
In de afgelopen periode hebben wij ons partijbestuur 
uitgebreid. Het huidige WOS bestuur bestaat uit zeven 
leden : Nicky Lankhuijzen, Marloes de Jong, Gerrie 
van der Borst, Bas Mol, Elly van Dorst, Geert Ardon en 
Jeroen Meesters.
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Nieuwsbrief

Onze nieuwe fractievoorzitter
Sinds 1 januari 2020 is 
Will Meurer de nieuwe 
fractievoorzitter van 
WOS Halderberge.

In november 2019 is de WOS Klankbordgroep 
opgericht. Deze groep mensen gee�  in een digitale 
enquête hun mening over onderwerpen zoals : 
vuurwerkbeleid, inrichting markt Oud Gastel enz. WOS 
Halderberge kan zo nog beter rekening houden met de 
mening van inwoners. Hee�  u interesse om ook deel te 
nemen aan de klankbordgroep? Stuur een mail naar: 
info@woshalderberge.nl

BBB-boeket : ieder kwartaal reiken we het BBB-boeket 
uit aan een inwoner of organisatie, die zich bijzonder 
betrokken toont bij onze gemeente en een mooi initiatief 
neer zet. Hierbij wordt een boeket overhandigd en 
hopen wij, dat deze mensen een inspiratie zijn voor 
andere inwoners. 

Bovenstaande foto is genomen in februari 2020

WOS in de coronacrisis: 
In de afgelopen periode van coronacrisis, hebben alle 
inwoners veel aanpassingen moeten doen, daarvoor 
respect voor een ieder. We hebben enkele doelgroepen 
extra in het zonnetje gezet vanwege de extreme tijden, 
zoals zorginstellingen, kinderdagverblijven, scholen, en 
horecaondernemers.



Gemeentelijk bestuur en dienstverlening

Speerpunten van WOS Halderberge m.b.t. het gemeentelijk 
bestuur zijn o.a.:
1. Samenwerking waar mogelijk zonder het oog te verliezen 

voor de eigen waarden.
2. Op de behoe�e afgestemde woningbouw.
3. Zorgdragen dat de kwetsbaren in de samenleving de  

steun ontvangen die ze verdienen.
4. Verbeteren veiligheidsgevoel.
5. Verduurzaming/vergroening van de leefomgeving.

Het gaat altijd om de inwoners van Halderberge!

 > Beter benutten van de kracht van samenwerking zodat 
de rekening niet aan de inwoners van Halderberge wordt 
gepresenteerd.

 > Actief ondersteunen van burgerinitiatieven als motor van 
de samenleving. 

 > Persoonlijke, betrouwbare, toegankelijke en e�ciënte 
gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners waarbij 
de beleving van de inwoners centraal staat.

 > Digitale dienstverlening is afgestemd op de behoe�en en 
ondersteuning is beschikbaar waar gewenst.

 > Samenstichtingen en burgerplatforms actief betrekken  
bij ontwikkelingen. Luisteren, faciliteren en handelen.  

Openbare orde en veiligheid

Alle inwoners van Halderberge hebben recht op een veilige 
woon- en leefomgeving. 

 > Actief naar inwoners luisteren die overlast ervaren. 
Directe handhaving waar noodzakelijk. 

 > Vandalisme en asociaal gedrag van individuen of groepen 
wordt niet geaccepteerd en direct aangepakt. 

 > Preventieve aanpak met veel “ogen in de wijk” van o.a. 
politie en handhavers. 

 > Aansluiting en actieve ondersteuning van 
buurtpreventieteams. 

 > Meldingen van inwoners over onveilige  
verkeerssituaties actief aanpakken. 

 > Huis en haard beschermen tegen vandalisme en 
criminaliteit met inzet op preventie en ontmoediging 
door actieve opsporing en vervolging. Terugkoppeling 
naar de inwoners is afgestemd op de behoe�e. 

 > Onze jeugd dient te worden beschermd tegen de gevaren 
van drugs.

 > Overtredingen zoals parkeergedrag, schade aan 
bezittingen, niet opgeruimde hondenpoep, etc…. leiden 
tot irritaties en worden aangepakt. 

 > Onze algemene maatschappelijke normen en waarden 
dienen te worden gerespecteerd.

Openbare ruimte

 > Veilige en goed toegankelijke �ets- en voetgangerspaden 
zoals de ontsluiting via de Oudendijk van de nieuwe wijk 
Oud Gastel Noord naar het centrum van Oud Gastel.

 > Meer groen draagt bij aan het versterken van een mooier 
en groener Halderberge met kwalitatief hoogstaand 
onderhoud. 

 > Bestrijding van ongewenst onkruid en een slim en 
e�ciënt ecologisch bermonderhoud wat bijdraagt aan 
een goede leefomgeving voor insecten, bijen en vlinders. 

 

 > Geen grotere windmolens en grote (commerciële) 
zonneweides in ons mooie buitengebied. 

 > Aantrekkelijke winkelgebieden in al onze kernen. De 
kern Oud Gastel aantrekkelijk maken door deze een 
kwaliteitsimpuls te geven. 

Ruimte en economie

 > Betaalbare starterswoningen en aangepaste woningbouw 
met extra aandacht voor Stampersgat.

 > De bouw van negen sociale huurwoningen (Rebus) is 
voor ons het “startschot” naar het verder verbeteren van 
de lee�aarheid.

 > Het versterken van de economische en recreatieve 
potentie van het buitengebied met oog voor 
woonomgeving, lee�aarheid de veiligheid.

 > Het Religieus- en cultureel Erfgoed Oudenbosch inzetten 
als motor van onze economische belangen. 

 > Toekomstbestendigheid bedrijventerreinen met kwaliteit 
boven kwantiteit met een aantrekkelijk vestigings- en 
ondernemersklimaat. 520 bedrijven die zorgen voor ruim 
5.600 banen. 

Maatschappelijke ondersteuning en welzijn

 > Zorg voor de kwetsbaren in onze samenleving door o.a. 
het regionaal uitvoeringsplan Beschermd Wonen en 
Maatschappelijke.

 > Daar waar zorg nodig is moet deze altijd worden 
verleend.

 > Een dementievriendelijke leefomgeving zodat ook deze 
kwetsbaren niet in de kou komen te staan. 

 > Voorkomen dat grote groepen Nederlanders, zoals 
ZZP’ers, �exwerkers en schoolverlaters, onnodig in 
�nanciële problemen belanden door de Coronacrisis

Onderwijs en jeugd

 > Goed onderwijs is gewaarborgd door nieuwe kindcentra 
in onze gemeente. 

 > De belangrijke functie van onze dorpshuizen zoals 
versterken sociale samenhang, mantelzorg, veiligheid 
en lee�aarheid in onze gemeente, bevorderen en actief 
ondersteunen.

 > Jeugdactiviteiten aan laten sluiten bij de belevingswereld 
van jongeren. 

Raadslid Anton Tielen, Wethouder Hans Wierikx, raadslid Carel 
Roovers en Fractievoorzitter Will Meurer. (foto 2019)


