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VOORWOORD
De WOS bestaat in 2018 45 jaar. Toen begonnen als Werkgroep Oud Gastel – Stampersgat, na als
WOS Halderberge, uw betrouwbare lokale politieke partij die opkomt voor de belangen van de
inwoners, met behoud van de identiteit van de kernen binnen onze mooie gemeente Halderberge.
Alle inwoners verdienen het om een basisvoorzieningenniveau te behouden. Goede voorzieningen
voor jong en oud vinden wij belangrijk. Vitale en ondernemende (sport)verenigingen zijn daarbij
van groot belang. Daarnaast is een veilige woonomgeving een vanzelfsprekendheid. Recreatie,
ondernemerschap en werkgelegenheid kan de gemeente Halderberge niet uitsluitend zelfstandig
ontwikkelen, daarom werken we graag met de andere gemeenten in West-Brabant samen. Samen
bereiken we meer!
Na een periode van opgelegde bezuinigingen zien wij weer ruimte om investeringen te doen. De
keuzes maken we bij uitstek samen met u, de bewoners, de buurt, de vereniging, de organisatie of
onderneming.

•
•
•
•
•
•

is een onafhankelijke partij, niet gebonden aan het beleid van landelijke partijen en dient daarmee
uw lokale belang;
onze kandidaat raadsleden staan midden in de gemeenschap en weten wat er speelt;
hoopt dat u meedenkt en uw mening laat horen;
neemt als actieve, politieke groepering bestuursverantwoordelijkheid;
komt op voor de belangen van de kernen en wijken met behoud van lokale waarden en eigen
identiteit;
zet zich met overgave in voor de veiligheid en leefbaarheid van alle inwoners.

VERKIEZINGSRESULTATEN
Jaar

Coalitiepartner Ja/Nee

Aantal raadszetels

Wethouder

1997

Ja

4

Frans van Merrienboer Sr.

1999

Ja

3

Gerard Rabelink

2002

Ja

4

Gerard Rabelink en Anita Olsthoorn (2003)

2006

Ja

4

Anita Olsthoorn

2010

Ja

4

Jan Akkermans

2014

Ja

3

Jan Akkermans en Hans Wierikx (2016)

Bedenk: lokale partijen bij elkaar, vormen in Nederland de grootste stroming; in 2014 kregen zij het
vertrouwen van de mensen met een gezamenlijk aandeel van 29,7% van alle uitgebrachte stemmen.
Ter vergelijking: CDA: 14,3%, VVD: 11,9%, D66: 11,8%, PvdA: 10,2%
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1

Inwoners op de eerste plaats

2

Inwoners kunnen aanspraak maken op een veilige
woonomgeving

3

Woningbouw voor alle leeftijden met extra aandacht voor
kleine huishoudens en senioren

4

Groenonderhoud moet slimmer en het straatbeeld moet
zichtbaar verbeteren

5

In de gemeente Halderberge kun je zo lang mogelijk thuis
wonen

6

Eenzaamheid voorkomen en zorg voor elkaar

7

Lasten blijven zo laag mogelijk
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BELEIDSRICHTING PER PROGRAMMA
Bestuur & Dienstverlening

•
•

•
•
•
•
•
•

vindt meedenken en doen (participatie) van inwoners van groot belang. Zij dienen zeker gehoord
en geïnformeerd te worden en initiatieven moeten actief worden ondersteund;
vindt het vanzelfsprekend dat samenstichtingen en burgerplatforms worden gehoord, zoals de
WMO-raad, gehandicaptenplatform, seniorenraad en SOH. Zij worden ondersteund bij de
oprichting en vrijwilligerswerk;
vindt dat de gemeente zorgt voor een optimale dienstverlening, persoonlijke en digitale
bereikbaarheid als ook adequate en begrijpelijke beantwoording van de klantvraag;
ziet de gemeente, in toenemende mate, als aanspreekpunt voor haar inwoners;
vindt dat de waardevolle en bijzondere evenementen die Halderberge heeft worden gestimuleerd
en ondersteund. Voorbeelden zijn o.a. triatlon, weelfeesten, 6-kamp, fietsvierdaagse Hoeven,
Brabantse Ruiterdagen, Midzomerfeesten, Day-Light en Sfeerpop;
vindt dat de carnavalstraditie waar mogelijk gefaciliteerd wordt;
is tegen nieuwe gemeentelijke herindeling maar staat wel positief tegenover een optimale
samenwerking in de regio West-Brabant als dit de gemeenschappelijke belangen dient;
ziet de kracht van samenwerking van steunpunten, scholen en bibliotheekservicepunten in alle
kernen.

Openbare orde & Veiligheid

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

wil dat inwoners aanspraak kunnen maken op een veilige woonomgeving door een integrale
aanpak van criminaliteit;
stimuleert de veiligheidsaanpak op individuen, groepen en wijken en werken met een preventieve,
dadergerichte aanpak;
vindt dat goed luisteren naar de ervaren(on)veiligheid, het startpunt is van een veiliger gevoel bij
de inwoners;
vindt dat asociaal gedrag, geweld en overlast krachtig moeten worden aangepakt;
vindt dat het aantal BOA’s (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) moet toenemen en dat er
intensiever wordt gehandhaafd;
vindt buurttoezicht van groot belang en is blij met de huidige buurtpreventieteams en
Whatsapp-groepen. Actieve ondersteuning is een must;
stimuleert het (anoniem) melden van criminaliteit en overlast door bewoners en indien mogelijk
met terugkoppeling aan de melder;
vraagt actief aandacht voor verkeersveiligheid en overlast;
stelt dat goed geïnformeerde inwoners zich betrokken voelen bij het verhogen van de veiligheid
van hun omgeving;
wil dat landbouw- en vrachtverkeer zoveel als mogelijk geweerd wordt uit de kernen, uitsluitend
bestemmingsverkeer is toegestaan;
vindt verlichting op de schoolgaande routes belangrijk;
staat voor behoud van Veilig Honk voor schoolgaande jeugd;
wil minder bureaucratie en meer pragmatische oplossingen;
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•
•
•
•

wenst dat brandweerposten en politiepost in de gemeente blijven;
wil dat de inwoner de wijkagent beter weet te vinden;
vindt dat het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor veel meer aandacht moet krijgen;
wil blijven investeren in een integrale samenwerking voor een veilige regio.

Openbare ruimte

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vindt dat wegen veilig en doelmatig moeten zijn; aandacht voor onderhoud is noodzakelijk met
mogelijkheid tot maatwerk in onveilige situaties;
maakt zich sterk voor betaalbare (huur) woningen, ook voor starters en senioren;
wil de regels voor (bouw van) mantelzorgwoningen vereenvoudigen;
vindt een realistische spreiding van migranten over de kernen een vanzelfsprekendheid;
is voorstander van flexibiliteit in ontwikkelingen binnen kerncentra. Het is noodzakelijk om de
kernen leefbaar te houden;
wil bouwen naar de behoefte van de inwoners;
vindt dat nieuwbouw duurzaam wordt neergezet, nul op de meter, CO2 neutraal en gasloos;
vindt goede huisvesting van arbeidsmigranten belangrijk;
wil de groensingel behouden, we zijn immers een groene gemeente;
gaat inzetten op slimmer groenonderhoud zodat het straatbeeld in de kernen sterk verbetert;
vraagt blijvende aandacht voor trottoirs en fietspaden;
wil dat iedereen die kan, een handje helpt om de stoep en straat schoon te houden;
is voorstander van een evaluatie van de afvalinzameling. Welke servicewensen zijn er voor
morgen? Vernieuwingen worden toegejuicht.

Ruimte & Economie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

zorgt dat de centrumgebieden van de kernen aantrekkelijk blijven;
gelooft dat duurzaamheid en co-creatie de belangrijkste uitgangspunten zijn ter stimulering van de
lokale werkgelegenheid en economie. Bedrijven die dit voorstaan krijgen voorrang;
ziet kansen om een betere balans te brengen tussen monumentenzorg, cultuur, recreatie en
toerisme;
vraagt aandacht en inzet ter voorkoming van extra leegstand in het winkel- en buitengebied
almede bedrijventerreinen;
wenst daarom geen uitbreiding meer van industrieterreinen;
wil daarentegen het bestaansrecht verhogen voor bestaande industrieterreinen en ze inrichten
naar de eisen van deze tijd;
is er voorstander van dat nevenfuncties voor land- en tuinbouwbedrijven mogelijk worden gemaakt
echter zonder overlast voor de omgeving;
is voorstander van participatie van grote en middelgrote bedrijven in de maatschappelijke opgave;
vindt dat er op het gebied van duurzaamheid nog veel te winnen is in Halderberge en zet zich in om
dit naar een hoger niveau te brengen;
ondersteunt en stimuleert energie besparende voorzieningen.
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Maatschappelijke ondersteuning & Welzijn

•
•
•
•
•
•
•
•
•

pleit voor onvoorwaardelijke zorg: Daar waar nodig, moet altijd zorg worden verleend;
is voor optimale thuiszorg: Mensen die ondersteuning nodig hebben, de zorg bieden die men
daadwerkelijk nodig heeft. Misbruik van dit voorrecht actief aanpakken;
is voor de menselijke maat: de mens staat centraal, niet de organisatie of geldstromen;
vindt dat ouderen langer zelfstandig kunnen wonen en ondersteunt voorzieningen daarvoor;
vindt dat je in je vertrouwde omgeving afscheid van het leven mag nemen. Door samenwerking van
zorgpartijen moet dit worden gegarandeerd;
vindt dat mantelzorgers en vrijwilligers onmisbaar in onze nieuwe maatschappij zijn en verdienen
ondersteuning;
gaat voor een dementievriendelijke gemeente;
pleit voor een goede toegankelijkheid voor inwoners met een beperking;
wil de eenzaamheid in Halderberge in samenwerking met anderen bestrijden.

Onderwijs & Jeugd

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

staat voor goed onderwijs, behoud van scholen in alle kernen. Kinderen hebben recht op onderwijs
daar waar ze opgroeien;
staat voor het behoud en mogelijke verdere uitbreiding van het voortgezet onderwijs;
vindt dat de kinderopvang gefaciliteerd moet worden;
is voor aansluitende ontwikkeling en leergang van 3 tot 18 jaar. Peuterspeelzalen integreren in het
onderwijs;
zorgt voor passende jeugdactiviteiten en onderwijs in de kernen;
is voor zorg op maat om alle jongeren een kans te geven;
stimuleert de ontwikkeling van jeugdverenigingen en sportactiviteiten.;
is voorstander van integratie van cultuureducatie, zoals muziekonderwijs, in het onderwijs;
ondersteunt behoud en mogelijke uitbreiding van naschoolse (sport)activiteiten;
ondersteunt ouders van mindervalide kinderen;
staat voor toezicht op leerplicht en het behalen van een startkwalificatie;
vindt dat jeugdwerkeloosheid snel moet worden opgepakt en jongeren met voorrang direct
moeten worden ondersteund in nieuw werk of scholing;
vindt dat alle jeugdigen de kans moeten krijgen om zich te ontplooien. Goede uitvoering van de
Participatiewet voor onze jeugd is noodzaak (WWB en Wajong).
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Financiën

•
•
•
•
•
•
•

•
•

wil de lasten voor de inwoners niet verder verhogen en werkt hier hard aan;
vindt dat de gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk worden gehouden;
is trots op de Halderbergse gezonde, meerjarige financiële begroting en zet zich in deze te
behouden;
vindt dat nieuwe investeringen zorgvuldig, met oog voor de effecten voor de meerjarenbegroting,
afgewogen dienen te worden;
vindt dat er voor nieuwe projecten ook voldoende gekwalificeerde menskracht moet kunnen
worden geboden om de kwaliteit en tijdige realisatie te kunnen garanderen;
stelt dat erkende migranten onderdeel uitmaken van onze gemeenschap en daarmee gebruik
maken van onze voorzieningen en wegen en betalen dus ook mee als inwoner of als toerist.
Handhaving en helder toezicht maakt ontduiking onmogelijk;
ziet vele kansen voor het stimuleren van (Water) toerisme. Dit levert meer toeristen (belasting) op.
Toeristenbelasting dekt ook andere voorzieningen, zoals o.a. aanleg en onderhoud fietspaden en
de uitstraling van groene gemeente;
vindt dat subsidies zijn bedoeld om verenigingen te behouden en te ondersteunen. Ook voor
kleinere initiatieven moet er een startsubsidie mogelijk zijn;
vindt dat de gemeente haar aanbestedingen en inkopen waar mogelijk bij bedrijven uit de
gemeente moet doen.
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BELANGRIJKSTE SPEERPUNTEN VOOR ONZE KERNEN
Oud Gastel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Realiseren van nieuwbouw op de vrijgekomen schoollocaties (Bernardus en Joannes/Linde) met
daarbij de focus op senioren.
Duurzame invulling van de leegstaande passage in de Dorpstraat.
Goede veilige verbinding voor voetganger en fietser tussen nieuwe brede school, Blankershove en
het centrum.
Optimaliseren parkeervoorziening Jumbo en Dirk van de Broek.
Behoud van voorzieningen, zoals o.a. de bibliotheek.
Behoud van het zwembad.
Medisch centrum met behoud van een consultatiebureau.
Ondersteunend en goed functionerend pluspunt voor ouderen.
Aanbrengen (slimme) verlichting Veerkensweg richting Gastelsedijk.

Stampersgat
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bouw van betaalbare huur en koopwoningen om de leefbaarheid op peil te houden.
Start ontwikkeling van bouwgrond op de ‘wei van Bus’.
Ontwikkelen van een visie over het voormalige terrein van de Nederlandse Staalunie. Voorkomen
van overlast.
Ontwikkeling van de ontwikkeling van de herbestemming van de kerk en de pastorie.
Blijf aandacht vragen voor vrachtverkeer SuikerUnie via de A4.
Ontwikkelen grondwal en integreren van een aantrekkelijk ommetje voor de inwoners van
Stampersgat.
Goede samenwerking met de samenstichting continueren en een plan van aanpak ontwikkelen
voor de continuïteit van de samenwerking.
Goede beschikbaarheid van het openbaar vervoer, ook in de weekenden.
Geen verdere uitbreiding van AFC buiten het huidige plan.

Bosschenhoofd
•
•
•
•
•
•

Kritisch volgen ontwikkelingen vliegverkeer en ondernemers en voorkomen overlast Breda
International Airport (Seppe).
Veilige schoolgaande route naar Oudenbosch, ook vanuit de andere kernen.
De verkeersoverlast van de Pastoor van Breugelstraat beperken.
Versterken natuur, recreatie en toerisme.
Fase 3 en 4 centrumplan zo snel mogelijk uitvoeren (Woonkwartier).
Passende invulling zoeken voor “Van de Brand” terrein.
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Hoeven
•
•
•
•
•
•
•

Aandacht voor huisvesting starters en senioren.
Duurzame invulling van de buurthuisfunctie door slim combineren van functies in combinatie met
een goede exploitatie.
Realistisch invullen vastgestelde woningbouwbehoefte.
Versterken centrum door o.a. vrijkomend terrein Lindelommer en omgeving in te richten met
woningbouw op basis van actuele behoefte.
Kernwinkelgebied St. Janstraat e.o. versterken.
Verkeersoverlast in het centrum voorkomen.
Ondersteunen exploitatieplan Bovendonk ter behoud van het unieke historische complex.

Oudenbosch
•
•
•
•
•
•
•
•

Continueren politiebureau in het gemeentehuis en behouden aantal wijkagenten.
Nieuwbouwplannen voortgezet onderwijs Markland ondersteunen.
Buurtpreventieteams naar behoefte in alle wijken.
Uitvoeren van de plannen religieus erfgoed, het Sint Annaplein en stimuleren herinrichting plein
voor de Basiliek.
Toerisme stimuleren door o.a. de jachthaven(s) meer aantrekkelijk te maken, meer verblijf en
passanten.
Voldoende jeugd- en sportvoorzieningen.
Aandacht voor de veiligheid van het transport per trein door de kern. Minimaliseren aantal
risicotreinen.
Aandacht voor bereikbaarheid tussen Oost en West.
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TENSLOTTE
Ook na 2017 blijft voor de WOS voorop staan:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Een goede dienstverlening naar de inwoners.
De inwoner praat en denkt mee.
Besparen door samenwerking.
Lastendruk op een aanvaardbaar niveau.
Werk en betaalbaar wonen voor onze inwoners.
Het ondersteunen van sport en cultuur in alle kernen.

En dit hebben wij, als coalitiepartij, o.a. de afgelopen vier jaren voor u gerealiseerd:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Weer bouwactiviteiten in Oud Gastel (Noord en Centrum).
Renovatie woningen Markiezaatstraat door Woonkwartier in Stampersgat.
Verlichting langs de Sint Antoinedijk voor een veiligere fietsverbinding.
Realisatie van nieuwe brede scholen in Oud Gastel, Hoeven en Oudenbosch.
Herstellen van het voormalige klooster aan de Kerkstraat te Oud Gastel.
Nieuwe moderne sportcomplexen o.a. SC-Gastel, KV Juliana, v.v. de Schutters, v.v. Hoeven, KV
Springfield.
7. Faciliteren ‘Ut Kot’ t.b.v. carnavalsvereniging de Meekrap in Stampersgat.
8. Een nieuwe rondweg om Oudenbosch.
9. Herinrichting doorgaande route Oudenbosch.

Laat uw stem op 21 maart gelden!
Stem voor eerlijke, betrokken en betrouwbare kandidaten die voor u
klaar staan

Stem Lijst

4
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