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 BUDUJEMY RAZEM 
 
CDA Oosterhout jest lokalną partią z narodowymi i 
Europejskimi kontaktami.Jesteśmy dla mieszkańców gminy 
Oosterhout. Razem z mieszkańcami chcemy zbudować lepsza, 
piękniejsza i bardziej zrównoważona gminę. 

Gmina Oosterhout stoi przed poważnymi wyzwaniami, za które 
my czujemy się odpowiedzialni. Partia CDA Oosterhout chce 
wziąść udział w rozwoju i budowie mieszkań, rozwoju 
wspólnoty społecznej, w rozbudowie zrównoważonej jakość 
życia w mieście i okolicach.  

Chcemy to robić poprzez społeczeństwa obywatelskie: 
mieszkańcy oraz organizacje społeczne (i religijne), które razem 
wspólnymi siłami dążą do wybranego celu. Wierzymy w rząd, 
który stoi ramię w ramię z obywatelami. Wierzymy w ludzi i 
wykorzystanie ich talentów dla społeczeństwa. Budujemy nie 
tylko dla siebie, ale także dla naszych dzieci i wnuków i dbamy o 
nasze (naturalne) dziedzictwo: Oosterhout i jego okolice 
parachialne. 

Pragniemy razem wzmocnić Oosterhout i zaangażowac w to 
Ciebie. Powód, dla którego przetłumaczyliśmy nasz program 
wyborczy na Twój język i życzymy sukcesow w nauce języka 
nidelrandzkiego. 

 

 

 

 

 

Jesteśmy za linią 

lokalną. 

Nie znajdujemy sie 
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1. Z gminą, która pomaga mieszkańcom w 
odpowiedziach na składane wnioski (pytania); 
2. W rozwóju i budowie domów w okół zielonego 
środowiska i tworzenie zielonych dzielnic z dostępną 
ceną dla każdego.  
3. Z ochroną przyrody i środowiska za pomocą 
nowoczesnej technologii; 
4. Z uwagą na wyd arzenia i działalności w okolicy, 
dzięki czemu możecie się wzajemnie zapoznać; 
5. W tworzeniu bezpiecznego środowiska, aby czuć się 
jak w domu i bezpiecznie się rozwijać; 
6. Z pomocą i wsparciem związanym z problemami 
dotyczących opieki nad młodzieżą i osób 
potrzebujących wsparcia; 
7. Z planem ruchu drogowego, by dezpiecznie i szybko 
dotrzeć do szkoły i pracy; 
8. Z działalnościami kulturalnymi dla każdego z myślą o 
historii gminy; 
9. Z możliwościami dla gospodarstw rolniczych w 
rozwoju ich usług i działalności innowacyjnych; 
10. W tworzeniu planów i możliwości w rozwoju 
różnych nowych przedsiębiorstw w okolicach gminy; 
11. Z dobrymi szkołami, w których również po 
godzinach lekcyjnych możesz wykonywać inne 
czynności. 
 
 
 
 
 

JAK SPRAWIĆ, BY OOSTERHOUT ZMIENIŁ SIĘ NA 
LEPSZE? 
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1. Porozumienie w sprawie planu "Serce Wsi" i mapy 

wioski, poprzez które  kulturowe (religijne) 
dziedzictwa mogą być zachowane; 

2. Budowa mieszkań połączona z rozwojem przyrody i 
rekreacji; 

3. Rozwój Oosteind z myślą o rekreacji i ochronnie 
przyrody; 

4. Długoterminowa perspektywa i zachowanie 
(innowacyjnych) działalność rolniczych. 

 
 
 
  
1. Plan wsi (plan generalny), w którym dołączenie się 

do Bredy i Tilburga zostanie uniemożliwione, z myślą 
o starszych i młodzieży; 

2. Budowa domów w Dorst-południe z myślą o 
zielonym środowisku i naturze; 

3. Rozwój Seters jako terenu rekreacyjnego poprzez 
badania nad ponownym otwarciem naturalnej strefy 
kąpieli Surae, tętniące życie na wsi i możliwości 
rozwoju gastronomii w Dorts;  

4. Rozwiązanie problemu z ruchliwą drogą (rijksweg) w 
taki sposób, że centrum wsi wokół kościoła powróci, 
na przykład po przez budowe nowej drogi 
dojazdowej w Dorst-południe; 

5. Wystarczająca ilość dogodnień jakościowych, takie 
jak nowa szkoła podstawowa. 

 
 

NASZE PROPOZYCJE NA ROZWÓJ OOSTEIND 

NASZE PROPOZYCJE NA ROZWÓJ DORST 
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1. Porozumienie w sprawie planu wsi, z zachowaniem 

dziedzictwa kulturowo religijnego;  

2. Wizja rozwoju obszaru wokół Houtse Meer i 
Markkanaal jako teren rekreacyjny z 
uwzględnieniem istniejących zobowiązań; 

3. Długoterminowa perspektywa na zachowanie 
(innowacyjnych) działalność rolniczych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NASZE PROPOZYCJE NA ROZWÓJ DEN HOUT 



 
 

      

 

 

6 PROGRAM WYBORCZY 2022-2026 

 2022-2026 

        BUDUJEMY RAZEM 

 

 


