
D66 Oisterwijk. Juist nu. 
 
 
D66 Oisterwijk staat voor optimistische politiek voor Oisterwijk, Haaren, Moergestel en 
Heukelom!  
 
D66 maakt zich sterk voor een open, menselijke, ondernemende, gelijkwaardige en duurzame 
samenleving. Wij vertrouwen op de individuele én de collectieve kracht van mensen, waarbij 
we iedereen vrij laten en niemand laten vallen. We streven naar een duurzame en harmonieuze 
samenleving. 
 
D66 Oisterwijk bestaat uit een sterk Oisterwijks team dat zich wil inzetten voor de nieuwe 
gemeente. Wij beschikken over een stevig netwerk in de plaatselijke, regionale, provinciale, 
nationale en Europese politiek. De enorme problemen als gevolg van Covid-19 en de klimaat-, 
landbouw- en andere uitdagingen kunnen we vanuit onze mooie groene locatie voorleggen aan 
alle D66-experts in Den Bosch, Den Haag en Brussel. 
 
Wij geloven in het belonen van prestaties en in het delen van de welvaart. De vrijheid en 
gelijkwaardigheid van elk mens vormen de fundamenten van onze samenleving. 
Samen met inwoners, maatschappelijke partners en andere (politieke) partijen willen we een 
gemeente maken waar het goed leven is, waarin mensen elkaar in hun waarde laten en elkaar 
met respect behandelen. 
 
Dit alles willen we, niet in een sfeer van ruzie en agressie, maar in overleg en samenwerking 
oppakken met allen die de belangrijke punten van ons verkiezingsprogramma mee willen 
verwezenlijken. 
 

1. D66 Oisterwijk laat iedereen vrij, maar niemand vallen. We bieden jongeren alle 
kansen, we investeren in modern jeugd- en jongerenwerk. Voor iedere wijk is er een 
bereikbare basisschool.  We zetten in op actief armoedebeleid, want het is schrijnend 
dat mensen in financiële nood jaren korter leven, in een slechtere gezondheid. 
 

2. D66 Oisterwijk staat voor een competent, transparant en daadkrachtig bestuur in 
Oisterwijk. De afgelopen periode lijkt de afstand tussen inwoners en de politiek groter 
te zijn geworden. Dat is onwenselijk. Wij willen ons inzetten voor een beter politiek 
klimaat waarin er ruimte is voor dialoog, meer ruimte voor initiatieven en waarin we 
afspraken maken over verantwoording en debat. 
 

3. D66 Oisterwijk zet in op goed wonen, ook in recreatieparken. We willen dat we 
bouwplannen kunnen beoordelen op basis van goede afspraken. Verder vinden we 
voldoende betaalbare en duurzame woningen heel belangrijk. Daar zetten we ons voor 
in.  
 

4. D66 Oisterwijk investeert verder in inwonersparticipatie en de omgevingsdialoog.                        
De gemeente moet een open en toegankelijke organisatie zijn die meedenkt met 
inwoners. Wij vertrouwen op de eigen kracht en de grote betrokkenheid van inwoners 
bij hun gemeente. Zeker (of juist) daar waar het gaat over beslissingen in de eigen buurt 
of dorpskern. D66 wil inwoners beter betrekken bij het bestuur van de gemeente en 
meer invloed geven.   
 

 



 
 
 

 
5. D66 Oisterwijk heeft ambities als het gaat om klimaatdoelen. D66 legt de lat hoog 

en streeft naar een volledig klimaat neutrale gemeente uiterlijk in 2045 in plaats van 
2050. Om dat te bereiken is iedereen nodig: inwoners, overheid, energiecoöperaties en 
ondernemers. We willen partijen ondersteunen die helpen bij het (gezamenlijk) 
plaatsen van bijvoorbeeld zonnepanelen of het isoleren van woningen.  
 

6. D66 Oisterwijk koestert en beschermt onze mooie natuur. We stimuleren iedereen 
om zorgvuldig om te gaan met onze natuur. We ondersteunen boeren die willen 
experimenteren en innoveren met veelbelovende ontwikkelingen. Het buitengebied is 
van grote waarde voor zowel de economie als voor het leefmilieu van alle inwoners.  
We hebben zorg en aandacht voor de agrarische ondernemers binnen onze gemeente. 
Fricties die ontstaan door de stikstof- en pfasproblemen lossen we fatsoenlijk op door 
samen te werken en duurzame oplossingen te faciliteren. 
 

7. D66 Oisterwijk vindt dat het Staalbergven een unieke plek is binnen onze 
gemeente. D66 Oisterwijk spreekt zich uit voor het behoud van het Staalbergven en wil 
op zoek gaan naar mogelijkheden om het te kunnen blijven behouden voor bezoekers. 
 

8. D66 Oisterwijk gaat voor een optimistische aanpak van de Oisterwijkse economie. 
Oisterwijk bruist dankzij de ondernemingszin van vele kleinschalige ondernemers. 
Deze positieve houding stimuleren we door vooral te kijken naar wat er mogelijk is. 
Samen met initiatiefnemers kijken we naar wat er kan, bijvoorbeeld bij het omvormen 
van leegstaande gebouwen naar bedrijfsruimtes voor startende ondernemers. 
 

9. D66 Oisterwijk staat voor groen en duurzaam toerisme. Duurzaamheid heeft niet 
alleen betrekking op natuur, maar ook op een verankering bij ondernemers en 
inwoners. Daarom stimuleren we kleinschalige, duurzame toeristische initiatieven. Het 
stimuleert de lokale economie en grijpt niet in op het charmante en groene karakter van 
de kernen van Oisterwijk.  
 

10. D66 Oisterwijk pleit voor meer en betere evaluatie van het (uit)gevoerde beleid, 
zoals ook wordt aangegeven in de Gemeentewet. We willen meer en beter sturen op 
resultaat met oog voor een verantwoord en transparant (financieel) beleid. De 
gemeente staat er op dit moment financieel niet goed voor. Oisterwijk moet weer 
financieel gezond worden, zodat belangrijke uitgaven zoals voor sport, 
verenigingsleven, cultuur en zorg niet nog verder onder druk komen te staan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


