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Verkiezingsprogramma 2014-2018

Titel:” WOS staat voor Creatief en Koersvast”
De WOS bestaat 40 jaar als lokale politieke partij en komt op voor het belang van de
inwoners. Belangrijk is de identiteit van de diverse kernen binnen de gemeente Halderberge
die door de gemeentelijke herindeling onder druk is komen te staan. Elke kern verdient het
om een basisvoorzieningenniveau te behouden. Verder zijn ook goede voorzieningen voor
het onderwijs en de (sport)verenigingen belangrijk. Daarnaast is veilig wonen een vereiste.
Recreatie, ondernemerschap en werkgelegenheid kan de gemeente Halderberge niet alleen
ontwikkelen, daarom werken we graag met de andere gemeenten in West Brabant samen.
Deze tijd van bezuinigen vraagt om creatieve oplossingen en die willen we graag vinden
samen met u, de buurt, de vereniging, de organisatie of onderneming. Niet steeds nieuwe
plannen maken maar koersvast op pad naar het uitvoeren van de al gemaakte plannen.

WOS lijst 3.
Hieronder vindt u de belangrijkste punten voor de WOS waar we de komende 4 jaar ons
weer hard voor gaan maken. Dit kan alleen met uw steun en stem op 19 maart 2014.
Programma bestuur & dienstverlening










Grote bijzondere evenementen die Halderberge heeft worden gestimuleerd, zoals
Sinterklaas, carnaval, triatlon, fietsvierdaagse Hoeven.
Gemeente Halderberge is niet voor een gemeentelijke herindeling, staat wel positief
tegenover een goede samenwerking in de regio West Brabant. Belangrijkste partners zijn
Roosendaal, Steenbergen, Moerdijk en Rucphen.
Nu en zeker in 2015 is de gemeente het aanspreekpunt voor de burgers.
Gemeente zorgt voor een goede dienstverlening, bereikbaarheid en beantwoording van de
klantvraag.
Verdere digitalisering van de dienstverlening is gewenst en noodzakelijk.
Bereikbaarheid buiten kantooruren wordt vanzelfsprekend. Openstelling gemeentehuis
aanpassen aan werkende beroepsbevolking
Dorpsraden en burgerplatform worden gehoord, zoals de WMOraad,
gehandicaptenplatform, seniorenraad en Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties
Halderberge. Zij worden ondersteund bij de oprichting en vrijwilligerswerk.
Steunpunten, scholen en bibliotheekservicepunten samen laten werken in alle kernen.
Burgerinitiatieven, die het voorzieningenniveau verhogen, stimuleren.
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Vrijwilligersservicepunt binnen gemeente openen. Vrijwilligers informeren en faciliteren in
opzetten van het werk of het afsluiten van noodzakelijke verzekeringen en scholing.
Servicepunt is digitaal en face -to-face indien nodig.

Burgerparticipatie
Voor de WOS komt de burger op de eerste plaats en is burgerparticipatie heel belangrijk en zeker
geen loze belofte. De inwoners moeten gehoord worden, maar zeker ook vooraf geïnformeerd. Of
het nu goed of slecht nieuws is. Ook in de keuze van bezuinigingen kunnen de inwoners,
ondernemers of verenigingen creatief meedenken. Zij weten immers het beste wat goed voor hen is.
De gemeente moet eerst echt luisteren en minder voor hen denken.
Dorpsraden en burgerplatforms zijn belangrijke partners en worden gehoord, zoals de WMOraad,
gehandicaptenplatform, seniorenraad en Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties Halderberge.
Zij worden ondersteund bij de op/inrichting van het vrijwilligerswerk.

Programma openbare orde en veiligheid












Uitbreiding van de buurtpreventieteams en deze vrijwilligers ruim faciliteren.
Verlichting op de schoolgaande routes blijft een belangrijke zaak, zeker op de weg Oud
Gastel of Bosschenhoofd naar Oudenbosch.
Behoud van Veilig Honk voor schoolgaande jeugd.
Voorkom bureaucratie, zoek naar pragmatische oplossingen.
Handhaaf alleen na afweging van nut en noodzaak.
Brandweerposten en politiebureau in de gemeente behouden.
Wijkagent blijft belangrijk in de kernen.
Geen boringen naar schaliegas.
Vervoer over spoor van gevaarlijke stoffen verdient veel aandacht. Informatie en een
rampoefening met burgers in 2014-2016 uitvoeren.
Samenwerking voor een veilige regio voortzetten.
Bij overlast treden we streng op.

Programma openbare ruimte
















Bouwen naar de behoefte van de inwoners.
Arbeidsmigranten moeten goed gehuisvest worden.
De jeugd en starters kansen bieden in eigen gemeente.
Betaalbare (huur) woningen, ook voor starters en senioren.
Nieuwe ontwikkelingen zoals winkel- in combi met internetbedrijven in de winkelgebieden
worden ondersteund.
Supermarkten faciliteren en behouden in de kernen.
Bouw voor mantelzorg moet mogelijk zijn.
Groensingel behouden.
Wegen dienen veilig te zijn, minimaal onderhoud is noodzakelijk.
Aandacht voor trottoirs en fietspaden.
Plannen ook ECHT uitvoeren.
Iedereen helpt een handje mee met het schoonhouden van de stoep en straat.
Afvalinzameling dient op servicepeil van januari 2014 te blijven, vernieuwingen worden
toegejuicht.
Lagere kosten verwerken afvalstromen terug betalen aan de burger.
In alle kernen streven naar snel glasvezelnetwerk, incl. buitengebied(en).
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Economie en werkgelegenheid
De WOS is zich bewust dat een gezonde economie en voldoende werkgelegenheid de
gemeentegrenzen overschrijden en dat samenwerking binnen West Brabant dan heel belangrijk is.
Wij zijn tegen uitbreiding van de nieuwe bedrijventerreinen en voor van het (her)ontwikkelen van
bestaande terreinen. Nevenfuncties voor land- en tuinbouwbedrijven moet kunnen. Bedrijven
mogen meer maatschappelijke verantwoordelijkheid dragen en in samenwerking met de gemeente
optrekken. Bijvoorbeeld: oog houden voor de sociaal zwakkeren en (samen) creëren van een zinvolle
werk/dagbesteding. Iedereen telt mee en iedereen die kan werkt mee.

Programma ruimte en economie













Geen uitbreiding meer van industrieterreinen of uitkopen van bedrijven, voorkom leegstand.
Bestaande industrieterreinen inrichten naar de eisen van deze tijd.
De ontwikkelingen Borchwerf zijn kostendekkend.
Toestaan van schone detailhandel op de Borchwerf.
Nevenfuncties voor Land- en tuinbouwbedrijven worden mogelijk gemaakt, dit mag geen
overlast opleveren voor de omgeving.
Voorkom leegstand en verpaupering.
De centrumgebieden van de kernen aantrekkelijk houden.
Vraag grote en midden grote bedrijven mee te participeren in de maatschappelijke opgave.
Duurzaamheid en cocreatie zijn de belangrijkste uitgangspunten voor werkgelegenheid en
economie. Bedrijven die dit voorstaan krijgen voorrang.
Duurzaamheid in Halderberge naar hoger niveau brengen.
Stimuleren energie besparende voorzieningen.
Balans brengen tussen monumentenzorg, cultuur, recreatie en toerisme.

Recreatie en Toerisme
Recreatie is een belangrijk onderdeel van ons welzijn en woongenot en verder verstevigt het de
economie in West Brabant. Sporten in de buitenlucht, wandelen, fietstochten, varen op de
Mark/Dintel en Vliet, kamperen in de bossen of bij de boer of Bourgondisch uit eten bij de
plaatselijke horeca. Om dit in stand te houden (aanleg, onderhoud, schoonmaken) en nieuwe
initiatieven te kunnen nemen is de heffing van toeristenbelasting noodzakelijk. Wij zijn voorstander
van verdere ontwikkeling van de jachthavens en waterrecreatie. Ook kan de bundeling van de
bezienswaardigheden in Oudenbosch helpen om meer toeristen te trekken.

Programma maatschappelijke ondersteuning en welzijn








Meer zorgdragen voor je medemens en voorkomen van vereenzaming.
Betrouwbare hulp en ondersteuning voor hen die het echt nodig hebben.
Mantelzorgers en vrijwilligers blijven een belangrijke groep die ondersteuning verdient.
Zorg wordt collectief aangeboden, indien dit niet kan dan maatwerk.
De minima ‘s zijn waardevolle inwoners en worden zoveel mogelijk ontzien qua lasten en
geholpen om eigen bestaan op te plussen door (beter) werk of zinvolle dagbesteding.
(Langer) zelfstandig wonen en leven wordt gestimuleerd en mogelijk gemaakt.
Dagopvang en WVS als (aanvullend) alternatief noodzakelijk.
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De Samenwerkingsverband Ouderenorganisaties Halderberge (SOH) vormt een belangrijke
groep van de verenigde KBO's en PCOB.
Accommodatiebeleid uitvoeren zoals in 2013 is vastgelegd. Behoud van accommodaties op
het niveau van begin 2013. Wel vernieuwing als dit ook verbeteringen oplevert.
Samenwerking uitbreiden om schaalvoordelen te benutten.
Behoud van zwembad Blankershove en Baarle Bossche.
Iedereen telt mee, iedereen doet mee. Werk staat voorop, anders deelname aan
vrijwilligerswerk.
Gemeente zorgt voor een laatste vangnet voor de inwoners, misbruik wordt gestraft.

Decentralisaties sociale domein
De decentralisatie van de AWBZ en de jeugdzorg vormen een grote uitdaging voor de gemeente.
Meer taken en minder geld, dat betekent dat de eigen kracht van de burgers wordt aangesproken.
De WOS ziet ook kansen: Dichtbij de burger dwarsverbanden leggen tussen de AWBZ en WMO.
Inzetten op preventie en de ondersteuning bundelen. Efficiënte inzet ten behoeve van de zwakkeren.
De 3e decentralisatie is de Participatiewet. Iedereen, die kan, werkt mee. De overlap in de doelgroep
helpt de gemeente om in één keer betere voorzieningen te treffen. De WOS wil leer- en werkplekken
voor mensen met een uitkering bij zorg/welzijnsorganisaties.

Programma onderwijs en jeugd
Voor onze kinderen en jongeren is belangrijk:
 Goed onderwijs, behoud van scholen in de gemeente.
 Voldoende kinderopvang faciliteren.
 Aansluitende ontwikkeling en leergang van 3 tot 18 jaar. Peuterspeelzalen integreren in het
onderwijs.
 Passend jeugdactiviteiten/onderwijs in de kernen.
 Zorg op maat om alle jongeren een kans te geven.
 Behoud van jeugdverenigingen.
 Stimuleren van jeugdverenigingen en sportactiviteiten.
 Cultuureducatie integreren in het onderwijs
 Stimuleren van muziekonderwijs via de verenigingen.
 Behoud van naschoolse activiteiten.
 Ondersteun ouders met mindervalide kinderen.
 Toezicht op leerplicht en behalen startkwalificatie.
 Jeugdwerkeloosheid snel oppakken en jongeren met voorrang direct ondersteunen in nieuw
werk of scholing.
 Alle jeugdigen krijgen de kans om zich te ontplooien. Goede uitvoering Participatiewet voor
onze jeugd is noodzaak (WWB en Wajong).

Financiën






Halderberge heeft een gezonde, meerjarige financiële begroting.
Bezuinigingen worden steeds over de gehele breedte van het gemeentelijke werkveld
opgelost.
Vermindering van taken betekent ook vermindering van ambtelijke capaciteit (mens volgt
taak principe).
Migranten maken gebruik van onze voorzieningen en wegen en betalen dus ook mee als
inwoner of als toerist. Handhaving maakt ontduiking onmogelijk.
Gemeentelijke belastingen zo laag mogelijk houden.
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Gemeentelijk grondbedrijf mag geen wissel meer trekken op de overige taken en lost zijn
eigen probleem op.
(Water) toerisme stimuleren levert meer toeristenbelasting op. Toeristenbelasting dekt ook
de algemene voorzieningen, zoals aanleg en onderhoud fietspaden.
Subsidies zijn bedoeld om verenigingen te behouden en deels te ondersteunen. Ook om
professionele instellingen hun werk mogelijk te maken. Motto: Sober maar doelmatig.

Bezuinigen
Afgelopen jaren zijn enkele miljoenen aan bezuinigingen doorgevoerd. De lasten zijn daarentegen
gestegen. Dit was geen gemakkelijke weg. We gaan het de komende jaren nog merken. Alles is
soberder geworden. Het is belangrijk om de veiligheid op de wegen en in de wijken te behouden, de
leefbaarheid in de kernen in stand te houden en zorg te verlenen aan degene die zorg nodig heeft.
Voor de WOS blijven de grote tegenvallers en financiële verrassingen onaanvaardbaar en deze geven
een slecht signaal af. Het huishoudboekje moet op orde zijn! We betalen er allemaal aan mee.

Belangrijkste items per kern:
Oud Gastel







Bouw stimuleren rondom Laurentiuskerk. Voor eens en altijd oplossen.
Eigen bouw krijgt weer kans in nieuw bouwplan.
Behoud van voorzieningen.
Behoud van zwembad.
Medisch centrum met behoud consultatiebureau.
Markt Oud Gastel deels parkeervrij maken, dat biedt kansen voor winkels, horeca en
activiteiten.

Stampersgat








Bouw van betaalbare huur- en koopwoningen om leefbaarheid op peil te houden.
Parkeergelegenheid rondom het Vlekkeplein uitbreiden.
Goede samenwerking met Samenstichting/Dorpsraad continueren.
Medewerking verlenen aan verplaatsing bouwkot Carnavalsvereniging.
Geen verdere uitbreiding van AFC buiten het huidige plan.
In het kader van het Waterplan, haven verder verfraaien b.v. een picknickplaats.
Verdere integratie van medische diensten, zoals prikdienst en fysiotherapeut, in het MFA De
Steiger.

WOShalderberge.nl

verkiezingsprogramma 2014

6

Bosschenhoofd








Versterken natuur, recreatie en toerisme.
Fase 3 en 4 centrumplan zo snel mogelijk uitvoeren (Bernardus Wonen).
Voorzieningenniveau behouden, zo mogelijk versterken.
Kritisch volgen ontwikkelingen en overlast Air park Seppe.
Aanpakken woon- en leefomgeving Noordkaap (oude Steenfabriek).
Passende invulling zoeken voor “Van de Brand” terrein.
Veilige schoolgaande route naar Oudenbosch.

Hoeven








School en sportvelden zo snel mogelijk in aanbouw nemen.
Winkelkerngebied St. Janstraat e.o. versterken.
Vrijkomend terrein Reuzelaar inrichten met passende woningbouw.
Vrijkomend terrein Linderlommer inrichten met woningbouw voor senioren.
Plan Opperstraat afmaken.
Kompas en bibliotheek blijven belangrijk en goede exploitatie onderzoeken.
Aandacht voor huisvesting senioren.

Oudenbosch












Snel oplossen (verkeers) chaos rondom Tivoli. Voldoende parkeerplaatsen.
Doorgaande weg veilig en doelmatig opknappen. Veilige fietsroutes.
Sint Annaplein inrichten.
Toerisme stimuleren, met name rondom de basiliek, kapel St.Louis en de haven
(Schakel en Mariaschool) samen voegen in verbouwde Mariaschool.
Voortgezet onderwijs ondersteunen.
Voldoende jeugd- en sportvoorzieningen.
Buurtpreventieteams (naar Behoefte) in alle wijken.
Rampenoefening met de burgers in verband met vervoer over de spoorlijn.
Openhouden spoorwegovergangen of alternatieven regelen.
Behoud politiebureau en wijkagenten.

Top 10 verkiezingen lijst 3 WOS
1.
2.
3.
4.
5.

Jan Akkermans, (m)
Anita Olsthoorn, (v)
Ton Santgoeds (m)
Carel Roovers (m)
Coert Bol, (m)

6.
7.
8.
9.
10.

Elly van Dorst-Laros (v)
Rian Dekkers (v)
Marcel van Gils (m)
Wil Meurer (m)
Koen Santegoeds (m)

Meer informatie over de partij of de verkiezingen www.woshalderberge.nl
WOShalderberge.nl
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Terugblik
Dit jaar vieren wij het 40-jarig bestaan van de WOS. Onze plaatselijk politieke partij is ontstaan in de
dorpen Oud Gastel en Stampersgat in de toenmalige gemeente Oud en Nieuw Gastel en droeg toen
de naam Werkgroep Oud Gastel Stampersgat of wel de WOS. Na de gemeentelijke herindeling in
1997 ging zij verder onder de naam WOS Halderberge, onder het motto “Wij Overleggen Samen”. In
de afgelopen 40 jaar maakte de WOS vele jaren deel uit van het College van Burgemeester en
Wethouders. Bekende wethouders waren hierin Frans van Merrienboer, Gerard Rabelink, Anita
Olsthoorn en Jan Akkermans.
Een van de uitgangspunten van de WOS is altijd geweest het leefbaar maken en houden van de
dorpen in het belang van onze inwoners. Een goed verenigingsleven is hiervoor belangrijk. En
natuurlijk ook de nodige woonhuizen voor jong en oud, goede gebouwen voor zorg en verpleging en
accommodaties voor sport en recreatie voor alle inwoners. De WOS zette zich steeds in voor een
goed milieu, voor de verfraaiing van de woonwijken, voor de nodige speelvoorzieningen en voor het
nodige groen in onze dorpen.
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