden voor recreatie en toerisme die onze natuurgebieden 
bieden.

Daarbij heeft Oss 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, het aantrekkelijke stadscentrum en de stadjes en 
dorpen 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 fi etsbrug 
over de Maas.

11. Meer grootschalige duurzame energieopwekking
Wij hebben een mooie start gemaakt met het besluit over de realisatie van een 
eerste windmolenpark in Oss. We willen graag zo spoedig mogelijk ook een besluit 
kunnen nemen over een tweede windmolenpark. Natuurlijk moet dit goed worden 
afgestemd met de omgeving en we hopen dat energiecoöperaties een mooie rol in 
het realiseren hiervan gaan spelen.

Naast de windmolens willen ons de komende periode ook inzetten voor groot-
schalige toepassing van zonnepanelen bij (agrarische) bedrijven.

12. Verantwoorde 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 er een uitgebreide MER (Milieu Eff ect Rapportage) en eventueel 
aanvullende studies aantonen dat er geen risico’s zijn voor milieu, volksgezondheid 
en omgeving.

Voor een Oss dat we
door willen geven
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13. Aandacht voor veiligheid
We vinden veiligheid een belangrijk onderwerp. Ossenaren moeten veilig kunnen 
deelnemen aan het verkeer, ze moeten veilig kunnen wonen en leven. Daarom willen 
we dat er duidelijk, snel en handhavend wordt opgetreden tegen ondermijning, 
(georganiseerde) criminaliteit, overlast en asociaal gedrag. 

14. Meer burgerparticipatie
We willen dat inwoners zo vroeg mogelijk worden betrokken bij planontwikkeling in 
hun omgeving. Wijk- en dorpsraden spelen hierbij een belangrijke rol. Wij stimuleren 
burgerinitiatieven om zo tot meer zelforganisatie te komen. We zien steeds meer 
mooie voorbeelden van landschapsbeheer, wijkbeheer, sociale initiatieven en recen-
telijk bijvoorbeeld de oprichting van energiecoöperaties.

15. Gezond fi nancieel beleid
We willen dat de lastendruk voor bedrijven en inwoners onder het landelijk 
gemiddelde blijft. Alleen in bijzondere gevallen zijn wij bereid de lasten te laten 
stijgen. Er moet dan sprake zijn van een sociale, maatschappelijk of economische 
noodzaak.

Verantwoordelijkheid
nemen

facebook.com/cdaosswww.cdaoss.nl

iinnstttaagraammm.ccooomm///cddaaaoossss twitter.com/cdaoss



1. Mari van Kilsdonk Lithoijen 
2. Gerti van Valkenburg  Oss
3. Marc van den Heuvel  Berghem
4. Gerrit Hagoort   Oss
5. Joris van Hest   Oss
6. Sidney van den Bergh  Oss
7. Dick Voskamp   Oss
8. Egbert van Ewijk  Oss
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10. Robert Schuurmans  Geff en
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18. John Loeff en   Huisseling
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22. Loe van Erp   Oss
23. Joke van den Hengel  Geff en
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   Geff en
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  Geff en
36. Willem Hamers   Ravenstein
37. Wilhelmien van Dijk  Geff en
38. Henk Tiellemans   Haren
39. Bas Boonstra   Oss
40. Anton Romme   Geff en
41. Ineke Voskamp   Oss
42. Jan van Houwelingen  Haren
43. Annemieke van de Ven  Veghel
44. Johan van der Schoot  Herpen
45. René Peters   OssO
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