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Het CDA Oosterhout is een lokale partij met een landelijke en 
Europese contacten. Wij zijn er voor de inwoners van de gemeente 
Oosterhout. Wij willen samen met die inwoners werken aan een 
betere en mooiere gemeente. 
 
De gemeente Oosterhout staat voor grote uitdagingen, waar we aan 
willen werken. Het CDA Oosterhout wil woningen bouwen. Het CDA 
wil dat mensen elkaar kennen in de straat of buurt. Het CDA wil een 
stad of kerkdorp waar iedereen zich thuis voelt met veel natuur. 
 
Wij willen dat samen doen met de inwoners van Oosterhout. Samen 
zetten we de schouders eronder. Wij geloven dat iedereen hierbij kan 
helpen.  Wij willen dit doen voor onszelf en onze (klein)kinderen. We 
willen de natuur en de mooie oude gebouwen van Oosterhout 
beschermen. 
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We gaan voor een 
Oosterhouts geluid. 

Wij zitten niet in                 
Den Haag. 
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1. Met een gemeente die de inwoners helpt bij hun 
(aan)vragen; 

2. Met de bouw van huizen die betaalbaar zijn voor 
iedereen en met meer natuur; 

3. Met aandacht voor natuur en milieu met de 
technologie van de toekomst; 

4. Met aandacht voor evenementen en activiteiten 
in de wijk, zodat je elkaar leert kennen; 

5. Met het veilig maken van wijken om je thuis te 
voelen en dat kinderen veilig opgroeien; 

6. Met meer aandacht om problemen voor blijven, 
zodat je op tijd een oplossing kan bieden voor 
jongeren en andere mensen die hulp nodig 
hebben; 

7. Met een verkeersplan om snel en veilig naar 
school of werk te kunnen; 

8. Met culturele activiteiten voor iedereen en 
aandacht voor de gemeentelijke historie; 

9. Met kansen voor boerenbedrijven om nog 
jarenlang (vernieuwende) activiteiten te blijven 
doen; 

10. Met een plan om meer verschillende soorten 
bedrijven in de gemeente te krijgen; 

11. Met goede schoolgebouwen waar je na schooltijd 
ook nog andere dingen kunt doen. 

 
 
 
 
 

HOE MAKEN WIJ OOSTERHOUT BETER? 
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1. Met een akkoord op het plan “het Dorpshart” en 

het dorpsplan, waardoor ook de mooie oude 
gebouwen, zoals de kerk, behouden kunnen 
blijven; 

2. Met de bouw van huizen met meer natuur; 
3. Met natuurbehoud in Oosteind en meer 

toeristische mogelijkheden; 
4. Met kansen voor boerenbedrijven om nog 

jarenlang (vernieuwende) activiteiten te blijven 
doen. 

 
 
 
  

1. Met een dorpsplan waarin Dorst niet vastgroeit 
aan Breda en Tilburg met woningen voor ouderen 
én jongeren; 

2. Met bouw van huizen in Dorst-zuid met behoud 
en groei van de natuur; 

3. Met de ontwikkeling van toeristische 
mogelijkheden in Seters. Door onderzoek naar 
heropening van natuurbad Surae. En door een 
actief dorpsleven en ruimte voor horeca in Dorst; 

4. Met een oplossing voor de drukke rijksweg zodat 
er ruimte komt rondom de kerk van Dorst; 

5. Met goede schoolgebouwen waar je na schooltijd 
ook nog andere dingen kunt doen. 

 
 
 

HOE MAKEN WE OOSTEIND BETER? 

HOE MAKEN WE DORST BETER? 
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1. Met een akkoord op dorpsplan, waardoor ook de 
mooie oude gebouwen behouden kunnen blijven; 

2. Met een plan voor de ontwikkeling van 
toeristische mogelijkheden rond het Houtse Meer 
en Markkanaal; 

3. Met kansen voor boerenbedrijven om nog 
jarenlang (vernieuwende) activiteiten te blijven 
doen. 

 

HOE MAKEN WE DEN HOUT BETER? 


