
VERKIEZINGSPROGRAMMA 2020
Op 18 november 2020 zijn de verkiezingen voor een 
nieuwe gemeenteraad. Dat komt omdat we de kern 
Haaren per 1 januari 2021 verwelkomen. Dat betekent 
dus dat jij mede kunt bepalen hoe de nieuwe raad eruit 
komt te zien en welke richting we op willen gaan. 

Wij vertellen je graag waar Partij Gemeente Belangen 
(PGB) voor staat en hoe wij namens en vooral samen 
met de inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom 
en dus ook Haaren vorm willen geven aan de toe-
komst van de gemeente Oisterwijk. Daarbij staat voor 
ons de Kracht van Samen centraal, want samen kom 
je verder!



De afgelopen raadsperiode (2018-2020) was korter dan 
gebruikelijk door de herindeling met Haaren. Ondanks de 
tekorten binnen het sociaal domein en de coronacrisis die 
nagenoeg alle gemeenten in het land veel pijn hebben 
gedaan, is er hard gewerkt om onze nieuwe inwoners een 
warm welkom te geven. Dat geldt ook voor onze partij. 
Wij zijn dan ook trots en blij dat diverse leden van Samen-
werking ’95 en andere Haarenaren zich bij ons hebben 
aangesloten. Op die manier hebben we binnen onze partij 
een goede afspiegeling van alle kernen en zijn we in staat 
om al deze belangen goed te vertegenwoordigen. Met een 
sterk team staat Partij Gemeente Belangen te popelen om 
aan de slag te gaan. Voor én samen met de inwoners. 

Voor PGB gelden daarbij de volgende uitgangspunten:
>>   Samen in verbinding, dat is de kracht van samen;
>>   Lokale eigenheid, met behoud van de eigen identiteit,
>>   Leefbaar en duurzaam, voor een prettige leef-
       omgeving nu en in de toekomst
>>  Sociaal en betrokken, zodat iedereen kan meedoen;
>>  Realistisch en betrouwbaar, want afspraak is afspraak

Op basis van deze uitgangspunten heeft Partij Gemeente 
Belangen de koers voor de komende jaren uitgestippeld. 
Die hebben wij vastgelegd in bijgaand programma. Voor de 
inhoud daarvan hebben wij vanzelfsprekend eerst ons oor 
te luister gelegd bij onze inwoners, zoals tijdens een aan-

tal bijeenkomsten in Oisterwijk, Moergestel en Haaren. En 
dat blijven we ook de komende raadsperiode weer doen, 
zodat we namens en vooral samen met de inwoners kunnen 
werken aan een prettige leefomgeving voor iedereen. Dus 
laat je stem horen, niet alleen op 18 november, maar ook 
daarna!

Heb je vragen of opmerkingen? Stuur die dan naar:
info@partijgemeentenbelangen.nl. Of neem contact op met 
een van onze leden. Wij gaan graag met je in gesprek!

Namens het hele team van PGB,
vriendelijke groeten en veel succes 
met je keuze op 18 november!

Lijsttrekker & fractievoorzitter
Partij Gemeente Belangen
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met je keuze op 18 november!

Lijsttrekker & fractievoorzitter
Partij Gemeente Belangen

Carlo van Esch

DE KRACHT VAN SAMEN
Partij Gemeente Belangen is een onafhankelijke, lokale politieke partij, die al sinds jaar en dag uit-
gaat van de kracht van de samenleving. Onze inwoners zijn immers de ervaringsdeskundigen en zij 
weten het beste wat er speelt in hun eigen leefomgeving. Dat is precies de reden waarom wij hen zo 
veel mogelijk willen betrekken bij het reilen en zeilen in onze gemeente. Voor hen doen we het per 
slot van rekening!

<< Voorzijde, van links naar rechts: Ingrid van Boven,
Marieke Moorman, Jan de Laat, Carlo van Esch,
Femke Pijnenburg, Roel van den Bersselaar,
Johan van den Brand en Dion Dankers

Alleen samen krijgen we corona onder controle! 
Bij het schrijven van dit programma zitten we nog midden in de coronacrisis. Dit raakt zoveel mensen en heeft grote gevolgen voor jong en oud, bedrijven en verenigingen, zorg en horeca, onderwijs en lokale detailhandel, etc. De gemeente heeft daarin een belangrijke rol om ze waar mogelijk te ondersteunen. Het is nu nog onduidelijk wat dit precies betekent voor de toekomst, maar dat het gevolgen heeft, is overduidelijk. Dit hangt ook mede af van hoe en in welke mate de landelijke overheid de verschillende gedu-peerden gaat compenseren. Als dit niet toereikend is, gaat dit zeker ook wat betekenen voor de gemeente. Mogelijk moeten we daardoor onze ambities gaan bijstellen. Daarin moeten we immers realistisch zijn. Als PGB houden wij de ontwikkelingen uiteraard nauwlettend in de gaten. Voor nu wensen we iedereen sterkte en gezondheid!



PGB gaat uit van De Kracht van Samen! Onze 
overtuiging is dat inwoners zelf het beste weten 
wat er speelt in hun buurt, straat of wijk. Bij PGB 
staat de inwoner centraal, als ervaringsdeskundi-
ge en als opdrachtgever. Juist daarom willen wij 
dat de gemeente inwoners laat meedenken, mee-
bepalen en meewerken aan een samenleving die 
hen het beste past. Samenwerking en een goede 
communicatie tussen inwoners onderling en met 
de gemeente leidt tot een betere dienstverlening. 
Pas dan kom je echt in verbinding met elkaar en 
komt de Kracht van Samen tot zijn recht!

Verder bouwen aan de communicatie
Onze indruk is dat de communicatie tussen gemeente en 
inwoners de afgelopen tijd is verbeterd. We krijgen nog wel 
signalen dat het niet altijd goed gaat. We zijn er dus nog 
niet! Wij blijven ons sterk maken voor een gemeente die 
beter communiceert met de inwoners en beter naar hen 
luistert. Zo moeten ook de inwoners uit Haaren goed wor-
den geïnformeerd over de gevolgen van het samengaan 
met de gemeente Oisterwijk. De informatie moet duidelijk 
en concreet zijn, met voldoende aandacht voor de veran-
deringen voor onze nieuwe inwoners.

Inspraak
Als PGB vinden wij het van groot belang dat onze inwoners 
tijdig worden betrokken bij alles wat er reilt en zeilt binnen 
de gemeente. Dat zorgt voor meer begrip en draagvlak bij 
planvorming en de uitvoering daarvan. Dit betekent dat 
inwoners en bedrijven met nieuwe plannen daarover eerst 
samen met hun omgeving in gesprek gaan. En dat geldt 
óók voor de gemeente zelf. Door zo’n vorm van inspraak 
in een vroegtijdig stadium met elkaar aan te gaan, kun je 
een hoop problemen voorkomen. Dat scheelt uiteindelijk 
weer tijd, geld en ergernis. Wat ons betreft, betekent dit 
overigens niet dat iemand altijd zijn zin krijgt. Wij vinden 
het belangrijk dat aan de voorkant meegedacht en meege-
sproken kan worden door inwoners, wat bijdraagt aan een 
weloverwogen besluit door het gemeentebestuur.

Dienstverlening van hogere kwaliteit
We krijgen nog steeds signalen dat de dienstverlening 
vanuit de gemeente beter kan. Het blijft nog regelmatig 
lang wachten op een reactie vanuit het gemeentehuis.
PGB wil dat daar verandering in komt. Elke vraag moet 
worden beantwoord met een reactie om zo de inwoner 
duidelijkheid te geven hoe met de vraag wordt omgegaan. 
Een track & trace-systeem is daarbij een goed hulpmiddel. 

Verder wil PGB dat de persoonlijke dienstverlening blijft, 
ook voor inwoners die minder digitaal vaardig zijn. En zelfs   
wordt uitgebreid en ondersteund met verbeterde digitale 
dienstverlening. De advisering kan aan kwaliteit winnen 
door een open houding, helder taalgebruik, meer service-
gerichteid en vooral goed luisteren. Geef niet alleen aan 
wat niet kan, maar ook wat wél kan. Zoek daarbij de verbin-
ding met de inwoner. Van belang is ook een mondelinge 
toelichting op voorgenomen negatieve besluiten. En aan 
het einde van een traject standaard feedback vragen, zodat 
van de ervaringen van de inwoners kan worden geleerd. 
Zo verbeteren we samen de dienstverlening.

Samen aan de slag
Betrokken inwoners hebben iets over voor hun dorp, buurt 
of wijk. Als ze de handen uit de mouwen willen steken, 
vindt PGB dat de gemeente hen daarbij moet faciliteren 
en ondersteunen. Bijvoorbeeld door verenigingen, dorps-, 
buurt- en wijkraden de beschikking te geven over een 
eigen budget voor het realiseren van voorzieningen of ver-
beteringen. Dat zorgt vanzelf voor meer verbinding.

PGB wil dat daarvoor structurele budgetten worden over-
gedragen, volgens het principe van The Right to Challenge 
(het recht om uit te dagen). De kern van deze aanpak is 
dat een groep (georganiseerde) bewoners samen taken 
van de gemeente overneemt, als zij denken dat het anders, 
beter, slimmer en/of goedkoper kan. In Haaren gebeurt dit 
al een aantal jaar met het onderhoud van openbaar groen. 
Indien dit niet mogelijk of wenselijk is, moeten inwoners op 
zijn minst vroegtijdig betrokken worden bij ontwikkelingen 
die hun buurt of wijk aangaan. Het gaat immers om hun 
leefomgeving!
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Als PGB vinden wij het van groot belang dat onze inwoners 
tijdig worden betrokken bij alles wat er reilt en zeilt binnen 
de gemeente. Dat zorgt voor meer begrip en draagvlak bij 
planvorming en de uitvoering daarvan. Dit betekent dat 
inwoners en bedrijven met nieuwe plannen daarover eerst 
samen met hun omgeving in gesprek gaan. En dat geldt 
óók voor de gemeente zelf. Door zo’n vorm van inspraak 
in een vroegtijdig stadium met elkaar aan te gaan, kun je 
een hoop problemen voorkomen. Dat scheelt uiteindelijk 
weer tijd, geld en ergernis. Wat ons betreft, betekent dit 
overigens niet dat iemand altijd zijn zin krijgt. Wij vinden 
het belangrijk dat aan de voorkant meegedacht en meege-
sproken kan worden door inwoners, wat bijdraagt aan een 
weloverwogen besluit door het gemeentebestuur.



PGB wil dat gemeente Oisterwijk zelfstandig blijft 
met de focus op Oisterwijk, Moergestel, Haaren 
en Heukelom. Samenwerken in de regio alleen als 
het echt nodig is. Partij Gemeente Belangen staat 
dicht bij de inwoners en richt zich samen met hen 
op lokale uitdagingen en oplossingen. De ge-
meente faciliteert daarbij en is dichtbij, zichtbaar 
en aanspreekbaar. Zo ontstaat er meer verbinding 
met elkaar. Met goed bereikbare dorpen en wijken, 
een passend woningaanbod en goede voorzienin-
gen, waarbij de lokale eigenheid wordt behouden. 
Dat is waar PGB zich sterk voor maakt, met de 
Kracht van Samen, want samen komen we verder.

Gemeente Oisterwijk zelfstandig 
Inwoners willen een gemeente die dichtbij, zichtbaar en 
aanspreekbaar is. Samenwerken met andere gemeenten 
is geen doel op zich, maar een middel om de belangen van 
de inwoners nog beter te dienen. Daarom pleit PGB voor 
een zelfstandige gemeente die samenwerkt met gelijkwaar-
dige partners onder de noemer: “lokaal waar het kan en 
bovenlokaal wanneer dat meerwaarde heeft”. PGB vindt  
ook dat we meer grip moeten krijgen op de huidige samen-
werkingsverbanden.

Inwoners en de raad meer aan zet
PGB staat voor de Kracht van Samen. Onze inwoners 
moeten meer aan zet komen als het aan PGB ligt. Er 
kunnen nog stappen worden gezet met betrekking tot bur-
gerparticipatie en het vertalen van wensen en signalen uit 
de samenleving in beleid. PGB wil dat de gemeente meer 
gaat kijken naar het faciliteren van initiatieven en projecten 
uit de samenleving. Een breed gedragen raadsprogramma 
draagt er aan bij dat de discussie plaatsvindt waar hij hoort, 
namelijk in de raad. Daardoor is er ruimte voor ieders 
standpunt, met wisselende meerderheden. Daarom heeft 
een raadsprogramma ook nu weer onze voorkeur.

Karakteristieke kernen
Je echt thuis voelen in je eigen dorp of wijk, wie wil dat nu 
niet? Van belang is het dan om het dorpse karakter en de 
eigen identiteit van de kernen Oisterwijk, Moergestel, Haaren 
en Heukelom te bewaren. PGB wil voorkomen dat onze 
kernen, en dan vooral de beschermde dorpsgezichten, wor-
den aangetast met massale en niet passende nieuwbouw.

De Kartonnage in Oisterwijk moet écht worden aangepakt. 
Wanneer alle partijen wat water bij de wijn doen, kan er snel 
een oplossing gevonden worden. In Moergestel is het oude 

bakkerspand van Mensink eindelijk gesloopt en de bouw 
is eindelijk gestart. Maar ook andere verloederde panden 
moeten worden aangepakt. We willen ook meer aandacht 
voor monumenten zoals bijvoorbeeld de Joanneskerk en 
de Petruskerk in Oisterwijk, de Kerk en kasteel Nieuwenhof 
in Moergestel en Kasteel Nemerlaer, Landgoed Haaren-
dael, de Oude Toren en de kerk in Haaren. We moeten er 
samen voor zorgen dat deze paradepaardjes behouden 
blijven voor het nageslacht.

PGB vindt het van groot belang dat het authentieke ka-
rakter van Landgoed Haarendael behouden blijft. Het is 
immers een belangrijk onderdeel van ons erfgoed. PGB wil 
dat de inwoners van Haaren samen met andere belang-
hebbenden betrokken worden bij de planvorming.

Sportvoorzieningen
Goede voorzieningen in de dorpen en wijken, daar staat 
PGB voor! Sportpark Den Donk, hét centrum voor sportief 
Oisterwijk, heeft een positieve uitstraling met een nieuwe 
plek voor de scouting. De fusie van de voetbalclub Trinitas 
is ruimhartig gefaciliteerd. In Haaren is een goed ingericht 
sportpark waar voetbalvereniging Nemelaer en Tennisver-
eniging Haaren hun thuishonk hebben. In Moergestel is 
een initiatief van vier verenigingen (MTV Stokeind, Audacia, 
Roef! en Gilde St. Sebastiaan en Barbara) om het sportpark 
Stokeind aan te pakken. PGB wil dat de gemeente samen 
met deze verenigingen aan de slag gaat om dat mogelijk te 
maken. We moeten daarnaast zorgen dat bestaande sport-
voorzieningen op  peil blijven.

Het Staalbergven is een belangrijke voorziening voor onze 
gemeente. De combinatie van chloorbaden en een natuur-
bad, gekoppeld aan de mogelijke ligplekken en de andere 
voorzieningen voor bezoekers, is uniek in onze regio. PGB 
vindt dat het Staalbergven als het enigszins mogelijk is, open 
moet blijven. Het is van belang dat de gemeente afspraken 
maakt met Natuurmonumenten over een bestendige en duur-
zame toekomst, zodat het Staalbergven zichzelf beter kan 
bedruipen, maar wel met respect voor de natuurwaarden.

Cultuur- en wijkcentra
Ook cultuur vraagt om goede voorzieningen. De culture-
le motor moet draaien, maar wat wordt bedoeld met die 
culturele motor? PGB wil dat de gemeente samen met alle 
partners in beeld brengt wat de culturele motor is en hoe 
die goed kan gaan draaien. Aandachtspunt daarbij is dat 
de jaarlijkse bijdrage van de gemeente omlaag gaat. Wat 
PGB betreft, ligt de focus van Tiliander op het bieden van 
cultuur en podiumkunsten voor heel Oisterwijk, naast het 
bieden van een thuis voor onze verenigingen. Commercië-
le epxploitatie is zeker bespreekbaar. Den Boogaard moet, 
net als Den Domp in Haaren, een dorpshuis zijn voor en 
door inwoners, waar mensen het huiskamergevoel hebben. 
Voor Den Domp geldt dat er in overleg met de Stichting een 

LOKALE 
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plan komt dat aansluit bij de wensen van onze Haarense 
inwoners. Vernieuwbouw is daarbij zeker een optie.

Veel verenigingen voelen zich thuis in voorzieningen als de 
wijkcentra, brede scholen en overige gebouwen. Daar wil 
PGB niet aan tornen. Anderzijds is vastgesteld dat in onze 
gemeente sprake is van teveel maatschappelijk vastgoed. 
Dat vraagt om een nadere inventarisatie. PGB wil ook dat 
de gemeente samen met inwoners een ‘voorzieningenkaart’ 
maakt. Welke voorzieningen zijn er en in welke gebouwen 
zitten ze? Kunnen we van sommige gebouwen afscheid
nemen zonder dat het voorzieningen aantast? Alle gebouwen 
in stand houden is niet meer betaalbaar en ook niet nodig 
voor het op peil houden van het voorzieningenniveau. 

Woningen op maat 
Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom zijn mooi om 
in te wonen. Wij denken dat de gemeente Oisterwijk aan-
trekkelijk blijft als het woningaanbod gevarieerd is en blijft. 
Het is belangrijk dat er een goed leefklimaat is, dat men zich 
veilig voelt en niet noodgedwongen onze gemeente hoeft 
te verlaten op zoek naar een woning. Er zijn al wel stappen 
gezet, er wordt op verschillende locaties gebouwd. Kijk naar 
KVL, De Wingerd en Moers Midden en er wordt gebouwd op 
o.a. het Korenkwartier en Mensink. Verder is er de afspraak 
dat 35% van de woningen betaalbaar moet zijn.

PGB wil doorpakken! We moeten meer bouwen om de 
leefbaarheid te behouden, vooral in de kleine kernen. En 
er zijn kansen! Denk bijvoorbeeld aan Pannenschuur VI en 
Oostelvoortjes II waar de gemeente al een voorkeursrecht 
gevestigd heeft. Denk ook aan De Leye in Oisterwijk, Biene-
kebolders in Moergestel en plan Beekdal (oude sporthal) in 
Haaren. Geef starters en jonge gezinnen meer mogelijkhe-
den om zelf te bouwen, te kopen of te huren. Zorg voor meer 
sociale huurwoningen binnen de gemeente om wachtlijsten 
in te korten en opvang in noodsituaties blijvend mogelijk te 
maken. Benut ook mogelijkheden van andere woonvormen, 
zoals flexwoningen en Tiny House-concepten of tussenvor-
men. Vooral voor jongeren, vergunninghouders en plotseling 
alleenstaanden kan deze vorm prima werken. PGB wil dat 
de gemeente weer startersleningen gaat verstrekken voor 
inwoners die een eerste huis willen kopen (zoals in Haaren 
al gebeurt) en de stimuleringsregeling optimaal benut voor 
extra betaalbare woningen. Daarbij verdienen ook ouderen 
extra aandacht. PGB ziet een tekort aan betaalbare (huur)
woningen en (huur)appartementen gecombineerd met zorg. 
Een belangrijk punt voor PGB is dat we blijven zoeken naar 
mogelijkheden om eigen inwoners voorrang te geven bij de 
toewijzing van woningen.

PGB is nog steeds van mening dat recreatieparken zijn be-
doeld voor recreatie, maar in een aantal gevallen mag je best 
kijken naar maatwerkoplossingen die kunnen bijdragen aan 
het oplossen van het huisvestingsprobleem. Om die reden 
staat PGB open voor de plannen van de Noenes en Hermi-
tage. PGB wil daarnaast ook dat beleid wordt opgesteld voor 
de huisvesting van arbeidsmigranten in onze gemeente. En 
dan hebben we het zeker niet alleen over recreatieparken.

Verkeer 
PGB pleit voor het meer inzetten op langzaam verkeer. Dit 
geeft minder vervuiling van de lucht, minder stikstof. Deze 
milieu-effecten werden al zichtbaar in de coronatijd, toen er 
minder verkeer en files waren. Deze milieu-effecten dragen 
bij aan de gezondheid van onze inwoners. PGB gaat voor 
minder investeren op wegen en capaciteitsuitbreiding 
voor autoverkeer, maar méér voor oplossingen zoals een 
snelfietsroute naar Tilburg, een subsidiemogelijkheid voor 
initiatieven voor duurzaam vervoer en meer voorzieningen 
voor elektrische fietsen. Ook een fietsstimuleringscam-
pagne en een lobby voor meer sprintertreinen van en naar 
Tilburg dragen hieraan bij.

Meer aandacht voor verkeersveiligheid blijft wel hard nodig. 
Preventief door snelheidsmeters en repressief door meer 
controles. Een aantal verkeersknelpunten is aangepast. 
We moeten daar goed in de gaten houden of het beoogde 
effect wordt bereikt. Er zullen altijd voor- en tegenstanders 
zijn van bepaalde maatregelen. Belangrijk is dat verkeers-
deelnemers ook zélf goed opletten, want alleen samen 
kunnen we de verkeersveiligheid verbeteren.

Om de verkeersproblemen in Moergestel aan te pakken 
komen er op korte termijn een aantal maatregelen in de 
kern zelf. De effectiviteit van het scheiden van het zware 
(vracht- en landbouw)verkeer wordt onderzocht. Later wordt 
besloten over de uitvoering van de middellange en de lange 
termijnmaatregelen. Daarbij kan ook een randweg langs de 
A58 (Blankemansweg) weer in beeld komen.

Ook andere overheden investeren in het verkeer rondom 
onze gemeente. De ombouw van de N65 ter hoogte van 
Haaren start medio 2021 en is in 2024 klaar. Binnen enkele 
jaren wordt gestart met het verbreden van de A58 tussen 
Tilburg en Eindhoven van 2 naar 3 rijstroken. Tot de afron-
ding van de verbreding blijft er in elk geval overlast van 
sluipverkeer in de dorpskern van Moergestel. PGB wil dat 
de gemeente in de tussentijd in het overleg met Rijkswater-
staat blijft inzetten op vermindering van het sluipverkeer.

Parkeren
Er zijn al diverse maatregelen getroffen om parkeeroverlast 
rondom het centrum in Oisterwijk tegen te gaan, maar niet 
iedereen ervaart deze maatregelen als voldoende effec-
tief. Ook zijn er nog steeds problemen op KVL, zowel met 
betrekking tot parkeren als de ontsluiting en de verbinding 
met het centrum. PGB wil dat de goede suggesties van 
inwoners serieus worden genomen, rekening houdend met 
de keuze om langzaam verkeer te promoten. 

Overlast treinverkeer 
PGB wil dat er verder gekeken wordt naar de overlast door 
geluid en door trillingen veroorzaakt door het treinverkeer. 
Veel bewoners ervaren dagelijks (gezondheids)klachten. Wij 
willen dat hier samen met andere gemeenten opgetrokken 
wordt in de zoektocht naar een goede oplossing. De lobby 
voor het verminderen van transporten van gevaarlijke stof-
fen door onze gemeente moet doorgaan.
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Westend:
> Verkeersoverlast (Tilburgseweg)
> Overlast veehouderij
> Wijkcentrum Coppele

Kerkhoven:
> Behoud groene karakter
> Fietspad Heusdensebaan
> Geen bedrijventerrein

Heukelom:
> Ontsluiting doorgaand verkeer
> Overlast veehouderij
> Groene buffer

KVL:
> Parkeeroverlast
> Meer ruimte voor  
   groen en spelen
> Verbinding centrum

Bunders:
> Veiligheid wijk
> Brede school
> Doorgaand verkeer

Moergestel:
> Sportpark Stokeind
> Den Boogaard
> Verkeersoverlast

Pannenschuur:
> Veilig en schoon vd Aa-park
> Ontsluiting 
> Behoud wijkcentrum



Wat vind jij belangrijk in jouw dorp, buurt of wijk?
Niemand weet beter wat er speelt in de eigen leefomgeving dan de mensen die daar wonen. 
Daarom hebben wij als PGB onze inwoners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden 
in hun eigen dorp of wijk. Zonder uitputtend te willen zijn, zie je hier drie speerpunten per ‘gebied’. 
Mochten er (ook) andere zaken spelen binnen uw dorp of wijk die de aandacht verdienen, laat het 
ons weten! Mail gerust naar info@partijgemeentebelangen.nl 

Kerkhoven:
> Behoud groene karakter
> Fietspad Heusdensebaan
> Geen bedrijventerrein

Waterhoef:
> Wijkcentrum
> Parkeeroverlast
> Trillingen spoor

Bunders:
> Veiligheid wijk
> Brede school
> Doorgaand verkeer

Centrum:
> Parkeeroverlast
> Plannen Kartonnage en Leye
> Toegankelijkheid

Buitengebied:
> Balans natuur, toerisme 
en landbouw
> Veiligheid
> Verkeersoverlast

Haaren:
> Den Domp
> Haarendael
> Noenes



Een prettig leven in alle vier de kernen. Dat kunnen 
we samen met inwoners, ondernemers, organi-
saties en gemeente bereiken. Partij Gemeente 
Belangen vindt het belangrijk dat inwoners fi jn 
kunnen wonen, werken en recreëren. Daarom 
vindt PGB dat de gemeente voor elke wijk of dorp 
een leefbaarheidsplan moet opstellen, sámen met 
de inwoners. In het buitengebied moet er balans 
zijn tussen natuur, recreatie/toerisme en landbouw. 
Daarbij krijgen natuur en recreatie én gezondheid 
en veiligheid van inwoners prioriteit boven econo-
mische belangen van ondernemers. PGB wil dat 
de oplossingen die gekozen worden ook duur-
zaam zijn.

Leefbaarheidsplannen
Fijn wonen, daar hoef je inwoners niks over te vertellen. 
Die weten heel goed wat er anders en beter kan in hun 
eigen woonomgeving. PGB wil de kracht van de samenle-
ving benutten en wil dat de gemeente ten minste één keer 
per jaar met de inwoners in gesprek gaat over de leefbaar-
heid in hun dorp, buurt of wijk. Samen met de buurt maakt 
de gemeente een plan om de leefbaarheid te verbeteren 
en ze voeren dat ook samen uit. Voor en door inwoners 
dus! In het Westend en Moergestel zijn al stappen gezet. 
Hoogste tijd om ook in de rest van de gemeente aan de 
slag te gaan.

De openbare ruimte
‘wegen, paden en groen’ op orde
Inwoners maken nog regelmatig opmerkingen over de kwa-
liteit van wegen, voetpaden, speeltuintjes en het groen in 
hun wijk. Prima dat via Meldlijn Buurtbeheer, een initiatief 
van PGB, klachten snel worden opgepakt. Door bezuinigin-
gen hebben we keuzes moeten maken. Belangrijk is voor 
PGB wel dat groen- en wegonderhoud op een verantwoord 
niveau blijft. 

In de Waterhoef zijn op diverse plekken mooie resultaten 
neergezet met ‘Groen voor Grijs’. Hoogste tijd om dat ook 
verder uit te rollen over de rest van onze gemeente. 

PGB wil extra aandacht geven aan fi ets- en wandelpaden. 
Voor fi etsers, wandelaars, kinderwagens en scootmobielen 
zijn brede, goed onderhouden trottoirs en fi etspaden van 
belang. Daarbij gaat het vooral om de winkelstraten, maar 
bijvoorbeeld ook om de Kloosterlaan tussen Stanislaus en 
het St. Jansplein. PGB is blij dat de gemeente naar aanlei-
ding van de rapportage van het Senioren Kennis Netwerk 
(SKN) een structureel overleg heeft opgestart om de knel-

punten in de openbare ruimte en gebouwen te verbeteren. 
PGB houdt wel de vinger aan de pols! 

Ondersteun verenigingen
Een bloeiend verenigingsleven is van groot belang voor het 
welzijn van inwoners. Daarom wil PGB dat de gemeente de 
verenigingen ondersteunt met betaalbare accommodaties, 
waarover de verenigingen zelf de scepter zwaaien. 
Verenigingen vervullen een belangrijk maatschappelijk doel. 
Daarom zijn zij ook vaak als eerste op de hoogte als er 
inwoners in de problemen komen. PGB wil dat de gemeen-
te samen met verenigingen die subsidie ontvangen, kijkt of 
zij ook extra kunnen bijdragen aan bijvoorbeeld het vervul-
len van een signaalfunctie richting het Sociaal Team of de 
basisstructuur. Zo kunnen we samen onze inwoners helpen 
en bijdragen aan een gezonde samenleving!

Ondernemers
Ondernemingen vormen de motor van onze welvaart! We 
hebben ze in allerlei soorten en maten. In het buitengebied 
(vooral veehouderij, boomteelt en toerisme), in het centrum 
(vooral winkels en horeca) en op de bedrijventerreinen. Onze 
ondernemers dragen bij aan het aanzien van Oisterwijk en 
zijn belangrijk voor de werkgelegenheid. Daarom is het van 
belang dat de gemeente zoveel mogelijk lokaal inkoopt.

Kernen
Een goed en divers aanbod van winkels in onze kernen 
draagt bij aan de leefbaarheid. Winkels versterken elkaar. 
Daarom is PGB ook voorstander van de aanwezigheid van 
supermarkten in de centra. Zij zorgen voor extra bezoekers 
en reuring en leveren daarmee ook extra bezoekers op 
voor de andere winkels.

Kwaliteit is richtinggevend voor de winkels in de kernen 
van Oisterwijk, Moergestel en Haaren. Met een ruim hore-
ca-aanbod is het centrum van Oisterwijk aantrekkelijk voor 
een breed publiek. PGB vindt het behoud van de leef-
baarheid in Moergestel en Haaren belangrijk. PGB wil dat 
de gemeente samenwerkt met het Centrummanagement 
(denk aan het Tienpuntenplan) en de ondernemers daarbij 
waar mogelijk faciliteert. 

Bedrijventerreinen
PGB is een voorstander van het revitaliseren van bestaan-
de bedrijventerreinen. Eerst de bestaande terreinen en 
gebouwen benutten en vernieuwen. Pas dan is uitbreiding 
met een nieuw terrein naar onze mening aan de orde.

DUURZAAM EN LEEFBAAR
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Buitengebied
Inwoners, toeristen en recreanten; allemaal genieten ze van 
de mooie natuur in onze gemeente. De bossen en de vennen 
zijn het paradepaardje van de gemeente Oisterwijk. En dat 
moet vooral zo blijven! Er moet wat dat betreft een goede 
balans zijn tussen natuur, recreatie en landbouw. Boomteelt 
is daarbij een belangrijke drager van het buitengebied, vooral 
in Haaren.

PGB wil de natuur koesteren en wil een goede mix tussen 
enerzijds het beschermen en anderzijds het toegankelijk 
maken van de natuur. In dat verband willen wij de biodiver-
siteit bevorderen en verdere verstening in het buitengebied 
alleen onder voorwaarden toestaan. Denk ook aan een 
hondenloslooproute aan de rand van het bos, in overleg met 
Natuurmonumenten, om overlast elders te verminderen.

Daarmee zet PGB vooral in op het zoeken naar de balans 
tussen natuur, recreatie en toerisme. Om dit te bereiken, 
is een samenwerking met het buitengebiedmanagement 
belangrijk. Daarnaast wil PGB stimuleren dat bestaande 
recreatiebedrijven met toeristisch perspectief moderniseren 
en zijn we voorstander van kleinschalige toeristische ont-
wikkelingen in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. 
PGB zet zich wel in voor een groene buffer tussen stad en 
platteland, waarbij de karakteristieke eigenschappen van 
het gebied behouden blijven. 

Bij intensieve veehouderij zijn de grenzen aan de groei 
in Nederland bereikt. PGB pleit voor duurzame circulaire 
landbouw met een goede balans tussen gezondheid van 
de inwoners, de natuur en het belang van de ondernemers. 
Dit vraagt een transitie die tijd, inspanning en durf vraagt. 
PGB zet daarom in op het realiseren van deze transitie van 
de sector in zijn totaliteit. Voor individuele ondernemers blij-
ven wij mogelijkheden zien, zolang de ontwikkeling positief 
bijdraagt aan de leefbaarheid. 

Duurzaamheid, energie en milieustraat 
PGB vindt dat duurzaamheid echt iets is van ons allemaal. 
Het gaat immers over onze toekomst en die van onze 
(klein)kinderen!

In 2015 hebben de Verenigde Naties 17 ambitieuze doelen 
voor duurzame ontwikkeling vastgesteld, de ‘Global Goals’. 
De gemeente Oisterwijk heeft een Duurzaamheidsagen-
da opgesteld die er van uit gaat dat er bij elke keuze een 
balans is tussen maatschappelijk verantwoord leven, milieu 
en toekomstgericht denken.

PGB is blij met de Koploperstafel Duurzaamheid. Daarmee 
vormt samenwerking een goede basis voor de Duurzaam-

heidsagenda, want alleen met ‘de Kracht van Samen’ komen 
we verder in het verduurzamen van onze samenleving.

De Duurzaamheidsagenda richt zich op 3 speerpunten. De 
gemeente Oisterwijk is (uiterlijk) in 2050 energieneutraal.
De gemeente gaat circulair inkopen, minder restafval pro-
duceren en meer afval inzetten als grondstof. Tot slot het 
afkoppelen van het verharde oppervlak van onze gemeente
van de riolering en het oplossen van de knelpunten die te 
maken hebben met waterveiligheid, wateroverlast, droogte 
en hittestress.

PGB wil samen met alle partners in de samenleving op 
weg naar een duurzamere gemeente. Er zijn stappen gezet 
op de weg naar een duurzame gemeente, maar er zijn 
zeker nog verbetermogelijkheden. Wij denken onder meer 
aan meer zonnepanelen en het verminderen van de CO2 
uitstoot door het gasvrij maken van woningen. Ook het 
vergroenen van openbare ruimte en daken biedt kansen.

Het is belangrijk dat inwoners binnen de financiële moge-
lijkheden worden gefaciliteerd met subsidies voor bijvoor-
beeld energiebesparende maatregelen, duurzaam bouwen 
en een energiescan. Lokale energiecoöperaties zoals DEC 
verdienen daarom wat ons betreft alle steun.

Samen zorgen we er ook voor dat het milieu niet onnodig 
wordt belast. PGB streeft naar ruimere openingstijden van 
de milieustraten van Oisterwijk en Haaren, waardoor de 
overlast voor omwonenden vermindert en er minder wacht-
tijden ontstaan. Daarnaast zijn we voor een goed bereikbaar 
brengpunt in Moergestel en niet alleen voor snoeiafval. 
Hergebruik van goederen vinden wij ook belangrijk. Na de 
komst van Haaren zal er gekeken moeten worden hoe voor-
al de milieustraat in Oisterwijk geoptimaliseerd kan worden.

PGB is erg blij met alle vrijwillige ‘ZAPPERS’, die zwerfaf-
val oprapen in onze gemeente! Nog mooier zou het natuur-
lijk zijn als er minder zwerfafval zou zijn.
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PGB wil dat alle inwoners, ongeacht leeftijd, her-
komst, gezondheid, beperking of inkomen, actief 
kunnen deelnemen aan onze samenleving.
Maar sommige mensen lukt dat eenvoudigweg 
niet, ze raken de weg kwijt of vallen tussen wal en 
schip. Zij zijn niet zelfredzaam. PGB wil dat deze 
inwoners gesteund worden met goede zorg en 
hulp. Toegankelijk, kleinschalig en dichtbij. We 
willen dat de gemeente meer wijkgericht gaat wer-
ken en zicht krijgt op de sociale problemen in de 
wijken. En dat ze nauw samenwerkt met en facili-
teiten biedt aan mensen en organisaties die zorg, 
hulp en ondersteuning bieden aan de inwoners 
die het nodig hebben. De integrale aanpak binnen 
het Sociaal Domein kan wat PGB betreft nog wor-
den verbeterd. Respect voor elkaar is daarbij een 
kernboodschap van PGB.

Stimuleren initiatieven
Inwoners zijn vooral gebaat bij een kleinschalige, wijk-
gerichte en laagdrempelige aanpak. Van professionele 
organisaties, scholen, wijkverpleegkundigen en wijkagen-
ten bijvoorbeeld. Maar zeker ook van buurt- en burgerini-
tiatieven, zoals mantelzorgers, Buurtgenoten, het Gerard 
Horvershuis, Charitas, Durf te Zorgen, de Dementheek, 
buurtpreventie, de voedselbank of de Maatschappelijke 
Beursvloer. Er zijn er nog meer en allemaal verdienen ze 
wat PGB betreft alle waardering en steun.

Wij staan achter het uitgangspunt van een dementievrien-
delijke gemeente. We willen ook leren van de ervaringen 
uit Haaren, zoals het initiatief voor dagopvang van de-
menterenden in Den Domp. Eenzaamheid is een groeiend 
probleem. Daarom kunnen initiatieven voor het bestrijden 
van eenzaamheid op onze steun rekenen!

Samenwerken aan betaalbare zorg 
Het aantal inwoners dat een beroep doet op ondersteuning 
groeit. Mensen worden steeds ouder en blijven langer thuis 
wonen. Vanuit het Rijk worden in onze ogen te weinig mid-
delen beschikbaar gesteld om de taken uit te voeren. Dat 
is niet vol te houden, blijkt ook elke keer uit de fi nanciële 
resultaten.

Wat ons betreft mag het in de geest van de decentralisaties 
best wat zakelijker en soberder worden. Dus ‘normaliseren’ 
en primair uitgaan van zelfredzaamheid en samenred-
zaamheid. Wij geloven in minder bureaucratie in de zorg, 

meer handen aan het bed en een goede huishoudelijke 
hulpvoorziening. PGB ondersteunt de uitgangspunten van 
het strijdplan Sociaal domein. PGB vindt dat iedereen die 
zorg moet krijgen, deze zorg ook ontvangt. Zo licht als 
mogelijk, zo zwaar als nodig! Belangrijke voorwaarde is 
wel dat de basisstructuur in de ‘lichte’ ondersteuning kan 
voorzien en dat men elkaar beter weet te vinden. Dat geldt 
ook voor het loket Wegwijs dat inmiddels in Tiliander een 
plek heeft gekregen. Verder wil PGB dat er meer ingezet 
wordt op preventie.

Integratie / Opvang  
Integratie in de Nederlandse samenleving is van groot 
belang. PGB wil dat nieuwkomers de taal leren. Op school, 
op het werk of op welke plek dan ook. Meedoen is immers 
de beste weg naar een succesvolle inburgering. Daarbij 
staan maatwerk en snelheid centraal.

PGB is van mening dat wij als gemeente onze verantwoor-
delijkheid moeten nemen voor de opvang van asielzoekers. 
We denken dat het goed is dat er een nieuwe overeen-
komst van 2 jaar is gesloten voor het AZC. Dat geeft ons 
de mogelijkheid  om nauwlettend te volgen dat de maat-
regelen die in de overeenkomst zijn opgenomen eff ect 
hebben. Bij ernstige en aanhoudende overlast is PGB van 
mening dat het voorkomen daarvan zwaarder moet wegen 
dan het openhouden van het AZC.

Samen maken we een punt van werk
PGB gelooft dat mensen gelukkiger zijn, wanneer zij werk 
of een andere zinvolle dagbesteding hebben. Daardoor zijn 
mensen beter in staat om zelf de regie te voeren over hun 
leven. Daarom ziet PGB kansen met het aanbieden van 
opleidingen, vrijwilligerswerk en/of sporten. De tegenpres-
tatie mag de kans op werk niet in de weg staan. PGB wil 
dat de gemeente dit samen met alle partners blijft oppak-
ken. Een uitkering is het laatste redmiddel. Misbruik van 
uitkeringen en dus misbruik van gemeenschapsgeld moet 
worden aangepakt.

Aanpak van armoede
PGB gelooft in een brede aanpak van armoedebestrijding. 
Armoede is vaak niet alleen een fi nancieel vraagstuk. PGB 
vindt dat er een proactief en preventief beleid moet zijn 
waarmee we de kwaliteit van leven van inwoners kunnen 
verbeteren en hierdoor ook hoge zorgkosten op langere 
termijn voorkomen. PGB juicht de goede projecten op het 
gebied van armoedebestrijding toe.

BETROKKEN EN SOCIAAL
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De jeugd heeft de toekomst
PGB wil dat de gemeente Oisterwijk voor onze jeugd een 
veilige plaats is om op te groeien én om in de toekomst 
te blijven wonen. PGB wil dat alle kinderen kunnen mee-
doen aan sport, spel en andere activiteiten, ook als ouders 
het fi nancieel moeilijk hebben. Met hulp van organisaties 
als stichting Leergeld, Contour de Twern, R-newt en het 
Sportfonds stimuleren we dat kinderen kunnen meedoen. 
PGB wil dat de jeugd zelfredzaam is en waar nodig daarbij 
geholpen wordt.
 
PGB wil dat er actief én gericht jongerenwerk ingezet wordt 
om activiteiten te organiseren die jongeren aanspreken, 
met veel ruimte voor eigen initiatieven. Samenwerking 
tussen en met bijvoorbeeld jeugdafdelingen van (sport)
verenigingen is daarbij belangrijk. Verder wil PGB dat 
de gemeente een preventief beleid voert om alcohol- en 
drugsgebruik en roken onder jongeren tegen te gaan. 

Ruim baan voor het onderwijs
PGB is voorstander van de doorgaande leerlijn 0-18 jaar. 
Wij vinden dat kinderen zich doorlopend moeten kunnen 
ontwikkelen. Dat kan met de doorontwikkeling van brede 
scholen naar integrale kindcentra. In de Lokale Educatieve 
Agenda (LEA) maakt de gemeente daar met de partners 
heldere afspraken over. Daarin passen ook afspraken over 
de inzet van ‘combinatiefunctionarissen’ voor het onder-
steunen van scholen op het gebied van cultuur, sport en 
muziek.

De huisvesting van de scholen in onze gemeente is over 
het algemeen prima. Alleen behoeft de huisvesting van de 
school van de Hondsberg en de scholen in de Pannen-
schuur aandacht. 

Woensdag 18 november is het zover. Dan kun 
jij stemmen voor de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Het is jouw recht om dit te doen. Laat je 
stem horen, want jouw stem telt!

De kieslijst van PGB, lijst 1:

1.  Carlo van Esch (Moergestel)  
2.  Roel van den Bersselaar (Oisterwijk - KVL)
3.  Marieke Moorman (Moergestel)
4.  Femke Pijnenburg (Haaren) 
5.  Jan de Laat (Oisterwijk - Pannenschuur)
6.  Ingrid van Boven (Oisterwijk - Waterhoef)
7.  Johan van den Brand (Haaren)
8.  Dion Dankers (Oisterwijk - Pannenschuur)
9.  Jurgen Bogers (Oisterwijk - Bunders) 
10. Thijs Reijnen (Haaren)
11. Jos Denissen (Moergestel)
12. Thomas Goudsmits (Oisterwijk - Waterhoef)
13. Mart Ermen (Oisterwijk - Waterhoef)
14. Mieke Moorman-Stuulen (Moergestel)
15. Albert van de Wiel (Haaren)
16. Piet van Baest (Oisterwijk - Pannenschuur)
17. Rob van Seters (Moergestel)  
18. Jan Plompen (Oisterwijk - Pannenschuur)
19. Roman Hora (Oisterwijk - Westend)
20. Frans Smoorenburg (Haaren)
21. Marleen Paaijmans (Oisterwijk-Pannenschuur)
22. Eric Boogaers (Moergestel)
23. Dick Groenland (Oisterwijk - Bunders)
24. Bert Klerks (Oisterwijk - Pannenschuur)
25. Sten Reijnen (Haaren)
26. Anne-Marie Vugts (Oisterwijk - Westend)
27. Jack Goudsmits  (Oisterwijk - Kerkhoven) 
28. Kees van den Bersselaar (Oisterwijk - Waterhoef)
29. Fleur de Laat (Oisterwijk - Pannenschuur)
30. Rien Heesakkers (Haaren)
31. Sipko-Jan van der Vinne (Oisterwijk - Bunders)
32. Jos de Jong (Oisterwijk - Pannenschuur)
33. Micha Kerlen (Haaren)
34. Annette Tiggelman (Oisterwijk - Pannenschuur)
35. Sander Verwoerd (Oisterwijk - Pannenschuur)
36. Bart Velthuizen (Haaren)
37. Berrie van Berkel (Oisterwijk - Pannenschuur)
38. Wout Drijvers (Oisterwijk - Centrum)
39. Neriah Sterk (Oisterwijk - Pannenschuur)
40. Joost van den Oever (Haaren)
41. Max de Laat (Oisterwijk  Pannenschuur)
42. Lambert Duys (Oisterwijk - Waterhoef)
43. Annet de Jong-van Loon (Oisterwijk-Pannenschuur)
44. Gerard Willems (Moergestel)
45. Kees Rijnen (Oisterwijk - Kerkhoven)
46. Frans van Iersel (Oisterwijk - Westend)
47. Piet Meeuwis (Oisterwijk - Centrum)
48. Dré van Hal (Heukelom)
49. Kees van Elderen (Oisterwijk - Kerkhoven)
50. Jan Oerlemans (Moergestel)

JOUW STEM TELT!
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Veiligheid en handhaving
Wonen, fi etsen, spelen, winkelen, het zijn dagelijkse zaken 
die we veilig willen doen. Samen (inwoners en gemeente) 
moeten wij ervoor zorgen dat onze gemeente veilig blijft. 
Daarom streeft PGB naar onverminderde aandacht voor de 
lokale criminaliteitsbestrijding en een politie die goed bereik-
baar en zichtbaar is, met wijkagenten meer op straat. PGB 
pleit er voor dat BOA’s overtreders met een menselijke maat 
aanspreken op ongewenst en ongeoorloofd gedrag. Met de 
inzet van buurtbemiddeling of mediation worden juridische 
procedures zo veel mogelijk voorkomen, maar indien nodig 
wordt streng doch rechtvaardig handhavend opgetreden. 
BOA’s richten zich ook op het verbeteren van de leefbaarheid 
door het bespreekbaar maken, voorkomen en aanpakken 
van kleine en grote ergernissen, zoals hondenpoep, foutpar-
keren en afvaldumpingen. Voorkomen is immers beter dan 
genezen.

Het hoge niveau van onze brandweer wil PGB behouden.
De gemeente stimuleert dat de korpsen op voldoende sterkte 
hun werk blijven doen en elkaar waar mogelijk versterken. 
De overgang van de Haarense brandweerpost moet daarbij 
oed worden begeleid.

PGB wil ambities vertalen in concrete en haalba-
re doelen. Doelen die te realiseren zijn binnen de 
fi nanciële middelen die we daarvoor beschikbaar 
hebben. PGB wil dat de fi nanciële huishouding van 
de gemeente op orde blijft. PGB blijft daarnaast 
zijn best doen om de lasten voor de inwoners te 
beperken. Inwoners mogen uitgaan van een be-
trouwbare overheid die zorgvuldig omgaat met ge-
meenschapsgeld en die er op toeziet dat de regels 
worden nageleefd. 

Financiën op orde, niet door het Rijk!
De gemeente Oisterwijk heeft het net als nagenoeg alle 
gemeenten in Nederland zwaar (gehad). De kosten van de 
Jeugdzorg en de Wmo zijn lokaal in de afgelopen jaren fl ink 
gestegen, dat terwijl de bijdrage van de landelijke overheid 
juist fors is gedaald! Met bezuinigingen, ombuigingen en 
de helaas noodzakelijke verhoging van de OZB hebben we 
deze tekorten kunnen opvangen. Daardoor is er nu weer 
een gezonder fi nancieel perspectief.

PGB vindt dat onze gemeente fi nancieel gezond moet 
blijven, want PGB wil de rekening van vandaag niet door-
schuiven naar de toekomst. Dat betekent een structureel 
sluitende meerjarenbegroting, een goede vermogenspositie 
en adequaat risicomanagement. Daarbij is het van belang 
concrete en haalbare doelen te stellen. PGB vindt dat de 
gemeente Oisterwijk samen met andere gemeenten moet 
blijven aankloppen in Den Haag voor meer structureel geld. 
Wanneer er opnieuw bezuinigd moet worden, kijkt PGB 
uitdrukkelijk ook naar de bedrijfsvoering, waaronder de 
ambtelijke organisatie. 

Lasten beperken
De huidige fi nanciële situatie van de gemeente dwingt ons 
tot het maken van keuzes. PGB blijft er naar streven om de 
woonlasten waar mogelijk te beperken en wil dat de OZB 
niet meer stijgt dan trendmatig. Dat betekent dat we wellicht 
andere keuzes moeten maken, tenzij het Rijk de bezuinigin-
gen op de gemeenten terugdraait.

Leges zijn een passende tegemoetkoming in de kosten die 
een goed functionerende gemeente maakt voor het leveren 
van diensten. Uitgangspunt is niet alleen dat de ‘vervuiler’ 
betaalt, maar ook marktconformiteit is belangrijk. Daarnaast 
wil PGB het maatschappelijk belang laten meewegen.

REALISTISCH EN BETROUWBAAR

TOT SLOT
Jouw STEM telt!

Hiervoor heb je kunnen lezen waar wij als 
Partij Gemeente Belangen voor staan. 

Een lokale, sociale en realistische partij, 
die samen met jou wil werken aan de leefbaarheid in 

Oisterwijk, Moergestel, Haaren en Heukelom. 
Hopelijk spreekt het je aan. 

Maak gebruik van jouw STEM tijdens 
de verkiezingen op 18 november.
Laten we samen werken aan een 

duurzame toekomst van onze gemeente, 
want met de Kracht van Samen, kom je verder!
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