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1 VOORWOORD
Gemeentebelangen Oosterhout neemt ook in de periode 2018-2022 graag
verantwoordelijkheid voor ons mooie Oosterhout samen met de kerkdorpen Den Hout,
Dorst en Oosteind. In dit programma vindt u onze standpunten.
We zetten vooral in op het pakken van kansen en creëren van verbinding in de
maatschappij en het verbeteren van de fysieke leefomgeving voor onze burgers.
We gaan voor een meewerkende, ondersteunende houding van de gemeente voor
initiatief-nemende burgers, ondernemers en (sport-)verenigingen. Hiermee draagt de
gemeente ook actief en passief bij aan de werkgelegenheid.
Daarnaast willen we komende jaren een goede ondersteuning voor hulpbehoevende
Oosterhouters. Zowel op het gebied van zorg maar ook op het gebied van
werkgelegenheid en financiële armslag. De lasten voor burgers zijn al hoog genoeg,
die laten we niet verder oplopen.
Onze kandidaat raadsleden zijn actief als bestuurslid of vrijwilliger bij diverse
verenigingen. Daarnaast zijn we al velen jaren lang elke maand op straat te vinden om
van de Oosterhouters zelf te horen wat er leeft binnen de stad en de kerkdorpen. Ook
via sociale media en ons jongerenplatform vangen we de nodige signalen op. Zo zijn we
zichtbaar betrokken bij het wel en wee van onze mooie gemeente.
De afgelopen jaren zijn we zeer actief geweest voor de gemeente Oosterhout. Naast
het raadswerk door onze fractie en steunfractie heeft ook onze jongerenplatform
haar steentje bijgedragen aan een beter Oosterhout voor iedereen. Hun input is al
enkele keren daadwerkelijk ingebracht tijdens raadsvergaderingen waarmee ook de
jeugd een hoorbare stem binnen bestuurlijk Oosterhout heeft gekregen.
Meer informatie over de politieke groepering Gemeentebelangen Oosterhout vindt u op
www.gemeentebelangenoosterhout.nl. U kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en
Instagram.
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2 MAATSCHAPPIJ
INLEIDING

Onze samenleving heeft de afgelopen jaren allerlei veranderingen op zich af zien
komen. Aanslagen, dreigende taal door wereldleiders, het vluchtelingenvraagstuk,
grotere verschillen tussen bevolkingsgroepen en bijvoorbeeld de transities in de zorg
hebben bij veel burgers voor onzekerheid gezorgd.

Als lokale partij zetten we in op die zaken waar we zelf invloed op hebben. Daarom
maken we ons ook de komende jaren sterk voor een aantal belangrijke punten die
bijdragen aan de ondersteuning van mensen en die het nemen van eigen initiatief
belonen. We kijken daarbij wat burgers zelf kunnen. De gemeente moet hierbij
vervolgens de juiste ondersteuning bieden.
We vinden het belangrijk dat onze burgers een actieve bijdrage kunnen leveren aan
onze stad. Maatregelen moeten bijdragen aan een gezonde en gelukkige samenleving
waarbij de nadruk niet alleen op lichamelijk gezondheid hoeft te liggen. Ook het
welbevinden van onze burgers krijgt de aandacht. Erbij horen en er toe doen, zingeving
en betrokkenheid met aandacht voor een gezonde leefstijl.

ONDERSTEUNING OUDEREN EN MENSEN MET EEN BEPERKING

Vanuit het rijk krijgen gemeenten steeds minder geld voor ondersteuning van ouderen
en hulpbehoevenden. We blijven mensen ondersteunen en zetten daarbij in op nieuwe
vormen van zorg. We ondersteunen hen die langer thuis willen wonen met voldoende
geschikte en betaalbare woningen, diensten aan huis en vervoer. We zetten in op het
voorkomen en tegengaan van eenzaamheid. Hulp in de huishouding moet blijven voor
wie dat nodig heeft. Wij willen niet bezuinigen op de wijkzuster. Wij spreken de
zorgverzekeraars aan op voldoende ondersteuning in de gemeente Oosterhout.
Ook het aanbod van goede en onafhankelijke cliëntondersteuning hoort hierbij.
We investeren in de openbare ruimte om deze toegankelijker voor ouderen te maken.
Denk aan looproutes naar voorzieningen en wijkcentra. Daarnaast stellen we een fonds
in om maatschappelijke voorzieningen toegankelijk te maken.
Het aanbod van sport en cultuur moet ook gericht zijn op ouderen om hen te helpen
om langer fit te blijven.
Thuiswonende ouderen van 80 jaar en ouder worden actief opgezocht om hun
eventuele hulpvraag vast te stellen. Hierbij is bijzondere aandacht voor het voorkomen
en de bestrijding van eenzaamheid en de voorlichting over beschikbare diensten en
voorzieningen. We zoeken hierbij de samenwerking met de ouderenbonden zoals het
ANBO, KBO en PCOB.

DIGITALISERING

We bieden ondersteuning in digitale vaardigheden en besteden extra aandacht aan
laaggeletterden. Onder andere Theek5 en de burgeradviseurs hebben hier een
belangrijke rol in. Het terugdringen van de papierwinkel rondom zorgvragen is hierbij
ook van belang.
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MANTELZORGERS

Veel Oosterhouters zorgen voor hun naasten. Deze mantelzorgers zijn goud waard.
Behandel ze dan ook gelijkwaardig aan professionals, zorg voor respijtzorg,
deskundigheidsbevordering en waardering.
Ze helpen mensen bij hun wens om zo lang mogelijk thuis te kunnen blijven en
voorkomen hogere zorgkosten. Om dit vol te kunnen houden moet voor deze
mantelzorgers goede informatie beschikbaar zijn, is een logeerhuis noodzakelijk en
maken we afspraken met Thuisvester om mantelzorgers in de buurt van hun naasten te
kunnen laten wonen.

VRIJWILLIGERS
Vrijwilligers zijn de steunpilaren van onze samenleving. Daar moeten we als gemeente
zuinig op zijn en hen zo nodig ondersteunen en goed faciliteren. Beloon vrijwilligers
door middel van ondersteuning aan verenigingen, het faciliteren van de middelen
waarmee zij werken. Het aanvragen van een VOG voor vrijwilligerswerk moet gratis
zijn.
TOEGANKELIJKHEID

De toegankelijkheid van gebouwen, evenementen en maatschappelijke voorzieningen
moet voldoen aan de nieuwe normen zoals omschreven in het VN-verdrag van de
rechten van mensen met een beperking. De betrokken ambtenaren moeten hier goed
in worden opgeleid en oog voor hebben.

ACTIVITEITENCENTRA
Sociale wijkteams en de activiteitencentra zijn de spil in de wijk en moeten dit blijven.
We investeren ook in het ondersteunen van vrijwilligersactiviteiten waar nodig. We
denken daarbij aan de Floralia showtuin, inloophuis de Vinder en inloop de Pastorie in
Oosteind.
JEUGD EN JEUGDZORG

Ondanks dat het budget op jeugdzorg vanuit het rijk blijft teruglopen zetten we in op
passende ondersteuning waar dat nodig is. Daarom blijven we zoeken naar nieuwe
manieren om goede jeugdzorg betaalbaar te houden. Er dient een betere afstemming
tussen thuis, school, huisarts en zorgaanbieders te komen. Hierbij moet ook de
doorstroming tussen lichtere en zwaardere zorg soepeler verlopen.
Specialistische voorzieningen moeten beschikbaar blijven voor zware zorgvragen.
Daarnaast moet er geïnvesteerd worden in makkelijk toegankelijke ondersteuning voor
kinderen en hun ouders/verzorgers, zoals opvoedondersteuning, cursus over scheiden,
sociale vaardigheden.
De samenwerking tussen scholen, kinderopvang en verenigingen moet gestimuleerd
worden. We denken daarbij aan wederzijds gebruik van gebouwen en voorzieningen en
uitwisseling van kennis en informatie.
Om de kansen van jongeren te vergroten zetten we in een aantal buurten extra in op
sport, cultuur, digitale en sociale vaardigheden.
Stichting Leergeld blijft een belangrijke partner in het bestrijden van armoede en het
meedoen aan sport en activiteiten voor kinderen mogelijk te maken.
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ONDERWIJS

We investeren in goede huisvesting voor onze lagere en middelbare scholen.
Schoolgebouwen moeten multifunctioneel inzetbaar zijn en bijvoorbeeld buiten
schooltijd gebruikt worden voor maatschappelijke activiteiten. Schoolpleinen moeten
vrij toegankelijk zijn en als speelruimte ingericht worden.
We blijven aandringen op goed openbaar vervoer richting de opleidingen voor onze
jongeren. We willen samen met bedrijven en het onderwijs starten met een
Oosterhoutse locatie voor een Technisch MBO.
Basisscholen moeten de gelegenheid krijgen om ook zwemles als gymles aan te bieden.
Daarbij moet voldoende lichamelijk onderwijs gewaarborgd blijven.
Vanuit het oogpunt van preventie, zorg en de ontwikkeling van kinderen blijven we de
inzet van sport- en cultuurcoaches ondersteunen.

SOCIALE SAMENHANG

We ondersteunen actief buurtpreventie groepen en wijkactiviteiten. Gesubsidieerde
activiteiten moeten vooral bijdragen aan ontmoeting binnen de wijk. Hierbij moet extra
aandacht voor jongeren EN ouderen zijn. Sociale samenhang werkt bovendien
preventief op zaken als criminaliteit, kosten jeugdzorg en welzijn.

HANDHAVING ONDERSTEUNING (SPORT)VERENIGINGEN

Een rijk verenigingsleven zorgt voor vele sociale contacten en is de drager onder
sportend Oosterhout. Dit is onder meer goed voor preventie van kosten in de zorg.
Daarbij moeten verenigingen beloond worden die maatschappelijk actief zijn en de
leefbaarheid en saamhorigheid vergroten. Bij de investering in de sportvoorzieningen in
Den Hout en Oosteind praten we met verenigingen en dorpsraden over de locatie. Hier
ligt een kans om naast nieuwe kleedlokalen ook woningbouw mogelijk te maken

BETAALBAAR SPORTEN

Sporten is gezond, en heeft in steeds grotere mate ook een sociale functie. Door die
twee aspecten is Gemeentebelangen ervan overtuigd dat investeringen in sport zich
uiteindelijk zullen terugbetalen omdat er minder beroep op overige
(sociale)voorzieningen gedaan zal worden. Het is hiermee één van de goedkoopste
preventieve maatregelen die genomen kunnen worden.
De toegang tot sport moet met name voor kinderen en ouderen laagdrempelig en
betaalbaar zijn. Hier ligt een rol voor de gemeente.
Ook in de openbare ruimte moet gelegenheid zijn voor sport. Denk aan (vrij liggende)
fietspaden, locaties voor fitness en trimpaden.

CULTUUR

Voor een evenwichtig aanbod van voorzieningen is het ook belangrijk om te blijven
investeren in cultuur. Zowel op professioneel als op amateurniveau moet er voldoende
aanbod zijn en blijven. Het prestatiecontract voor H19 wordt doorontwikkeld voor het
welzijnsbeleid.
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MEEDENKENDE AMBTENAREN

De gemeente moet samen met de burgers aan oplossingen werken. De verhouding
overheid-burger is veranderd. Burgers zijn steeds mondiger. Dat vraagt een ambtenaar
nieuwe stijl die in deze nieuwe tijden oplossingsgericht is en werkt vanuit de
grondhouding JA MITS en niet vanuit NEE TENZIJ. Ruimte voor ondernemende mensen
dus.
Er worden dorps- wijk- of stadsgesprekken gevoerd om vooraf in het proces van
beleidsvorming de mening van betrokken burgers op te halen.
Ambtenaren dienen burgers te faciliteren en met hen, proactief, samen naar
oplossingen zoeken. Goede voorbeelden zijn buurtpreventie teams, samenwerking in
onderhoud wijken en buurtmoestuinen. Het helpt daarbij als een aanzienlijk deel van
onze ambtenaren in vaste dienst is en ook echt uit Oosterhout komt.
Uiteraard dient de reactietijd op klachten en vragen zo kort mogelijk gehouden te
worden en de bereikbaarheid van de gemeente moet ingericht worden vanuit het
perspectief van de burger, en niet vanuit het automatiseringssysteem van de
gemeente.

HANDHAVING EN VEILIGHEID

Handhavers spelen een belangrijke rol in het leefbaar en veilig houden van wijken. We
willen daar meer op inzetten en minder op parkeerhandhaving in de binnenstad.
Daarbij verwachten we een meer op gastvrijheid gerichte houding van onze
handhavers.
We willen extra controles op risicobedrijven binnen onze gemeentegrenzen. Daarnaast
zetten we in op patsercontroles en snelheidsovertredingen in de wijken. Ook moet er
meer aandacht zijn voor bestrijding van jeugdcriminaliteit. Politie moet waar nodig
zichtbaar zijn in de wijken. Voor het centrum onderzoeken we de mogelijkheid voor een
politiesteunpunt, eventueel aangevuld met een steunpunt voor vrijwilligers en
burgeradviseurs. Op de Leijsenhoek en in het centrum wordt waar nodig het
cameratoezicht uitgebreid.
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3 LEEFOMGEVING
INLEIDING

Investeren dicht bij mensen betekent ook investeren in hun woon- werk- en
leefomgeving. Daarom pakken we de volgende zaken op:

DUURZAAMHEID

De gemeente moet duurzame keuzes maken bij inkoop en investeringen in de openbare
ruimte en gemeentelijke gebouwen. Daarnaast willen we burgers stimuleren om dit ook
te doen. De duurzaamheidslening moet daarom blijven. We richten de openbare ruimte
en toegangswegen kleurrijk en bijen-vriendelijk in. Openbare gebouwen worden zoveel
mogelijk voorzien van duurzame verlichting.

WATERHUISHOUDING

We handhaven de koers om regenwater in de openbare ruimte op te vangen om het
riool daarmee te ontlasten. Het Schapendriesplein moet worden heringericht met meer
groen en ruimte voor opvang van overtollig regenwater wat in de zomer gebruikt kan
worden om de stad te koelen. Er blijft ruimte om te parkeren, maar het levert vooral
een fijnere verblijfsruimte op voor de vele omwonenden, ouderen en bezoekers van de
stad. Er dient meer voorlichting over watervriendelijke tuinen, die toch onderhoudsarm
zijn, te komen.

ONDERHOUD GROEN

Op het groenonderhoud is de laatste jaren bezuinigd. Nu het economisch beter gaat
moet er weer meer geïnvesteerd worden in het onderhoud van de woonbuurten. Het
onderhoud van straten en groen en het bestrijden van onkruid moet beter.

UITDAGENDER SPEELVOORZIENINGEN IN DE WIJKEN

Buitenspelen is goed voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen. Het Cruyff
Court en gelijksoortige speelplekken zijn een succes. Er moeten meer speelplekken
komen die de kinderen van deze tijd uitdagen, de concurrentie met de spelcomputer
aankunnen en uitlokken tot buitenspelen. Speelvoorzieningen in woonwijken worden bij
de tijd gezet. We kijken daarbij ook naar de toegankelijkheid voor mensen met een
beperking.

SCHONER OOSTERHOUT

Een schone buurt is een veilige buurt. Niet alleen voor het veiligheidsgevoel van de
inwoners, maar ook omdat aangetoond is dat er een verband zit tussen
onderhoudsniveau en criminaliteit. Voor een beter onderhoudsniveau kan wat
Gemeentebelangen betreft gekeken worden naar langdurig werklozen die ingezet
kunnen worden om de wijken en parken in Oosterhout schoner en leefbaarder te
maken. Bij de voorwaarden hiervoor wordt wel gekeken naar de leeftijd, opleiding en
het arbeidsverleden van de langdurige werklozen.
We koesteren de vele ZAPpers (Zwerf Afval Pakkers) en zetten in om deze groep verder
uit te breiden.
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BEREIKBAARHEID

De fiets wordt steeds belangrijker in het verkeer. Gezien de toename in het gebruik van
E-Bikes en de toename van wielersport moeten fietspaden hierop aangepast
worden. Dit is niet alleen belangrijk voor de veiligheid maar maakt Oosterhout ook
aantrekkelijker als gemeente om in te wonen EN te recreëren.

Goede fietsverlichting is essentieel voor de veiligheid van deze kwetsbare
verkeersdeelnemers. Daarom willen we hier extra op laten controleren. Daar passen
naast boetes ook stimulerende maatregelen bij. Het uitdelen van fietslampjes aan
schoolgaande jeugd kan volgens het jongerenplatform van Gemeentebelangen een
positieve bijdrage leveren. Het doel is immers de zichtbaarheid vergroten.
De toegang tot de stad, per fiets, auto en openbaar vervoer moet gewaarborgd blijven.
Indien nodig worden daar aanpassingen voor gedaan. De toegangswegen zijn
aantrekkelijk en groen.
Rond scholen en wijkcentra en wooncomplexen voor ouderen dient extra aandacht te
zijn voor veilige oversteekplaatsen.

WOONWIJKEN OPKNAPPEN

De woonbuurten in met name de oudere woonwijken kunnen her en der wel een
opknapbeurt gebruiken. Hiermee wordt verloedering tegen gegaan en wordt de
leefomgeving verbeterd. Dit zal een positief effect hebben op de sociale cohesie in de
wijken, en daarmee een vermindering van de vraag naar gemeentelijke sociale
voorzieningen. Een betere sociale cohesie is van groot belang in een tijd waarin de
landelijke overheid zich door bezuinigingen verder terugtrekt uit de sociale sector. Bij
het opknappen hebben we oog voor vergroening waar dat mogelijk is.

GEEN COFFEESHOP

Zolang softdrugs illegaal zijn heeft het wat Gemeentebelangen betreft geen zin om hier
vanuit de overheid toch de voorzieningen voor toe te staan. Mocht softdrugs in de
toekomst legaal worden dan voeren we de discussie op dat moment wel over
haalbaarheid, nut, noodzaak en kosten. Tot dan houden we de deur voor overlast en
criminaliteit dicht.

OOG VOOR IDENTITEIT KERKDORPEN

De dorpskernen zijn een waardevolle toevoeging voor de gemeente. Deze doet er dan
ook verstandig aan deze dorpskernen niet als wijk van Oosterhout te behandelen, maar
oog te hebben voor de specifieke vraagstukken die er leven. Deze komen vaak voort uit
de geografische ligging of de omvang van het dorp. De inwoners van Dorst, Den Hout
en Oosteind zijn prima in staat om zelf aan te geven wat er voor hun leefomgeving van
belang is. Of dit nu gaat om verkeerssituaties, levensvatbaarheid van scholen of
behoefte op het gebied van bijvoorbeeld woonzorgvoorzieningen. De gemeente moet
hier welwillend tegenover staan en binnen de gestelde kaders met de inwoners op zoek
gaan naar mogelijkheden en kansen.

WINKELVOORZIENING CONTREIE

De nieuwe wijk De Contreie heeft geen echt winkelcentrum. Er moet daarom onderzoek
gedaan worden naar nut en noodzaak van nieuwe winkelvoorzieningen voor deze wijk.
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BINNENSTAD

Het stadshart is de kern van de gemeente met een aantrekkende functie op de
omgeving voor werk, voorzieningen en recreatie. Dat willen we levendig houden.
Daarom investeren we in het vergroenen, betere bestrating, bewegwijzering,
toegankelijkheid en speelvoorzieningen voor kinderen. We willen hierbij onderscheidend
zijn ten opzichte van andere gemeenten. Daarnaast proberen we toonaangevende
winkelketens naar Oosterhout te halen. Tijdens openingstijden willen we niet dat er
gefietst wordt in het winkelgebied. Het centrum moet goed toegankelijk blijven voor
invaliden, mindervaliden, kinderwagens en senioren. Voor de gehele binnenstad,
wijkcentra en de dorpskernen moet gratis WIFI beschikbaar worden gesteld.

PARKSPEELTUIN

Er moet een speeltuin in het Slotpark komen om de binnenstad aantrekkelijker voor
jonge gezinnen te maken. We stimuleren daarbij de horecagelegenheden aan de Heuvel
om de parkzijde beter te gaan benutten. Tevens zal de gratis parkeervoorziening op het
Slotjesveld beter worden ingericht en gepromoot.

WONINGBOUW

Er moeten voldoende betaalbare woningen voor jongeren in onze gemeente zijn. Ook
sociale huur- en koopwoningen in het goedkope segment zijn een “must”.
Tegelijkertijd moet goedkoop scheef wonen bestreden worden. Bij de bouw van nieuwe
woningen worden generatiewoningen gestimuleerd. Leegstaande kantoren en
winkelpanden kunnen waar mogelijk omgebouwd worden tot woonruimten.
Woningbouw dient zoveel mogelijk energieneutraal te zijn.
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4 WERKGELEGENHEID
INLEIDING

De invloed van gemeenten op werkgelegenheid kan dan een druppel op de gloeiende
plaat zijn, Gemeentebelangen wil geen druppel verspillen en werkt komende jaren aan
het aanpakken van leegstand, kansen voor een station en werk voor Oosterhoutse
jongeren EN ouderen.

LEEGSTAND WINKELS EN BEDRIJVEN AANPAKKEN

Leegstand in het centrum leidt tot minder beleving en minder aantrekkingskracht voor
zowel bezoekers als ondernemers. Leegstand leidt daarnaast ook vaak tot verloedering
zowel in het centrum, wijkwinkelcentra als op bedrijventerreinen. Het plan voor een
compactere binnenstad moet voortvarend worden opgepakt om het stadshart
levensvatbaar te houden.

OOSTERHOUT MOET GAAN VOOR EEN TREINSTATION

De gemeente moet blijven streven naar de komst van een treinstation in de toekomst.
Samen met betrokken gemeenten moeten we lobbyen in Den Haag om op termijn de
spoorlijn Breda-Utrecht te realiseren met een station in Oosterhout. Daarnaast moet er
in plannen fysiek rekening gehouden worden met de mogelijke komst van een spoorlijn
met station. De komst van een treinstation maakt het gemakkelijker voor de jeugd om
elders te studeren en voor werkenden wordt de bereikbaarheid van Oosterhout, en
daarmee de arbeidsmarkt verder vergroot.

WERK VOOR OOSTERHOUTERS

Meer werkgelegenheid voor Oosterhouters heeft een duidelijk financieel voordeel voor
de gemeente door een verminderd beroep op sociale voorzieningen. Wat
Gemeentebelangen betreft zijn de manier van aanbesteden (voor en door
Oosterhouters), het vestigingsklimaat en de regelgeving belangrijke aandachtspunten.
Oosterhout kent een gunstige ligging voor transport en logistiek, en daarnaast moeten
we de mogelijkheden in de regionale economie goed benutten. Dit in nauwe
samenwerking met de omliggende gemeenten. Jongeren moeten ons werk doen, in
plaats van mensen buiten de Oosterhoutse gemeentegrenzen. Hiertoe kan de
gemeente publieke en politieke druk uitoefenen op bedrijven. Bijvoorbeeld aandringen
op handhaving op arbeidstijden, arbeidsinspectie en verordeningen. Door slim
aanbesteden kan de gemeente bovendien zelf meer werk voor Oosterhouters creëren.

AANSLUITING ARBEIDSMARKT
Er is een mismatch in vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. We moeten daarom
herscholing voor jongeren en ouderen faciliteren. De vraag naar personeel in de
techniek, logistiek en zorg zal de komende jaren alleen maar toenemen. Innovatie op
deze terreinen moet de gemeente waar mogelijk stimuleren.
Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid stimuleren door praktische
afspraken op Oosterhoutse schaal te maken. Er dient goede beroepsvoorlichting op
middelbare scholen te komen.
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De sociale werkvoorziening WAVA/!GO moet gehandhaafd blijven. Ze bieden een
waardevolle werkomgeving voor hen die meer afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Daarbij moet het quotum van de banenafspraak gerealiseerd worden.
Bij een gemeentelijke bijstandsuitkering mag om een tegenprestatie gevraagd worden.
We denken hierbij aan een toegevoegde waarde voor de samenleving zonder betaald
werk te verdringen.
Voor jonge ondernemers komt een broedplaats. Betaalbare huisvesting en
kruisbestuiving voor startups. Hiermee wordt ook innovatie gestimuleerd.
De gemeente moet verder actief op zoek naar nieuwe bedrijven binnen de
gemeentegrenzen die bijdragen aan de werkgelegenheid, scholingsmogelijkheden en
innovatieve karakter van de stad.
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5 LASTEN
INLEIDING

Veel burgers en ondernemers hebben nog steeds niet veel te besteden na economisch
moeilijke tijden. De lokale overheid, de gemeente moet dat goed beseffen en de lokale
lasten niet verhogen.

GEEN VERHOGING VAN DE OZB

De OZB (Onroerende Zaak Belasting) is een van de weinige knoppen waar we als
gemeente aan kunnen draaien om de lasten voor de burgers te beperken. Die mogen
dan ook niet stijgen. De landelijke bezuinigingen die onze burgers hard raken zoals de
verhoging van het lage BTW tarief kunnen we op die manier verzachten.

HERZIENING PARKEERTARIEVEN

De binnenstad heeft een regionale functie en moet die behouden. Hiertoe is het
belangrijk dat het centrum een aantrekkelijk karakter houdt, ook in concurrentie met
omliggende steden. Gratis parkeren op zondag en herziening van de tarieven door de
week zijn daarbij belangrijke middelen. Daarnaast zorgt een florerende binnenstad voor
meer werkgelegenheid wat ook een financieel voordeel oplevert. Een deel van de
misgelopen parkeergelden wordt gecompenseerd door een verlaging van de
handhavingkosten en de kosten van de fietsenstalling.

DIFTAR OPTIMALISEREN, VASTRECHT OMLAAG

Gemeentebelangen is voor gescheiden afvalinzameling. Burgers die hier goed hun best
in doen moeten worden beloond. De afspraak “de vervuiler betaalt” blijft in stand. We
zijn niet voor nog meer kliko’s in de tuin. Tijdens zomer en snoeimaanden moet de GFT
bak vaker opgehaald worden. We onderzoeken of het vastrecht voor ouderen en
alleenstaanden op het huidige niveau moet blijven.

MINDER REGELS

Naast een positief effect op het vestigingsklimaat bespaart verminderde regelgeving de
gemeente, ondernemers en burgers veel tijd en geld.

VESTIGINGSKLIMAAT BEDRIJVEN BEVORDEREN

Ondernemers moeten zo min mogelijk worden belast met allerlei administratieve
plichten vanuit de gemeente. Controles dienen zoveel mogelijk gecoördineerd te
worden om de overlast voor ondernemers te beperken. Daarnaast moet er een goed
functionerend ondernemersloket komen.
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