
 
  



D66 Oirschot – programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018 – 2022 2 

 
Inwoner van Oirschot, Spoordonk en de Beerzen: D66 is er voor u! 
 
  
Fijn dat u even de tijd neemt om onze standpunten te lezen.  
Wij, fractieleden van D66 staan klaar om ons wederom vier 
jaar in te zetten voor een Groen, Progressief en Sociaal 
Oirschot.   
Dat wil zeggen: -minder vee en CO2-neutraal, -de inspraak en 
democratie verbeteren en – extra aandacht voor kinderen en 
ouderen. 
 
D66 is een partij zonder strakke ideologie. Daar waar andere 
partijen vaak aan vast zitten (socialisme, liberalisme, 
godsdienst), kunnen wij zeer pragmatisch handelen. Dat doen 
we met een optimistische blik en een groen, progressief en 
sociaal hart. Maar natuurlijk snappen wij ook heel goed dat je 
een goed draaiende economie nodig hebt om goed onderwijs 
en goede zorg te financieren. Ondernemerschap en Werkgelegenheid stimuleren we dan 
ook in hoge mate. 
 
D66 is overtuigd van de eigen kracht van mensen. Daarom laat het landelijk bureau de lokale 
D66 afdelingen hun eigen keuzes maken. Zo kunnen wij als lokale partij opereren maar 
hebben we voor complexe vraagstukken, een landelijk netwerk met kennis en ervaring 
achter ons staan.  
 
De mensen van D66 staan klaar om naar u te luisteren en om samen met u de 
veranderingen voor elkaar te krijgen.  Deel zeker ook uw mening met ons op onze website 
http://oirschot.d66.nl.  Dat stellen wij echt op prijs!  
Wij hopen op uw stem. Uw stem en uw steun geven ons de daadkracht om onze plannen 
met alle mogelijke zorgvuldigheid waar te maken. Dank u wel! 
 
 
Namens D66 Oirschot 
Marienette Wemelsfelder (lijsttrekker) 
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Duurzame agenda: Gezondheid is belangrijker dan veehouderij 
 
• Energie 

We weten het inmiddels allemaal: zuinig energieverbruik, duurzame energieproductie en 
vermindering van de CO2-uitstoot, behoren tot de grootste opgaven en uitdagingen voor 
nu en de komende decennia. We moeten in rap tempo nieuwe energiebronnen creëren. 
Dat is een opdracht waaraan iedereen naar beste vermogen moet bijdragen.  
D66 realiseert zich dat dit proces niet vanzelf gaat. Alle krachten moeten we mobiliseren 
en samenwerking moeten we organiseren.  
Wij willen daarom dat een van de wethouders binnen het nieuwe college ‘energie’ als 
afzonderlijke opdracht in zijn of haar portefeuille krijgt. In lijn met het klimaatakkoord van 
Parijs willen wij er alles aan doen om in 2025 CO2-neutraal te zijn. 

 
• Milieu en Agrarische sector  

D66 blijft knokken voor een beter leefmilieu! In het buitengebied van Oirschot hebben we 
veel veehouderijbedrijven. Deze dragen weliswaar iets bij aan onze lokale economie, 
maar de uitstoot van CO2, ammoniak, methaan en fijnstof door de intensieve veehouderij 
trekken ook een zware wissel op de volksgezondheid en het milieu. Het overvloedige 
gebruik van chemicaliën en zware werktuigen zorgen ervoor dat de bodem uitgeput 
raakt en haar absorptievermogen voor regenwater verliest. Zeker stallen met grote 
aantallen vee brengen een verhoogd risico op de uitbraak van besmettelijke ziektes.  
Daarom willen wij in het buitengebied de veeteelt zoveel mogelijk beperken tot het 
grondgebonden familiebedrijf en de biologische boer. Een leidend motto hierbij is: ’van 
intensief naar inventief’ en “geen stèrt erbij’. De provincie heeft de zogenaamde 
stalderingsregeling ingevoerd. Staldering zorgt ervoor dat voor elke 10 nieuwe vierkante 
meter in de Kempen er 11 vierkante meter moet worden gesloopt. 
Deze stalderingsregeling willen we vertalen naar gemeentelijk beleid, om zo ook binnen 
Oirschot tot een geleidelijke afbouw van de veestapel te komen. We willen ook 
samenwerken en afstemmen met buurgemeenten, omdat overlast vaak 
grensoverschrijdend is.  
Hoe dan ook, wij willen op het gebied van duurzaamheid belangrijke stappen zetten naar 
een gezondere leefomgeving met meer biodiversiteit. 
Dus…. D66 blijft knokken voor een beter leefmilieu! 

 
 
Sociale agenda: Kinderen en ouderen verdienen extra aandacht. 
 
• Onderwijs  

Voor D66 staan kinderen en jongeren aan de basis van de toekomst van onze 
samenleving. Goed onderwijs en ontwikkeling in brede zin zijn onlosmakelijk verbonden 
met een goede toekomst, zowel voor het individu als voor de maatschappij. Alle 
kinderen verdienen dan ook op dit gebied het beste wat we kunnen bieden. Wij staan 
daarom in beginsel positief tegenover investeringen in onderwijsvernieuwingen in de 
Beerzen. Dat moet wel in samenspraak met ouders gebeuren. Maar wij willen ons niet 
beperken tot de jeugd. Ontwikkelen moet voor alle leeftijden mogelijk zijn en wij staan 
open voor allerlei initiatieven op dit gebied (zie bijv. ook de paragraaf “ouderenbeleid”) 
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• Kunst en cultuur  
o De bibliotheek moet een verdere vernieuwingsslag ondergaan, zodat er geen 

discussie mogelijk is over haar bestaansrecht. Oirschot moet gewoon een bibliotheek 
hebben, eigentijds en voor alle leeftijden, stimuleer dat door lidmaatschap gratis te 
maken voor jeugd t/m 17 jaar; 

o Monumenten en cultureel erfgoed: We hebben voor een kapitaal aan 
monumenten. Die monumenten zijn van enorme invloed op de aantrekkelijkheid van 
Oirschot. We moeten een passend budget vrijmaken voor het behoud van zowel het 
materieel als cultureel erfgoed in brede zin. Het versoepelen van regels, door het 
voor particulieren interessanter te maken om te investeren in onze monumenten, is 
een goede methode. Denk dan aan het mogen plaatsen van zonnepanelen of een 
traplift; 

 
• Zorg en welzijn 
o Kinderen en jongeren. D66 is een partij die graag verder kijkt dan de vier jaar van 

een raadstermijn. Investeren in kinderen en jongeren is investeren in de toekomst. 
Ruimte voor sport, spel, cultuur en goed onderwijs zijn belangrijke ingrediënten voor 
gezond ’groot’ worden. Het weren van alcohol en drugs bij minderjarigen en zeker 
ook het voorlichten van deze doelgroep zijn daarbij vanzelfsprekend. 

o Ouderenbeleid: Oirschot is een ’grijze’ gemeente met relatief veel ’oudere’ 
inwoners. Wij streven dan ook naar een specifiek beleid voor deze doelgroep. Wij 
geloven dat onder de oudere bewoners een enorm scala aan ervaringen en 
vaardigheden schuil gaat, die we graag beter ontsluiten. Dat is goed voor Oirschot 
en ook goed voor de ouderen. Dus ons ouderenbeleid bevat niet alleen een 
zorghoofdstuk met aandacht voor een dementievriendelijke gemeente maar ook 
ruimte voor ontwikkeling en inzet van ouderen. Als opleidingspartij, zouden we dan 
ook bijvoorbeeld graag, in samenspraak met ouderenorganisaties, opleidingen voor 
vrijwillige belastinginvullers, cliëntondersteuners en Ouderen Adviseurs faciliteren. 

o Armoedebestrijding: Oirschot is een welvarende gemeente. Armoede hoort hier 
iniet thuis. Daarom moeten we zorgen dat iedereen die voorzieningen nodig heeft, 
ze ook daadwerkelijk krijgt. Relevante instanties moeten voor onze inwoners 
makkelijk bereikbaar zijn. Maar daarnaast zetten we ook zwaar in, op het creëren 
van werkgelegenheid en het bieden van opleidingsmogelijkheden om de groep die 
voorzieningen nodig heeft zo klein mogelijk te maken. 

o Eenzaamheidsbestrijding. Helaas hebben ook in Oirschot nogal wat inwoners 
aangegeven zich regelmatig of zelfs vaak eenzaam te voelen. Dit komt niet alleen 
voor bij ouderen, maar eigenlijk onder alle leeftijden. Eenzaamheid is afschuwelijk 
en geeft ook een aantoonbare verhoogde kans op ziektes, zoals hart- en 
vaatziekten, diabetes type 2 en de ziekte van Alzheimer. Daarom moeten we zoveel 
als mogelijk alle mensen het gevoel geven dat ze ertoe doen en erbij horen! 

o Huishoudelijke hulp: Die wil D66 alleen vergoeden voor degenen die dat om 
financiële en zorg-redenen echt nodig hebben. 
 

  
• Verenigingen 

D66 vindt het mooi en belangrijk dat iedere vereniging een eigen karakter, een eigen 
doel en een eigen maatschappelijk nut heeft. De mate van ondersteuning moeten we 
per vereniging bekijken. Dat betekent dus maatwerk. We kennen subsidie toe, maar 
doen dat wel met een kritische blik. Een belangrijke eis is dat een vereniging in ieder 
geval een degelijk onderbouwd plan en een transparante boekhouding heeft.  
D66 is in principe voorstander van een vorm van privatisering, waarbij de vereniging 
zonder subsidie kan functioneren. 
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• Asielzoekers 
D66 vindt dat Oirschot ook een steentje bij moet dragen aan de opvang voor mensen die 
in nood zijn. Bij grote vluchtelingenstromen worden mensen verdeeld over gemeenten. 
Binnen onze gemeente moeten deze mensen zo snel mogelijk kennis kunnen nemen 
van onze gewoonten, waarden en van onze taal. En ze moeten deel kunnen nemen aan 
onze samenleving: integreren in plaats van polariseren. 

 
• Veiligheid en handhaving:  

Criminelen houden zich niet aan dorpsgrenzen. Bij de preventie en bestrijding van 
bijvoorbeeld drugscriminaliteit moeten we daarom vooral ook met de regio 
samenwerken.  
In het algemeen geldt dat D66 het liefste alleen regels heeft wanneer die echt nodig zijn. 
Maar de regels die er zijn, die willen we ook handhaven. 

 
 
Bestuurlijke agenda: Oirschot moet richting Best kijken. 
 
• Raad breed akkoord en transparantie 

Ons huidig, gemeentelijk democratisch systeem werkt niet goed. Het idee van coalitie en 
oppositie leidt tot een tweedeling in de raad en tot het vasthouden aan een akkoord: ook 
als dat soms tegen de eigen partij-ideeën ingaat. Wij zijn ervan overtuigd dat we dit 
voorkomen als we gaan werken met een raad breed akkoord.  
Dan zijn politieke partijen vrij om per thema te stemmen volgens hun werkelijke 
opvatting. Per thema zal dan ook een andere samenstelling van partijen tot een 
meerderheid leiden. Zo kunnen politieke partijen veel dichter bij hun eigen ideeën en 
verkiezingsbeloftes blijven. Daardoor maken we politiek transparanter en kunnen 
inwoners de besluitvorming beter begrijpen. We laten dat graag samengaan met een 
strenge procedure voor het selecteren van wethouders op geschiktheid. Het 
automatisme waarmee partijen tot nu toe mensen uit eigen gelederen naar voren 
schuiven vinden wij geen gezonde situatie. 

 
• Intergemeentelijke samenwerking 

Oirschot ontkomt op termijn niet aan schaalvergroting. 
Misschien kunnen we het nog even uitstellen, maar dat 
vindt D66 niet wenselijk. Wij waren de eerste partij die 
kleur durfde te bekennen. Wij geloven namelijk in een 
samenwerking met het stedelijk gebied Eindhoven 
(SGE). Dat zijn Eindhoven en de dorpen die in een 
cirkel om Eindhoven liggen. Binnen dit gebied vullen we 
elkaar als gemeenten veel beter aan dan met andere 
Kempengemeentes. Wij zetten daarom graag een stap richting de oostelijke buren. We 
denken dan aan Best, maar misschien ook aan Son en Breugel. Redelijk gelijkwaardige 
partners, maar wel aanvullend op elkaar. Samenwerken met andere gemeenten geeft 
ons meer volume. Dat helpt op termijn om onze strategische positie in het stedelijk 
gebied verder in te nemen. En het biedt kansen voor het verbeteren van de kwaliteit en 
de wendbaarheid van de ambtelijke organisatie. Er is dan veel meer ruimte voor 
vakspecialisten, waardoor we minder, dure kennis hoeven in te huren. Wat ons betreft 
gieten we die samenwerking in een overzichtelijke structuur. Dat is in het belang van de 
democratische controle en in het belang van de ambtelijke organisatie. 
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• Inwonerparticipatie en -initiatieven 
D66 is altijd voorstander geweest van het zoeken naar manieren om de inwoners zo 
veel mogelijk inspraak te geven. Natuurlijk waren er recentelijk voorbeelden waarbij 
sommigen hun wenkbrauwen ophaalden. Denk bijvoorbeeld aan het Oekraïne-
referendum. Maar denk ook, dichter bij huis, aan de enquête over de langzaam-
verkeersbrug, die D66 heeft gehouden en waar op geen enkel wijze, de uitslag een rol 
heeft gespeeld bij de besluitvorming. Toch geloven we dat we daarvan kunnen leren. 
Dat we, waar het gaat om het raadplegen van onze inwoners, het kind niet met het 
badwater moeten weggooien. Zeker op gemeentelijk niveau zijn er genoeg thema’s waar 
inwoners een gefundeerde mening over hebben. En waar een referendum dus op zijn 
plaats is. Die mening wil D66 vaker vragen en zwaarder laten wegen dan tot nu toe 
gebeurt. 

 
 
Economische agenda: Gebruik het unieke karakter en de unieke 
locatie van ons dorp!  

 
• Toerisme en marketing van Oirschot 

Investeer in een goede branding van Oirschot en stimuleer (de mogelijkheid tot) een 
toename van het aantal overnachtingen. Aan een toerist die bij ons logeert verdien je 
namelijk veel meer dan aan een dagjestoerist!. Durf in je “branding” ook keuzes te 
maken, zodat je toeristen trekt die passen bij een cultureel en groen Oirschot. De 
toerisme- en recreatiesector is een behoorlijk arbeidsintensieve sector. Deze draagt 
dus in belangrijke mate bij aan de werkgelegenheid!  
 

• Brainport regio 
Oirschot heeft het geluk dat ze in de Brainportregio ligt. Dat geluk willen we benutten 
door onze unieke positie in te zetten als woonomgeving voor werkers en expats, voor 
vestiging van toeleveringsbedrijven, voor recreatie en als pilotlocatie voor innovaties. 
Kortom, we zoeken naar manieren om op de ontwikkelingen mee te liften!  
 

• Eindhoven Airport 
Eindhoven Airport breidt uit. Maar wat ons betreft in een beheersbaar, gematigd 
tempo. Een tempo waarbinnen we alle mogelijke technieken inzetten om overlast te 
tot een minimum te beperken. Onze uitgangspunten hierbij zijn: geluidsarm, zuinig en 
schoon. We moeten niet vergeten dat het vliegveld niet een onbelangrijk werkgever is 
maar ook een economische aanjager voor bedrijven in de regio en daarmee een 
groot aantal banen creëert. Enige groei vinden wij op zijn plaats, als die maar 
verantwoord is. 
 

• Financiën 
Voor D66 is een degelijke financiële huishouding de basis van een gezonde 
gemeente. Stel niet meer wethouders aan dan nodig; het liefst twee maar maximaal 
drie. Geef tijd en aandacht aan de voorkant van de financiële processen om zo een 
goede planning te kunnen maken. Daarmee verbeteren we de voorspelbaarheid van 
uitgaven. Ons uitgangspunt is dat we incidentele kosten dekken met incidentele 
inkomsten en dat we structurele kosten altijd dekken met structurele inkomsten. Het 
huishoudboekje moet gewoon kloppen.  
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• Ombudsman of -vrouw 
Als inwoners vastlopen bij de gemeente, dan moeten ze dat makkelijk en snel kunnen 
aangeven bij een onafhankelijk persoon. Een ombudsman of -vrouw kan dan uitkomst 
bieden. 
 

 
Ruimtelijke agenda: Wees zuinig op het natuurlandschap en ga 
creatief om met bestaande (leeg)bouw 
 
• Infrastructuur  

Verkeer in alle dorpskernen moeten we beperken. Dat geldt zeker voor de Beerzen (denk 
aan de N395). Er moet een structurele parkeer oplossing komen voor Oirschot en 
de ‘energie-agenda’ willen we terugzien in de infrastructuur. Wijs bijvoorbeeld plaatsen 
aan waar we de fietser en de voetganger meer ruimte geven en waar de automobilist zich 
moet aanpassen. We moeten ook veel meer laadpalen voor elektrische auto’s plaatsen! 
Verder moeten we de ontwikkeling rond “smart mobility” (een initiatief om slimme 
oplossingen te vinden voor vervoer en transport in Brabant), op de voet volgen en met 
Oirschot aanhaken waar mogelijk. D66 wil zich zeker inzetten voor verbetering van het 
openbaarvervoer. 
 

• Wonen  
D66 wil de behoefte aan woningen duidelijk in beeld hebben. Dit vraagt om een actuele 
lijst van woningzoekenden. We moeten het Oirschotse woningaanbod afstemmen op deze 
lijst. We geven daarbij nadrukkelijk aandacht aan de huisvesting van jongeren, ouderen 
en hulpbehoevenden/gehandicapten.  
D66 is voorstander van het herbestemmen van leegstaande bedrijfspanden voor 
alternatieve woonbehoeften. En bouwen we nieuwe woningen? Dan moeten deze 
energieneutraal zijn!  

             
 
 
 
 
• De kernen 

De leefbaarheid in de kernen Spoordonk en de Beerzen is voor D66 erg belangrijk. Het 
welzijn van de bewoners valt of staat met de aanwezigheid van lokale voorzieningen. 
Goed basisonderwijs, sportfaciliteiten en een buurthuis, horen minimaal in iedere kern 
thuis. 

 
Stem D66, voor een Groen Oirschot met een schone lucht, voor een Progressief 
Oirschot waar de mening van de inwoners telt én voor een Sociaal Oirschot waar 
extra aandacht is voor kinderen en ouderen. 
 
Wilt u ook de weg inslaan naar een toekomst bestendig Oirschot? Kies 
voor GPS.  Stem D66! 
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Groen Progressief Sociaal

Uw GPS voor de juiste weg


