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Voorwoord
Het gaat goed met de gemeente Oss.
De stad met de omliggende dorpskernen ontwikkelt
zich en groeit langzaam richting de 100.000 inwoners.
Het is fijn om in onze gemeente te wonen en actief
te zijn. Zij ligt zowel in de polder, aan de Maas en
aan natuurgebied De Maashorst. Wat wil je nog
meer? De gemeente Oss heeft groene wijken en een
actieve binnenstad. De kerndorpen hebben een eigen
identiteit en die moet behouden blijven. Het is voor
mij en mijn gezin ooit de reden geweest om voor de
gemeente Oss te kiezen.
Oss heeft veel tegenslagen gehad maar heeft zich positief ontwikkeld. Het aantal banen
groeit weer. Hierdoor komen er meer mogelijkheden voor inwoners. Oss werkt hard aan de
volgende stap. De uitvoering van de plannen voor het centrum zijn in volle gang. Een goede
verbinding met het station krijgt hierdoor de volle aandacht. Het Pivotpark waar zich vele
nieuwe bedrijven gevestigd hebben, groeit.
Oss experimenteert…
Proeftuin Ruwaard is al meer dan een proeftuin. Inwoners en organisaties bedenken samen
oplossingen waarin mensen meer voor zichzelf en voor elkaar kunnen gaan doen. Kinderen
moeten zoveel mogelijk naar de reguliere school in de eigen wijk of dorp kunnen gaan.
Scholen hebben de verantwoordelijkheid om leerlingen die extra ondersteuning nodig
hebben een goede onderwijsplek te bieden. Daarvoor werken reguliere en speciale scholen
in de regio Oss samen. Inwoners en ondernemers krijgen volop kans om ideeën uit te
voeren. Als het nodig is met hulp van de gemeente. Wij willen dat iedereen kan meedoen.
Dàt is waar de komende verkiezingen over gaan.
Duurzaamheid, Gasloos, Windmolens en Zonne-energie zijn de thema’s van de komende
periode. Zorg en onderwijs blijven onverminderd onze aandacht vragen. Kies je voor een
optimistische toekomst vol vertrouwen, creativiteit en lef? Dan ben je bij D66 op de juiste
plaats. Met dit verkiezingsprogramma presenteren wij ons aanbod aan u, de kiezer. Wij zijn,
net als de afgelopen periode, aanspreekbaar op de keuzes die we maken voor Oss en haar
kernen. Niet alleen in aanloop naar de verkiezingen, maar ook en juist in de vier jaar daarna.
Oss is van jou!

Frans Molenkamp
Lijsttrekker D66 Oss
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Global Goals
Tijdens het maken van dit Verkiezingsprogramma heeft D66 naast onze eigen
uitgangspunten ook de 17 doelen van Global Goals als uitgangspunt genomen.
De Global Goals zijn 17 doelen die gelden voor alle landen en voor alle mensen. Het
eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede. Verder zijn er
doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over
duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

1. Werken
Oss is een werkstad en daar zijn we erg trots op. De stad heeft verschillende type
bedrijven die veel werkgelegenheid opleveren. Samen met de ondernemers willen
we klaar staan voor de toekomst. Producten worden vervoerd over de weg, het
water en via het spoor. Onze regio bezet de vierde plaats op de lijst van logistieke
hotspots in Nederland. Ontwikkelen, maken, waarde toevoegen aan en het vervoeren
van producten vormen de Kracht van Oss.
Ondernemers laten ondernemen
De gemeente moet ondernemers laten ondernemen. D66 vertrouwt op de eigen kracht
van mensen. Wij willen dat het voor bedrijven aantrekkelijk is om zich in de gemeente
Oss te vestigen. We willen dat ondernemers hier kunnen starten en groeien. Met goed
opgeleide werknemers; goede bereikbaarheid en voor de werknemers een breed
aanbod van cultuur en horeca, een mooie en groene omgeving en goede scholen.
Ondernemers denken in kansen en niet in grenzen
Oss zal zich niet alleen nationaal, maar ook internationaal slim op de kaart moeten
zetten. Dat kan alleen door nog meer regionaal samen op te trekken. Dàt biedt kansen!
Ondernemers ondervinden nog teveel hinder van nodeloos trage en ingewikkelde
procedures. Laat de gemeente daar iets tegen doen, door lokale regelgeving waar
mogelijk, te verminderen of makkelijker te maken.
Oss hoort ook bij Brabantstad: dus geen B5 maar een B6
BrabantStad neemt besluiten die van invloed zijn op onze regio. Het is een bestuurlijk
netwerk tussen de vijf grootste steden van Brabant: Breda, Tilburg, Eindhoven,
’s-Hertogenbosch en Helmond.
D66 vindt dat Oss ook aan deze tafel moet aanschuiven. Dit biedt meer kansen voor
onze inwoners en ondernemers. Waarom moet Oss aanschuiven?
Oss brengt meer balans in de geografische spreiding van genoemde steden en is
uniek met haar 23 kernen. Bovendien heeft Oss feitelijk meer inwoners dan Helmond.
De leden van dit netwerk zitten weer aan andere tafels, wat een positief effect voor Oss
kan hebben en uiteindelijk voordeel kan hebben voor onze inwoners.
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Het Centrum, ‘de Huiskamer van Oss’
Er worden nieuwe functies aan het centrum toegevoegd, zoals bijvoorbeeld het Uithuis.
D66 wil dat de openingstijden van winkels, horeca en instellingen daarop worden
afgestemd. Dit levert voordeel op voor ondernemers, de instellingen en uiteindelijk het
centrum van Oss.
Dit betekent dat we in overleg met alle betrokkenen de openings- en sluitingstijden van
de winkels moeten heroverwegen.
Kopen in Oss is goed voor Oss!
Goed aanbesteden gaat verder dan alleen de laagste prijs.
> Gericht aanbesteden biedt de gemeente ruimte om de innovatieve kracht van de
Osse c.q. regionale ondernemer aan te spreken.
> Lokaal aanbesteden levert werkgelegenheid op.
> Sociaal aanbesteden: Mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt moeten
op een eenvoudige manier kunnen worden ingezet.
Faciliteer Toerisme
De gemeente Oss heeft een stadscentrum, een prachtig gebied rondom de Maas
en de kerndorpen, met Ravenstein en Megen als ‘parels’. Hier mogen we met recht
trots op zijn. We vinden dat de gemeente Oss dit zelfverzekerder uit mag dragen in
de promotie. Dat vraagt om een structurele aanpak op basis van de analyse in de
visienota. D66 ziet toerisme en recreatie als belangrijke groeikansen voor zowel de
stad, de dorpen en het gebied rondom de Maas. Dit maakt het wonen, werken en
recreëren in de stad Oss aantrekkelijker.

D66 investeert in
>
>
>
>
>
>

Creëren van nieuwe recreatieve en of thematisch interessante fietsroutes.
Het vernieuwen en onderhouden van fietspaden.
Goede parkeervoorzieningen aan de rand van de kernen en Maasveren.
Aantrekkelijke rustplaatsen i.s.m. de naastliggende agrarische bedrijven.
Verbeteringen langs de Maas van fiets- en voetpaden.
Ook op de boerderij zorg en toerisme.
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Cultureel ondernemerschap belonen
De gesubsidieerde culturele instellingen in de gemeente Oss hebben de laatste jaren
flink wat veranderingen ondergaan. Bezuinigingen zijn doorgevoerd en we hebben een
gezonde basis om verder te gaan.
Echter….de euro kan maar één keer uitgegeven worden…dit betekent dat er meer
ruimte kan en moet komen voor nòg meer Cultureel Ondernemerschap. Daarom is
het belangrijk dat meer nieuwe culturele projecten i.s.m. (ouderen)zorg, sport, welzijn,
techniek, horeca, Agrifood, toerisme en natuur worden georganiseerd. Gevolg hiervan
is dat nieuwe doelgroepen en samenwerkingspartners bereikt worden. Dit geeft de
mogelijkheid, meer gelden te genereren via andere en nieuwe fondsen.
D66 wil dat cultureel ondernemerschap financieel beloond wordt en dat de gemeente
meer gebruik maakt van individuele, lokale, professionele kunstenaars.
Aandacht voor het ambacht, stageplaatsen en meer leer-werkplekken
Het VMBO verdient een beter imago. Het is belangrijk om kinderen en ouders goed te
informeren over kansen op werk na het halen van het MBO-diploma. Oss heeft net als
de rest van Nederland, goed geschoolde vakmensen nodig.
Voor D66 is het van groot belang dat opleiding en vraag op de arbeidsmarkt goed
op elkaar aansluiten. Dit bereik je alleen door een goede samenwerking. Een goed
voorbeeld is de Talentencampus. D66 wil dat nog meer bedrijven hieraan meedoen.
Goed onderwijs is niet alleen van belang voor het snel vinden van - het liefst uitdagend
- werk, maar ook voor een langdurige goede loopbaan.
De gemeente moet voorop lopen in het aanbieden van (maatschappelijke) stageplaatsen.
Hoe? Door samen te werken met bedrijven die stageplekken aanbieden. Regionale
instellingen voor beroepsonderwijs zouden jonge mensen en startende ondernemers
naar onze gemeente toe moeten halen.
Robotisering en automatisering
Robotisering en automatisering zijn door de crisis in een stroomversnelling gekomen.
Een voorbeeld is het Ontdeklab Oss. Ontdeklab is een samenwerking tussen onderwijs,
ondernemers uit Oss, Muzelinck en de Bibliotheek. Kinderen kunnen kennismaken met
de nieuwste technieken. D66 onderzoekt graag in samenwerking met de gemeente,
ondernemers en MBO-onderwijs wat het gevolg is van robotisering voor de Osse
arbeidsmarkt.
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Kracht van ondernemen
D66 gaat uit van de eigen kracht van ondernemers. ‘De Kracht van
Oss’ wordt hierbij, indien nodig, als hulpmiddel ingezet om naar nieuwe
mogelijkheden te kijken en snel weer op eigen kracht verder te kunnen.
D66 vindt dat startende ondernemers vrijgesteld moeten worden van
Onroerende Zaak Belasting (OZB).
Het merendeel van de werkgelegenheid in Oss ontstaat door een grote
verscheidenheid in het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). Oss kan zich
ten opzichte van de regio specifieker profileren door bijvoorbeeld de
grafische industrie, bouw, Agrifood en aan auto’s gerelateerde bedrijven.
D66 investeert in werken:
Vrijstelling OZB voor starters.

Lokaal kopen stimuleren.

Aandacht voor vakmensen, stageplaatsen en meer leer-werkplekken.

Toerisme en recreatie benutten voor groei.

Openingstijden aanpassen aan bezoekers van de "Huiskamer van
Oss".

Cultureel ondernemerschap belonen.

2. Wonen
D66 investeert in wonen op maat. Goede initiatieven van inwoners, ontwikkelaars
en coöperaties ondersteunen we. D66 wil dat bij nieuwbouwplannen rekening
gehouden wordt met duurzaam, energiezuinig en gasloos bouwen.
Hergebruik en herbestemming van bestaande panden gaat voor nieuwbouw. We
kiezen voor een groene en krachtige gemeente, behoud van groen, verhoging van
kwaliteit en toegankelijkheid van onze kernen.
Wonen, D66 gaat voor groen!
D66 streeft op lange termijn naar een klimaat-neutrale gemeente. Dat is haalbaar als
een slimme combinatie van maatregelen wordt genomen. Minder energie gebruiken en
de energie die je gebruikt duurzaam opwekken. Kortom….nul op de meter (een huis
dat evenveel energie opwekt als dat het nodig heeft voor het huis en het huishouden).
Zonnepanelen
Niet alle woningen zijn geschikt om zelf energie op te wekken. Daarom is D66 er
voorstander van dat zo veel mogelijk inwoners de kans krijgen om mee te doen.
Wij vinden dat de gemeentelijke overheid dit moet stimuleren door bijvoorbeeld het
aanbieden van een renteloze lening.

8

Windmolens
Deze moeten op geschikte locaties komen, bij voorkeur op eigendomsgrond van de
gemeente.
Scheef wonen
Ook in Oss komt scheef wonen voor. Scheef wonen moet aangepakt worden, door
meer aanbod in het gebied voor middeninkomens te realiseren en de doorstroom
vanuit de sociale huurwoningen te verbeteren.
Leegstand
De leefbaarheid in Oss en haar kernen blijft een belangrijk aandachtspunt. Kale plekken
in kernen moeten we voorkomen. De gemeente dient hier een actievere rol in te
spelen. Leegstand moet voorkomen worden. Bij het verlenen van een vergunning voor
nieuwbouwprojecten moet er ruimte gelaten worden voor wijziging van bestemming
in de toekomst. Voordat op nieuwbouw wordt overgegaan moeten eerst leegstaande
panden een nieuwe bestemming krijgen. Dit geldt voor kantoren, woonwijken,
detailhandel en bedrijventerreinen. Hergebruik van leegstaande panden (inbreiden) is
goed voor de werkgelegenheid en is vaak duurzamer.

Wat wil D66?
> Dat inwoners samen bouwen in een project juichen wij toe. Wij zijn voor
meedenken vooraf in plaats van toetsing achteraf. Teveel regels werken immers
beperkend. De toekomstige omgevingswet geeft daar volop gelegenheid voor.
Hierbij moeten inwoners op tijd betrokken worden. (Met de Omgevingswet wil
de overheid in 2021 de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en
samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten
te starten).
> Woningsplitsing waardoor ouderen en jongeren hun eigen huishouding
organiseren, moet weer mogelijk gemaakt worden.
> Het herbestemmen van bestaande gebouwen voor huisvesting van jongeren
en herstarters dient gestimuleerd te worden.
> Meer betaalbare woningen voor starters en alleenstaanden.
> Meer mogelijkheden voor bewoners die in woongroepen voor elkaar willen
zorgen. Bijkomend effect is dat bijvoorbeeld starters gemakkelijker woonruimte
vinden en op die manier minder snel de gemeente verlaten.
> De woningcorporaties richten zich zoveel mogelijk op hun kerntaak, namelijk
het bouwen en beheren van sociale huurwoningen.
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Studentenwoningen
Door de HBO-opleidingen in omliggende steden en de toekomstige HBO-opleiding
in Oss worden we steeds meer een woonplaats voor studenten. Geef leegstaande
gebouwen een herbestemming als studentenwoning.
Walkwartier
D66 wil dat bij de ontwikkeling van het Walkwartier in het centrum van Oss maximaal
duurzaam (gasloos) en levensloopbestendig wordt gebouwd. Deze woningbouw dient
bereikbaar te zijn voor alle Osse inwoners; ook voor 1-2 persoons huishoudens.
Verlaging woonlasten
Initiatieven om de woonlasten te verlagen, zoals bijvoorbeeld door het plaatsen van
zonnepanelen, dienen vanuit de gemeente te worden gestimuleerd en zo mogelijk
medegefinancierd te worden.
Als de woningbouwcorporatie extra investeringen moet doen, is D66 voorstander van
het terugverdienmodel. Dit uit zich in een lagere energierekening wat aantrekkelijk is
voor onze inwoners.
De openbare ruimte
D66 is een groot voorstander van buurtbeheer.
Wanneer inwoners initiatieven nemen en plannen maken om hun wijk of buurt mooier
en schoner te maken moet de gemeente faciliteren. Bewoners zien zelf het beste hoe
hun leefomgeving er uitziet en wat ze graag zouden willen verbeteren.
Evenementen
De gemeente Oss heeft behoefte aan een ruimte voor evenementen. D66 vindt dat
onderzoek gedaan moet worden naar geschikte locaties. Deze locaties moeten
mogelijkheden bieden voor een aantal evenementen per jaar. De gemeente overlegt
met organisatoren en buurtbewoners om overlast zoveel mogelijk te beperken.
De diverse evenementen zullen goed verspreid moeten worden zowel in tijd als locatie.
Denk bijvoorbeeld aan de Geffense Plas waar volgens D66 niet meer dan één keer per
jaar een groot evenement gehouden kan worden.
Snelle en hoogwaardige fietspaden
Fietsen is schoon en gezond. Voor veel gemeentelijke verkeersuitdagingen is de fiets
dan ook de beste oplossing. Daarom vindt D66 dat de gemeente Oss zich moet
inzetten voor het aanleggen van geasfalteerde, obstakelvrije en waar mogelijk, vrij
liggende fietspaden met doorlopende routes.
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D66 Oss wil dat meer mensen het
centrum weten te vinden.
Daarom pleiten wij voor:

Een eenduidig tarievenbeleid in en rond het centrum;

Één zone voor het gehele centrum, zodat parkeren op meerdere
plaatsen met hetzelfde kaartje mogelijk is.

Meer en betere voorzieningen om fietsen te parkeren. Bewaakte
stallingen ook in de avonduren;

Intensiever gebruik van de BergOss Garage;

De mogelijkheid van achteraf betalen;

Stimuleren van parkeerapps;

Gratis parkeren bij het gemeentehuis in het kader van goede
dienstverlening.
Bijvoorbeeld via blauwe zone of eerste dertig minuten gratis.
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Electrisch rijden
D66 ziet elektrisch rijden als dé toekomst, mensen kunnen dankzij de E-bike tot op
latere leeftijd blijven fietsen. Ouderen zijn echter relatief kwetsbaar op de fiets; daar
moeten fietspaden dus op berekend zijn: breed, zonder opstaande randen of paaltjes.
D66 wil het gebruik van de elektrische vervoermiddelen stimuleren door:
Meer (openbare) oplaadpunten zowel voor auto’s als voor fietsen.
De fietspaden moeten geschikt gemaakt worden voor de nieuwe gebruikers. (E-bikes)
Verkeer
Wij willen een oplossing voor de verkeersdruk rondom de Singel en ’t Woud en het
gebruik van de fiets naar het centrum stimuleren.
De Dorpenweg wordt oneigenlijk gebruikt door vrachtverkeer. De Weg van de Toekomst
heeft hiervoor géén oplossing geboden. D66 wil dat de Dorpenweg afgesloten wordt
voor vrachtverkeer en dat dit gehandhaafd wordt.
Ontsluiting Oss
D66 wil dat ‘De weg van de Toekomst’ verlengd wordt. Gevolg is dat hiermee de
noordelijke kant van Oss aansluit op het nationale wegennet. Denk als onderdelen
hierbij ook aan ‘De Brug bij Megen’ en ‘Het dubbelspoor bij Ravenstein’.

Noordelijke rondweg
D66 wil echte acties tegen de stagnatie van het verkeer op de Singel 1940-1945. Wij
verwachten dit op te lossen door het aanleggen van een noordelijke rondweg.
Tijdens het onderzoek moet op korte termijn verbetering gerealiseerd worden door
zo snel mogelijk de Achterschaykstraat naar de Kanaalstraat open te stellen en deze,
wanneer nodig, aan te passen aan het verkeer.
Kortom, kijk eerst naar bestaande structuur en haal daar de oplossing uit.
Transport
Er is in Oss een grote behoefte aan een overnachtingspunt voor vrachtwagen-chauffeurs.
Een zogenaamd ‘facility point’. Dit punt zou moeten bestaan uit parkeerplaatsen,
wasgelegenheid, restaurant en supermarkt. Op die manier wordt er niet meer op
ongewenste plekken geparkeerd.
Openbaar vervoer
Met de invoering van de wijkbus is er een nieuwe eerste stap gemaakt naar openbaar
vervoer op maat. D66 wil dat een tweede stap gemaakt wordt, namelijk door het
openbaar vervoer gratis te maken met een half uurs dienst. Denk bijvoorbeeld naar het
Ziekenhuis Bernhoven in Uden.
Onze kernen dienen een goede verbinding met de stad te houden door optimale inzet
van het streekvervoer.
Buitengebied
Naast de kernen verdient ook het buitengebied onze aandacht.
De agrarische sector dient een goede concurrentiepositie te hebben maar ook te
behouden, die innoveert en investeert in milieu- en diervriendelijke bedrijfsvoering.
Het handhaven van regels en normen op het gebied van milieu, specifiek de
luchtkwaliteit en fijnstof, vinden we belangrijk. Als een bedrijf geen opvolging heeft
dienen alle mogelijkheden voor een andere bestemming onderzocht te worden en D66
wil dat de gemeente hierin actief meedenkt.
Het geldende bestemmingsplan mag daar geen belemmering voor zijn.
De landbouw heeft tevens een belangrijke functie in de inrichting en het behoud van
een leefbaar en levendig platteland. D66 vindt dat de landbouw net zo min schadelijke
effecten mag hebben voor de volksgezondheid. Dat geldt ook voor alle andere vormen
van bedrijvigheid.
De veestapel mag niet meer groeien. Omdat verwerking van de mest bij de bron de
meest duurzame oplossing is, is dat onze keuze en is een mestfabriek in Oss voor D66
ondenkbaar.
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D66 investeert.
GROEN WONEN

Zonnepanelen op alle daken.

Duurzaam, energiezuinig en gasloos bouwen

Kleinschalige woonvormen met zorg op maat stimuleren

Splitsing van woningen toestaan en het herbestemmen leegstaande
panden (ook voor studenten)

Eenduidige parkeertarieven in het centrum

Gratis Openbaar Vervoer ook naar ziekenhuis Bernhoven voor
iedereen.

De Dorpenweg afsluiten voor vrachtverkeer en een oplossing Singel
1940-1945: noordelijke rondweg, Brug bij Megen en dubbelspoor
Ravenstein.

3 Meedoen

14

D66 wil de tweedeling in de samenleving tegengaan.
Wij maken ons sterk voor een open samenleving waarin iedereen meedoet en
mensen zich verbonden voelen met elkaar.
Armoedebeleid / schuldhulp- en preventie
Voor D66 is de hulp aan minima veel meer dan alleen armoedebeleid. Niet voor niets
vinden wij onderwijs en wonen heel belangrijk. Wij willen dat onze inwoners die om
bepaalde redenen niet mee kunnen doen, geholpen worden. Denk aan:
> een goede opleiding voor onze inwoners;
> de mogelijkheid tot omscholing;
> het belang van stages in het MBO;
> doorstroming sociale huurwoningen door voldoende midden huurwoningen;
> bouwen van divers woningaanbod;
> schuldhulp aan inwoners met problemen;
> schuldhulp aan kleine ondernemers met problemen;
> een goed vestigingsklimaat zodat bedrijven in onze stad of regio kunnen starten.
Binnen deze aanpak werken verschillende zorg- en welzijnsorganisaties samen met
als doel mensen weer in hun eigen kracht te zetten.
Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.
Er zijn in Oss al veel middelen om gezinnen die het minder breed hebben te helpen.
D66 is van mening dat niet iedereen op de hoogte is van het bestaan van onder andere
bepaalde potjes zoals: Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds, Stichting Leergeld,
Kleinsmagelden en de door D66 geïnitieerde nieuwe educatie-pot voor cultuureducatie.
D66 wil dat de gemeente actief voorlichting geeft binnen het onderwijs, de verenigingen
en ouders.
Wij pleiten voor één aanspreekpunt, zichtbaar en laagdrempelig.
Onze inwoners kunnen dan gemakkelijk de weg naar diverse
tegemoetkomingen vinden.

financiële

Ieder kind uit deze doelgroep moet zelf kunnen kiezen…éen voucher éen sport!
D66 wil dat kinderen de sport kunnen kiezen die ze willen beoefenen, ongeacht de
kosten. Nu is het zo dat dure sporten afvallen. Kortom…gelijke kansen voor ieder
kind!

Betere zorg in je eigen buurt
D66 wil meer doen om de basiszorg in de buurt te versterken. Dat vraagt om een
nieuwe en andere manier van werken zonder veel regels en administratie. De juiste en
professionele mensen aan de voorkant. Daarbij investeren we in wijkverpleegkundigen
die voor chronische patiënten het gezicht van de zorg in de wijk zijn en die veel
zorgvragen kunnen voorkomen.
Stimuleer en benut de eigen mogelijkheden
Ons uitgangspunt is altijd dat de behoefte aan zorg en ondersteuning zo wordt ingevuld,
dat de eigen mogelijkheden worden gestimuleerd en optimaal benut.
D66 wil dat ouderen en mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis
kunnen wonen. Met behulp van mantelzorgers zoals: familie, vrienden, buren en
vrijwilligers kunnen zij langer in hun eigen woonomgeving blijven. Met als voorwaarde
dat deze mantelzorgers goed ondersteund en ontlast worden.
Indien meer deskundige hulp nodig is, kan de thuiszorg ingeschakeld worden. Daarom
zetten wij in op een afgestemd pakket van voorzieningen op het gebied van welzijn,
zorg en laagdrempelige aanpassingen in en aan de woning en de woonomgeving in
de wijk.
De inwoner die zorg nodig heeft, staat centraal. Hij/zij krijgt meer ruimte om zelf de
regie te voeren, de eigen mogelijkheden te benutten en zelf keuzes te maken die bij
zijn of haar situatie en wensen passen.
D66 wil af van de macht van de grote organisatie-aanbieders in de regio. De kleine
aanbieders moeten ook een kans krijgen om te concurreren of samen te werken.
De beschikbare middelen voor de mantelzorg dienen ook aan de mantelzorger te
worden besteed.
D66 pleit voor het versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers
in Oss.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligers zorgen voor sociale cohesie. D66 wil inzetten op goede begeleiding van
vrijwilligers. Hoe ga je bijvoorbeeld om met verschillen in leeftijd, cultuur en opleiding
van de vrijwilliger? Wel vinden we het van belang dat vrijwilligers er zich van bewust
zijn dat vrijblijvendheid anders is dan vrijwilligheid. Voor bepaald vrijwilligerswerk bij
organisaties is een Verklaring Omtrent Gedrag nodig. Een VOG. D66 wil dat, wanneer
deze verklaring verstrekt wordt, de vrijwilliger deze gratis ontvangt.
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Mantelzorg…er zijn grenzen!
Wanneer houdt mantelzorg op en wanneer gaat mantelzorg over in zorg ? Dit moet
duidelijk worden bij basisteams en keukentafelgesprekken.
D66 wil investeren in een duidelijk informatieboekje waaruit mantelzorgers en hun
cliënten informatie kunnen halen m.b.t : waar en bij wie kan ik aankloppen voor hulp.
D66 wil voorkomen dat mantelzorgers uitvallen door overbelasting en wil daarom dat
mantelzorgers zo goed als mogelijk worden ondersteund. Dit kan bijvoorbeeld door
zorg tijdelijk over te laten nemen door een beroepskracht of vrijwilliger, de zogenaamde
respijtzorg.
De gemeente stimuleert innovatie (vernieuwing) door de zorgmarkt open te stellen.
Dat betekent dat alle aanbieders, die voldoen aan door de gemeente gestelde
kwaliteitseisen, worden toegelaten. Het slim inzetten van nieuwe spelers, hulpmiddelen
en processen zorgt voor verhoging van de kwaliteit en beheersbaarheid van uitgaven
binnen zorg en welzijn. De gemeente zal hierop moeten toezien. Daarvoor wordt een
gekwalificeerde zorgcoördinator benoemd die met een brede blik het geheel van
zorgbehoefte en aanbod kan overzien.
D66 wil met een sociaal wijkteam zorgen voor beschikbare voorlichting, advies,
instructie en begeleiding voor voornamelijk sociaal kwetsbare groepen.
Beloon de prestaties en deel de welvaart
Een belangrijk uitgangspunt van D66. Want mensen die iets bijzonders presteren,
hun nek uitsteken en risico’s durven dragen mogen daarvoor beloond worden. De
ondernemer die een bedrijf start, mensen in dienst neemt, een meerwaarde heeft
voor de inwoners, verdient een serieuze kans en moet niet worden belemmerd door
regelgeving. Als het dan een keer tegenzit, kan de Kracht van Oss als hulpmiddel
worden ingezet om naar nieuwe mogelijkheden te kijken om zo snel als kan weer op
eigen kracht verder te kunnen.
D66 gaat uit van die eigen kracht van zowel de ondernemers maar zeker ook van de
individuele inwoner en geeft hen een helpende hand als het echt moeilijk is.
(Nieuwe) kansen
D66 gelooft in de eigen kracht van mensen. De gemeente heeft een actieve rol bij het
stimuleren van initiatieven door inwoners. Mooi voorbeeld is de Stichting Wijkbus in de
Ruwaard. Opgericht door vrijwilligers uit de wijk.
Honden-/ toeristenbelasting
Hondenbelasting is voor de hond en toeristenbelasting voor de toerist.
De toeristenbelasting dient aan deze sector ten goede te komen.
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Efficiënt en doelgericht subsidiebeleid
D66 staat achter het idee samenwerking te stimuleren tussen amateurs, professionals
en andere groepen uit de samenleving. (Nieuwe) projecten waarbij talentontwikkeling
en experiment centraal staan, juichen wij toe.
D66 wil dat, bij het verstrekken van subsidies, doelstellingen meetbaar worden
geformuleerd. De gemeenteraad kan dan jaarlijks beoordelen of de gestelde doelen
van betreffende culturele instellingen en incidentele projecten zijn gehaald.
D66 pleit voor een vlotte afwerking van subsidieaanvragen door het verminderen van
de regeldruk en geen tegengestelde regelgeving daaromtrent.
Gemeenschappelijke regeling
Belangrijke onderwerpen kun je als gemeente niet meer alleen organiseren. Daarom
wordt samenwerking gezocht tussen gemeenten om zodoende meer slagkracht
te creëren. Leden uit de individuele gemeenteraden hebben regelmatig het gevoel
geen controle te hebben op beslissingen die regionaal gemaakt zijn. De belangrijke
vraagstukken worden bepaald door het Algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke
Regeling en de Raad voelt zich soms buiten spel gezet.
D66 blijft er op toezien dat de agenda van het Algemeen Bestuur nauwlettend gevolgd
wordt. Daar waar wij het als D66 nodig vinden, kijken wij over onze eigen stadsgrenzen
heen en bevragen zo nodig actief en proactief de betrokken portefeuillehouder. Dit in
het belang voor de inwoners uit de deelnemende gemeenten.

Subsidies
> Subsidies zijn wat ons betreft tijdelijk en worden regelmatig geëvalueerd.
> Subsidies zijn nodig wanneer inwoners met goede initiatieven komen.
> Minder regels bij subsidieaanvragen en een vlotte afwerking na afloop.
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Discriminatie
Sinds 2009 ligt er een wettelijke taak bij de gemeente volgens de Wet Gemeentelijke
Antidiscriminatie voorzieningen op het gebied van discriminatie. Stichting RADAR
biedt burgers onafhankelijke bijstand bij discriminatieklachten en registreert deze
klachten. Bij het zoeken van personeel wil D66 dat de gemeente in advertenties meldt
dat gestreefd wordt naar een personeelsbestand dat een afspiegeling vormt van de
samenleving. D66 wil dat inwoners goed ingelicht worden waar ze terecht kunnen bij
klachten.
Pesten
Niemand wil gepest worden. Pesten is een probleem dat aandacht verdient.
D66 wil investeren in een betere communicatie met betrekking tot pesten binnen de
schoolomgeving en buiten de reguliere schooltijden. Ook dient aandacht te worden
besteed aan pesten binnen verzorgingsinstellingen, in de werkomgeving en binnen de
sportclubs.
Discrimineren is pesten met wie je echt bent!
Oss als regenbooggemeente
Gemeente Oss maakt zich sterk voor de (sociale) acceptatie en veiligheid van,
lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen en transgenders (LHBT). We zien successen
en krijgen steeds beter beeld bij de knelpunten. Maar er is nog veel werk te doen
als het gaat om sociale acceptatie en veiligheid. Met de invoering van het Roze Jaar
zijn vele positieve activiteiten neergezet. D66 wil dat deze en nieuwe activiteiten de
komende vier jaar doorgaan.
Aandacht voor Wijk- en Dorpsraden
Wijk- en Dorpsraden zijn onmisbaar. Zij vertegenwoordigen de inwoners van de kernen
en wijken. Zij spelen een belangrijke rol bij het activeren van inwoners. Denk daarbij
aan:
> Ontmoeten: Inwoners moeten elkaar dicht bij huis kunnen blijven ontmoeten. En
samen mee kunnen denken over gebouwen die in de toekomst leeg komen of al leeg
staan. Bijvoorbeeld kerk of klooster. Wat zal de nieuwe functie worden?
> Verenigingsleven: Hoe gaat het met de sport- en amateurverenigingen. Is er
ruimte om te repeteren? Sluiten er genoeg jonge mensen aan? Zo niet, wat kunnen
we daaraan doen? Als bijvoorbeeld sportclubs willen samenwerken. Hoe helpt de
gemeente hierbij?
> Woningbouw: wordt er genoeg gebouwd voor jonge starters en oudere mensen?
Wordt er samen met de gemeente een lange termijn visie opgesteld zodat de
leefbaarheid behouden blijft?
> Basisschool in de buurt: Kunnen de kinderen basisonderwijs blijven volgen in de
eigen omgeving?
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D66 investeert
Brede hulp aan minima op basis van maatwerk.

Eén aanspreekpunt voor muziek, sport en andere cursussen.

Ieder kind moet ZELF kunnen kiezen...één voucher, één sport.

Schuldhulpverlening, óók voor de kleine zelfstandige.

Versterken positie van mantelzorgers en vrijwilligers.

Gratis VOG voor vrijwilligers.

Ouderen worden geholpen, zolang als mogelijk zelfstandig thuis te
blijven wonen met daarbij behorende voorzieningen in hun eigen
buurt.

4. Leren
Onderwijs en ondernemers ontmoeten elkaar. Leren van elkaar. D66 heeft oog voor
oude ambachten en het erfgoed. Waarom geen pop-up museum voor kunstschatten.
Maak jongeren eigenaar van hun culturele omgeving. Stimuleer bewegen voor jong
en oud. Nu meedoen, is straks meetellen.
Sterke verbinding tussen MBO en HBO in Oss
Omdat de arbeidsmarkt vraagt om flexibele vakmensen, meer dan dat ROC de Leijgraaf
nu kan leveren, stimuleert D66 het plan om samen met onderwijs en ondernemers
te investeren in een integrale opleiding voor de Bouwsector. De komende vier jaar
zal gewerkt worden aan het oprichten van een expertisecentrum, genaamd ‘BIM5’.
Hier ontmoeten VMBO, MBO en HBO elkaar. Er wordt een nieuwe brede opleiding in
het leven geroepen op het gebied van: Bouwkunde, Civiele Techniek en Ruimtelijke
Ontwikkeling.
D66 wil onderzoeken of Lab en Zorg als onderdelen aan deze samenwerking
toegevoegd kunnen worden.
Oude ambachten herleven
Tevens onderzoekt D66 in hoeverre de oude ambachten meer aandacht kunnen
krijgen. Een mooi voorbeeld is te vinden in Ravenstein waar Stichting KAR, Kunst- en
Ambachtsgilde Ravenstein, met bijbehorende ateliers, zich gebundeld hebben.
Kunst- en cultuureducatie voor de jeugd
> D66 wil kunst- en cultuuronderwijs op scholen nog meer stimuleren. Tijdens en na
schooltijd. De school is dé plek om kinderen van 4-18 jaar structureel met kunst en
cultuur kennis te laten maken. Denk hierbij aan het volgen van lessen en workshops in
de disciplines: muziek, beeldende kunst, theater en dans. D66 streeft er naar dat ALLE
basisscholen en scholen voor voortgezet onderwijs meedoen aan geboden cultuureducatieve activiteiten. Ook wil D66 dat het muziekonderwijs structureel terugkomt op
de basisscholen.
> De extra gelden per kind vanuit de gemeente voor cultuureducatie, door D66
geïnitieerd en nu nog incidenteel, zullen structureel gemaakt worden.
> Positief is dat deze extra gelden worden beheerd door Muzelinck. Zij fungeren als
tussenpersoon om laagdrempelig projecten i.s.m. het onderwijs te organiseren.
> Jongeren worden beloond wanneer zij zelf in actie komen. D66 wil dat jongeren
inspraak krijgen in eigen creatieve mogelijkheden en zodoende ‘eigenaar’ gemaakt
worden van hun culturele omgeving.
> D66 pleit voor een jongerenambassadeur binnen de Culturele Overlegtafel.
> D66 pleit voor een activiteitenapp voor jongeren die vanuit de gemeente geïnitieerd
wordt. Deze app moet constant bijgehouden worden.
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Ruimte voor kunst en cultuur waarbij…
> kunst in de openbare ruimte zoals op de rotondes, meer aandacht moet krijgen.
> wijk- en buurtprojecten op gebied van cultuur i.s.m. sport, zorg, techniek en welzijn,
gefaciliteerd worden. Daarbij moeten de lopende projecten die zich bewezen hebben,
blijven. Kleine burgerinitiatieven vanuit de wijk worden door D66 gestimuleerd en
ondersteund.
> de samenleving van Oss, met al zijn verschillende culturen, samenkomt met als doel:
leren van elkaar, begrip hebben voor elkaar en in verbinding staan met elkaar.
> amateurkunst, denk hierbij vooral aan het verenigingsleven, ondersteund en
gefaciliteerd wordt. Vanuit het hart van Oss en in de kerndorpen. Denk hierbij ook aan
Openluchttheater Hoessenbosch in Berghem.
> D66 pleit voor een ambassadeur vanuit de amateurverenigingen die zitting neemt
binnen de Culturele Overlegtafel.
> bestaande goedlopende festivals in Oss en de kerndorpen kunnen blijven bestaan
en de mogelijkheid krijgen zich uit te breiden. Echter in overleg met omwonenden.
> gunstige voorwaarden gecreëerd worden voor zelfstandige professionals, onder
andere voor het opstarten van workshops, ateliers en oefenruimtes in leegstaande
panden.
> Van elk kunstwerk en kunstenaar informatie te vinden moet zijn op de website van de
gemeente. Onderzocht moet worden of nieuwe objecten gesponsord kunnen worden
door inwoners of bedrijven.
Frisse scholen
Nog lang niet alle scholen in de gemeente Oss zijn voorzien van een gezond en
aangenaam binnenklimaat. Het is bewezen dat gezonde lucht zich vertaalt in betere
studieresultaten van leerlingen en minder ziekteverzuim.
D66 wil investeren in extra middelen binnen de gemeentelijke begroting om het
binnenklimaat van alle klaslokalen in de gemeente Oss fris en gezond te maken.
Plofklassen
Ieder kind uit Oss heeft recht op het beste onderwijs. Veel klassen zijn nog steeds
propvol. Een leerkracht kan in zo’n grote plofklas nooit elk kind de aandacht geven die
het verdient.
Hoewel landelijk geregeld…D66 Oss wil dat ouders en leerkrachten laten weten
hoeveel kinderen er in hun klas zitten.
Wij onderzoeken dan of er lokaal oplossingen gevonden kunnen worden.
Stop met plofklassen, start met frisse scholen
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Oss als erfgoedgemeente
Oss is een grote erfgoedgemeente met veel archeologische schatten. D66 pleit ervoor
dat de gemeente haar monumenten- en erfgoedvisie herziet. Een lange termijn visie
met daarin verwerkt, duurzame maatregelen. We kunnen echt niet wachten tot de
Omgevingswet over vier jaar pas in werking treedt.

D66 wil aandacht voor:
> Een verantwoorde visie met betrekking tot de leegstand van kerken en
kloosters met daarin orgels van grote erfgoedwaarde.
> Panden met beschermd stadsgezicht;
> De Maycretewoningen. Dit houdt in dat samen met de gemeente en Brabant
wonen een stadsontwerp tot stand komt dat verwijst naar de Maycretewoningen.
Onderzocht wordt of het mogelijk is een blok of deel van deze woningen te
behouden;
> Interieurbescherming van gemeentelijke monumenten. (Bijvoorbeeld de
smederij in Ravenstein), Middeleeuwse paden in historische kernen. Het gaat
om eeuwenoude kerkpaden maar ook om markante woonpaden. Dit zijn paden
die uit de Middeleeuwen stammen;
> Een POP-UP-museum om de Osse archeologische kunstschatten te tonen
aan de bewoners van Oss en toeristen. Er zijn genoeg mogelijkheden hiervoor.
Heemkundekringen en individuele inwoners met interesse voor geschiedenis,
staan te popelen om dit te organiseren;
> De herdenking van de bevrijding van Oss op 19 september. Deze moet altijd
blijven. Achterliggende gedachte van D66 is dat de herinnering aan oorlog, het
herdenken van slachtoffers van conflicten en tevens vieren van bevrijding en
vrijheid, de aandacht moet krijgen die het verdient.
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Een leven lang leren
D66 wil lokaal investeren in de vier basisfuncties van een leven lang leren’. Daarbij
verdient iedereen een tweede kans.
Opleiding: Wie geen opleiding heeft gevolgd op jonge leeftijd moet dat later kunnen
inhalen.
Loopbaan: Wie er pas op latere leeftijd achter komt dat hij iets anders wil doen of
talenten ontdekt, moet een opleiding kunnen volgen om een switch te maken.
Bijblijven en vooruitkomen in de samenleving: Volwassenen moeten hun kennis en
competenties actueel kunnen houden om hun arbeidsmarktpositie op peil te houden.
Sociaal-culturele en persoonlijke functie: Mensen leren niet alleen voor hun
arbeidsloopbaan, maar ook om zich in algemene zin te blijven ontwikkelen.
Integrale Kindcentra (IKC) in Oss
Het is van belang dat de verbinding tussen educatie, opvang, zorg, welzijn, sport en
cultuur afgestemd is op de wijk en haar bewoners. Dit noemen we integraal. Vanaf
2014 is het beleid omgebogen naar Integrale Kindcentra (IKC). Hierbij kiezen scholen
zelf samenwerkingspartners, die passen in de brede schoolontwikkeling. Zo ontstaat
samenwerking tussen partners -met name school en kinderopvang- en het inhoudelijk
programma.
D66 wil dat:
> dit beleid voortgezet wordt zodat in 2020 alle scholen onderdeel zijn van een
(integraal) kindcentrum.
> De inspraak en ouderbetrokkenheid gezamenlijk geregeld zijn vanaf het begin.
> Dat vanaf het begin alle partners gelijkwaardig aan tafel zitten. (Voorspraak)
> Ieder kindcentrum een doorgaande ontwikkelingslijn hanteert.
> Ieder kindcentrum een dagarrangement van voor- tot en met naschoolse opvang
aan kan bieden. Vraaggericht en toegesneden op de doelgroep variërend van sport,
cultuureducatie, mediawijsheid tot en met zorg.
Sport en bewegen voor jong en oud
Sport is meer dan een vrijetijdsbesteding en bevorderend voor de gezondheid. Sport
draagt bij aan: maatschappelijke participatie en preventie en het beperken van de
uitgaven in de zorg.
Sporten is heel belangrijk om het hoofd leeg te maken van de dagelijkse bezigheden.
Sport stimuleert jeugd om hun talenten te ontdekken, fysieke en mentale grenzen te
verleggen, zich te ontwikkelen en samen te werken.
D66 pleit voor Daily Mile waarbij kinderen een kwartier vóór schooltijd 15 minuten
rennen. Dit i.s.m. SEC en onderwijs.
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Sport en bewegen voor jong en oud
D66 wil dat ALLE kinderen op zwemles gaan. Met aandacht voor ouders van kinderen
die het niet kunnen betalen en kinderen van vluchtelingen en statushouders.
D66 wil de sportmogelijkheden voor ouderen extra stimuleren. Dit is een win-win
situatie: Ouderen, die zowel fysiek als mentaal aan hun gezondheid werken, doen
minder een beroep op medische voorzieningen, wat de kosten voor zorg weer ten
goede komt. Daar komt bij dat ouderen die sporten, bij ziekte sneller herstellen.
Gezond sporten
D66 wil dat bij het aanleggen van nieuwe kunstgrasvelden voor duurzame en gezondere
alternatieven wordt gekozen. Dus geen rubbergranulaat!
Samenwerking sportverenigingen
Fusies lopen niet altijd vlekkeloos. Op het moment dat verenigingen de samenwerking
opzoeken dient de gemeente daar een ondersteunende rol in te spelen door het
duidelijk aangeven van kaders.

Één aanspreekpunt
Armoedebeleid heeft onze volle aandacht. Jeugdcultuurfonds, Jeugdsportfonds
en Stichting Leergeld helpen hierbij. Wij willen één aanspreekpunt, zichtbaar en
laagdrempelig, zodat onze inwoners gemakkelijk de weg naar diverse financiële
tegemoetkomingen kunnen vinden.
Want….alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen.

Promotie van Kunst, cultuur en vrije tijdssector
…”Als je bent geweest kun je erover meepraten”…
Het is gebleken dat thema’s zoals bijvoorbeeld: Jeroen Bosch, Rembrandt, Vincent van
Gogh, Mondriaan en de Stijl mooie kansen bieden in een stad of kleinere gemeenschap
om ons culturele erfgoed met jong en oud te delen en zeker ook te vieren.
Op deze wijze gaan niet alleen professionals en amateurs, stichtingen, instellingen en
kunstenaars meer samenwerken en krachten bundelen maar worden ook mensen die
normaal niet in aanraking komen met kunst of cultuur nieuwsgierig gemaakt naar iets
wat ze niet kennen, dat willen ze meemaken. Nieuwsgierigheid maakt onderdeel uit
van het mens-zijn.
Die nieuwsgierigheid moet wèl worden gewekt, bijvoorbeeld door een uitgebreide
marketing. D66 pleit al jaren voor een goede marketing voor Oss, de kerndorpen
en het gehele Maasgebied. Voorzichtig komen er onder regie vanuit de gemeente
positieve initiatieven zoals een Vrijetijds Platform. Maar dat is niet genoeg om onze
mooie gemeente op de kaart te zetten.
D66 wil dat
> de gemeente Oss meer Out of the Box gaat denken en burgerinitiatieven zoals
bijvoorbeeld ‘Vrijstaat Ravenstein’ toejuicht. Dit trekt nieuwsgierige toeristen;
> er één duidelijke en aantrekkelijke website komt met linken/informatie over
organisaties, stichtingen op gebied van kunst, cultuur, erfgoed en toerisme, individuele
professionele kunstenaars/musici/etc;
> er een coördinator aangesteld wordt om deze website/app constant te beheren en
up to date te houden;
> er een mooie overzichtelijke en compacte folder komt met daarin Oss en de
kerndorpen.
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Passend onderwijs moet iedereen passen
D66 is een voorstander van onderwijs waar iedereen de kans krijgt zich te ontwikkelen.
Ook in Oss hebben wij te kampen met de trend “passend onderwijs”. De uitvoering
hiervan scoort op dit moment onvoldoende. Door grote verschillen tussen leerlingen
krijgen niet alle leerlingen de aandacht die ze nodig hebben. Leraren hebben te maken
met extra werkdruk en ouders met terechte zorgen worden van het kastje naar de
muur gestuurd.
D66 Oss wil investeren in schoolruimte voor leerlingen die extra aandacht nodig
hebben, een ruimte waar zij die extra aandacht krijgen van gespecialiseerde leraren.
Wij willen ons inzetten voor de realisatie van een afdeling binnen het huidig
scholenaanbod waar anders zijn mag en past. Een gespecialiseerd team van leraren
draagt vanuit deze afdeling bij aan de signaleringsfunctie die nu zwaar weegt op de
gewone leraar.
Binnen de op te zetten afdeling moet ruimte komen voor een gemeente-breed
observatorium waar alle scholen een beroep kunnen doen op ondersteuning vanuit
een gespecialiseerd team van leraren en onderwijs ondersteunend personeel. Deze
afdeling moet vorm krijgen binnen het huidige scholenaanbod.
D66 wil dat het type onderwijs, zoals bij De Bongerd wordt aangeboden, blijft in Oss.
(De Bongerd is een school in Oss waar leerlingen extra begeleiding in onderwijs krijgen).
Als bij een eerste evaluatie blijkt dat er te veel startproblemen zijn, geldt de regel : bij
twijfel niet inhalen” dus terug naar kleinere klassen en speciaal opgeleide docenten.
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D66 investeert in
Een leven lang leren!

Stimuleren van kunst- en cultuuronderwijs.

Structureel "Muziek in de klas".

Frisse scholen.

Een POP-up-museum voor Osse bodemschatten.

Ook HBO Lab en Zorg in Oss.

Gezond sporten.

5. Zorg en Gezondheid
D66 wil zorg van goede kwaliteit, die voor iedereen betaalbaar en toegankelijk
is. Geld voor zorg moet daadwerkelijk besteed worden aan zorg. Dat willen we
bereiken door de huishoudelijke hulp voor alle ouderen toegankelijk te maken. Bij
inkoop van zorg stellen we de behoefte van de cliënt centraal, los van onnodige
regels en geldelijk belang. De wachtlijsten bij Jeugdzorg moeten snel weggewerkt
worden.
D66 wil geen wachtlijsten meer in de jeugdzorg
Het geld dat naar de zorginstellingen gaat moet ingezet worden voor de cliënten en
niet voor het inrichten van systemen.
Er heerst veel bureaucratie in het zorglandschap van de jeugdzorg. Of beter gezegd,
de bureaucratie domineert de jeugdzorg.
De gezonde en vitale mens
De gezondheid van een mens wordt niet alleen beïnvloed door zijn eigen gedrag
maar ook door zijn directe leefomgeving. D66 streeft naar een verbetering van het
leefklimaat. Dit willen we bereiken door:
> Vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen door industrie en landbouw;
> aanpak productie fijnstof;
> creëren van groene zones;
> begroeiing openbare ruimte bij drukke wegen inrichten zodat fijnstof zo optimaal
mogelijk wordt weggevangen. Bijvoorbeeld bij Dorpenweg en N329. Voorbeelden
hiervan zijn verschraling van de gebieden, omzetten van het maaibeheer ten gunste
van de bijenpopulatie;
> aandacht voor negatieve effecten van geluid;
> aandacht voor beperking uitstoot CO2;
> rookvrij maken van openbare plekken waar kinderen komen (speeltuinen).
Met hetzelfde geld méér en betere zorg!
Enerzijds koopt de gemeente collectief zorg in en anderzijds ligt door de decentralisatie
de uitdaging om op maat en inhoud in te kopen.
De gemeente moet hier slimmer mee omgaan. Het is schrijnend dat mensen soms
niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Te vaak komt het voor dat nauwelijks meer
ontkend kan worden dat de cliënt er is voor de organisatie (en het in stand houden
ervan) en dat de organisatie er is (of zich opheft) ten gunste van de cliënt.
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D66 wil kleinschalige nieuwe woonzorg-concepten
Een kleinschalige woongroep (7-10 personen, 24 uur per dag zorg en begeleiding)
binnen een regulier appartementencomplex werkt vele malen beter en goedkoper. Nu
belanden deze personen met vaste regelmaat vanuit een ambulante begeleiding in
de crisisopvang, worden weer op de rails gezet, worden weer ontslagen, gaan weer
begeleid zelfstandig wonen en na drie tot zes maanden belanden zij opnieuw in de
crisisopvang. We zijn dan ‘terug bij af’.
D66 wil dat goed gekeken wordt naar toekomstige leegstaande panden zoals kloosters.
Kunnen die bijvoorbeeld gebruikt worden voor nieuwe woonzorgconcepten?

Wat wil D66?
> D66 wil veel meer lokale, kleinschalige en nieuwe activiteiten. Activiteiten
die buiten de grote instituties omgaan en daarbij ondersteund en gestimuleerd
worden door de gemeente. Want de decentralisatie is bedoeld om veel nabijer
beter met elkaar samen te werken.
> D66 wil veel meer aandacht voor jongeren boven 18 jaar die na intensieve
dag- en nachtbegeleiding weer op straat staan. Vaak moeten ze weer terug
naar ouders die het vervolgens niet aankunnen.
> De samenstelling en expertise in de wijkteams moet zodanig zijn dat iedere
hulpvraag snel de juiste begeleiding krijgt.
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D66 investeert in:
Rookvrij maken van openbare plekken waar kinderen komen.

Met hetzelfde geld méér en betere zorg!

Begeleiding voor jongeren tussen 18-23 jaar.

Géén wachtlijsten meer bij Jeugdzorg.

Kleinschalige en nieuwe woonzorgconcepten in de eigen buurt.
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In 't kort
Inwoners en ondernemers krijgen volop kans om ideeën uit te voeren.
Als het nodig is met hulp van de gemeente. Wij willen dat iedereen kan
meedoen.
Werken
D66 vertrouwt op de eigen kracht van mensen en wil ondernemers laten
ondernemen en groeien. Toerisme en recreatie benutten we voor groei.
Cultureel ondernemerschap belonen we.
Wonen
D66 investeert in wonen op maat. Duurzaam, energiezuinig en gasloos.
Hergebruik en herbestemming gaan voor nieuwbouw. We kiezen voor een
groene en krachtige gemeente, behoud van groen en toegankelijkheid van
onze kernen.
Meedoen
Een open samenleving waaraan iedereen meedoet. D66 wil dat kinderen
de sport kunnen kiezen die ze willen beoefenen, Ongeacht de kosten.
Kortom...gelijke kansen voor ieder kind! Ieder kind moet zelf kunnen
kiezen: één voucher, één sport. Brede hulp aan minima op basis van
maatwerk. Versterken van de positie van mantelzorgers en vrijwilligers.
Schuldhulpverlening óók voor kleine zelfstandigen.
Leren
Onderwijs en ondernemers ontmoeten elkaar. Leren van elkaar. D66 heeft
oog voor oude ambachten en het erfgoed. Waarom geen pop-up museum
voor kunstschatten? Maak jongeren eigenaar van hun culturele omgeving.
Stimuleer bewegen voor jong en oud. Nu meedoen, is straks meetellen.
Zorg en gezondheid
Maak openbare plekken waar kinderen komen, rookvrij. Géén
wachtlijsten meer bij de jeugdzorg. We stimuleren kleinschalige, nieuwe
woonzorgconcepten in de eigen buurt.

D66 krijgt het voor elkaar

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Colofon
Opgesteld door de verkiezingsprogrammacommissie D66 Oss
Tekst & redactie & Fotografie
Henriëtte Renders
Wilma Richters
André Horvath
Frans Molenkamp
Foto's: Beeldbank D66, Thomas Segers Fotografie, de Persgroep.
Bijzondere dank gaat uit naar
> Alle D66-leden, steunfractieleden en bestuur voor de input, gezond commentaar en morele
steun.
> Roel van den Tillaart en Rutger Beijaard van de Mr. Hans van Mierlo Stichting voor de
inspirerende workshops.
> Theodora Verploegen-Vrensen, Communicatieadviseur, Klare Taal gemeente Oss.
> Maartje Aarts, Voorzitter Global Goals Oss.
Contact met de afdeling?
info@d66maashorst.nl
D66 Oss, D66 Uden en D66 Bernheze vormen samen D66 Regio Maashorst.
Contact met de fractie?
De fractie vergadert elke dinsdag vanaf 19:30 in het gemeentehuis Oss.
Je bent van harte welkom!
f.molenkamp@oss.nl
h.renders@oss.nl
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Wie zwijgt, stemt toe.
Wie opstaat, bouwt mee.
Stop het populisme.
Steun het optimisme.
Nu is het moment.
Grootste onderwijsinvestering in jaren.
Groenste regeerakkoord ooit.
Werken gaat meer lonen.
Sluit je aan, word lid en ontvang het boek
'Optimist in de politiek' van Alexander
Pechtold.
https://wordlid.d66.nl/

@D66Oss1
/D66.Oss
d66_insta

oss.d66.nl

