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Voorwoord
Graag vragen wij uw aandacht voor het eerste verkiezingsprogramma van de SP afdeling Oirschot.
In 2014 gaan we voor het eerst meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen!
Dit is het resultaat van jarenlange inzet door actieve SP-ers in Oirschot.
Een korte historie:
Op 11 september 2007 kwamen de SP-leden uit onze gemeente voor het eerst bijeen in De Enck.
Dit gebeurde na voorwerk van Willem van Meurs (SP Boxtel) en Sander Putmans (SP lid in Oirschot)
die de leden in Oirschot actief bezochten. Tijdens deze bijeenkomst werd een ledenwerkgroep
gevormd. Vanaf 2011 groeide de afdeling onder leiding van Toine van den Hurk naar zo’n 100 leden
en nu in 2014 doen we voor het eerst mee aan de verkiezingen!
Met trots presenteren wij nu ons eerste verkiezingsprogramma. Wij menen dat dit goed weergeeft
waar we voor staan. De uitgangspunten van dit programma zijn uiteraard de kernwaarden van de SP:
menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. Hopelijk spreekt ons programma u aan en
gaat u, ook voor de eerste keer misschien, SP stemmen.
Op onze kandidatenlijst vindt u 16 bekende en minder bekende mensen uit Oost- West- en
Middelbeers, Spoordonk en Oirschot. Onze ledenvergadering heeft besloten om bij het verdelen van
de zetels de volgorde van de kandidatenlijst aan te houden en dus geen rekening te houden met
voorkeursstemmen.
Met uw steun kunnen we Oirschot weer een sociaal gezicht te geven – Oirschot 100% sociaal!
Het zal u overigens duidelijk zijn dat waar gemeente Oirschot staat: Oirschot, Spoordonk, OostWest- en Middelbeers bedoeld wordt.
Indien u naar aanleiding van dit verkiezingsprogramma nog vragen of opmerkingen heeft, laat het
ons weten.
Tot ziens op 19 maart 2014!
Namens de SP afdeling Oirschot,
Thea Cichy-van Gessel, lijsttrekker,
Erik Strijbos, voorzitter.
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1. ONZE POLITIEK – VÓÓR EN SAMEN MET DE MENSEN
De SP Oirschot wil bereiken dat zoveel mogelijk mensen weer voelen dat er naar hen wordt
geluisterd en dat hun mening er werkelijk toe doet.
Als Socialistische Partij laten we ons in ons denken en doen leiden door de volgende begrippen:
•
•
•

Menselijke waardigheid
Gelijkwaardigheid
Solidariteit

Deze begrippen vormen een meetlat: wat positief uitvalt langs deze meetlat bevorderen we en alles
wat negatief uitvalt, zullen we proberen te voorkomen of te bestrijden.
De SP Oirschot wil samen met andere politieke partijen, maatschappelijke organisaties, bedrijven en
inwoners nadenken over- en samenwerken aan een eerlijkere en socialere wereld, te beginnen in de
gemeente Oirschot.
De gemeenteraad, als afspiegeling van de totale Oirschotse bevolking, is het belangrijkste en meest
democratische middel om de wil van diezelfde bevolking tot uitdrukking en uitvoering te brengen.
De economie heeft grote invloed op de kwaliteit van het leven. Transparantie van- en democratische
invloed op alle economische beslissingen zijn dan ook van groot belang.
Wat we willen bereiken is dat zoveel mogelijk mensen weer voelen dat er naar hen wordt geluisterd
en dat hun mening er werkelijk toe doet. Wij erkennen dat een democratie, naast rechten, ook
plichten met zich meebrengt. Het is daarom onze morele en sociale plicht om zorg en aandacht voor
elkaar te hebben en betrokkenheid te tonen met wat zich in de gemeente Oirschot voordoet.
Echter, de democratie wordt bedreigd door toenemende desinteresse in de politiek en gebrek aan
vertrouwen in haar politieke bestuurders.
De SP Oirschot wil de betrokkenheid en het vertrouwen in de politiek terugbrengen door:
•
•
•
•
•
•

Het voeren van eerlijke en heldere politiek
Het gebruik van heldere taal (geen ambtelijke taal)
Het betrekken van de bewoners bij het nemen van besluiten
Het actief onderhouden van contact met de bewoners
Het verschaffen van informatie via alle bestaande (sociale) media
Proactief en positief samenwerken (zowel binnen als buiten de gemeentegrenzen).
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2. ZORG & WELZIJN
De SP wil een zorgstelsel dat voor iedereen, zonder financiële drempels, toegankelijk is.
De financiering van dit stelsel dient gebaseerd te zijn op onderlinge solidariteit. Dit betekent dus een
bijdrage naar draagkracht in de vorm van premies en/of belastingen.
De ontwikkeling van gezondheidscentra op wijk- en kernniveau moet worden gestimuleerd. In deze
centra werken eerstelijns hulpverleners, zoals huisartsen, fysiotherapeuten, wijkverpleegkundigen en
maatschappelijk werkers samen. Of en welke zorg mensen nodig hebben, moet worden bepaald
door de eerstelijns zorg, niet door ambtenaren of verzekeraars.
Marktwerking in de zorg, eigen risico en eigen bijdragen leiden tot een tweedeling in de zorg. Aan de
ene kant mensen die zich alle gewenste zorg kunnen permitteren. Aan de andere kant een groeiende
groep van mensen die zich de noodzakelijke zorg niet meer kan veroorloven.
De decentralisaties in de (jeugd)zorg volgen we zeer kritisch. Het risico bestaat dat het principe van
georganiseerde solidariteit wordt losgelaten. Het krijgen van zorg mag nooit een gunst worden, dit is
volgens ons een recht!

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Iedereen die zorg nodig heeft dient deze zorg te krijgen, ongeacht de aanwezigheid van
mantelzorgers
Geen marktwerking in de zorg – de zorg is geen markt
Ook als de gemeente verantwoordelijk wordt voor de jeugdzorg, blijft het recht op zorg
van kracht. Het kind staat hierbij altijd centraal
Professionals (en niet ambtenaren of verzekeraars) bepalen welke (vervolg)zorg nodig is.
De behoefte aan zorg kan niet telefonisch worden vastgesteld. Dit dient in alle gevallen
bij de mensen thuis of in de instelling waar de mensen (tijdelijk) verblijven plaats te
vinden. De huisarts en eventueel overige zorgverleners dienen hierbij intensief te
worden betrokken
Het recht op thuiszorg moet behouden blijven
Keukentafelgesprekken voor indicatiestellingen dienen (indien gewenst) gevoerd te
worden in aanwezigheid van mantelzorgers en/of naaste familie
Geen gedwongen ontslagen in de thuiszorg. Hierover dienen bij aanbestedingen en bij
contracten met de huidige aanbieders afspraken te worden gemaakt. Daarbij moet niet
bij voorbaat de goedkoopste zorgaanbieder gehonoreerd worden, maar worden zeker
kwaliteitseisen gesteld
Geen gedwongen inzet van werklozen en mantelzorgers bij het uitvoeren van zorgtaken
Mantelzorgers en vrijwilligers dienen actief ondersteund te worden (mantelzorgverlof,
dagbesteding)
Het geld voor de thuiszorg en de jeugdzorggelden moet vastgelegd worden (oormerken)
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•

•
•

Bij de keuze voor zorgverleners gaat onze voorkeur uit naar kleinschalige zorgverleners,
zodat het grootste deel van het geld besteed kan worden aan zorg (en niet aan
management)
Centrum Jeugd en Gezin partners meer en beter laten samenwerken
De (huishoudelijke) zorg aan huis voor ouderen en gehandicapten is van groot belang. De
gemeente dient in te zetten op gekwalificeerde medewerkers die niet alleen steun
bieden in het huishouden, maar ook kunnen toezien of mensen lichamelijk of geestelijk
meer zorg nodig hebben.
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3. SOCIALE ZAKEN & WERKGELEGENHEID
Investeer in eerlijke banen en werkgelegenheid in plaats van werklozen te straffen.
Onder de naam ‘Participatiewet’ worden vanaf 2015 de Bijstandswet, de Wajong en de Wet Sociale
Werkvoorziening samengevoegd. Het geheel komt onder de verantwoordelijkheid van de gemeente.
Het sleutelwoord is ‘arbeidscapaciteit’. De Wajong blijft als zodanig alleen bestaan voor mensen
zonder arbeidscapaciteit. Wat resteert, is een regeling voor mensen die geen of weinig kans maken
op de arbeidsmarkt maar met arbeidscapaciteit. We hebben het dan over langdurige werklozen en
mensen met een lichamelijke of verstandelijke handicap die wel in staat zijn om (onder begeleiding)
te werken. Het wordt de taak van de gemeente deze groep naar werk te begeleiden.
De SP heeft geen principiële bezwaren tegen de invoering van de Participatiewet. De SP heeft ook
geen bezwaar tegen het (met landelijke richtlijnen) onder beheer van gemeenten brengen van de
Participatiewet. Er zitten echter addertjes onder het gras in de huidige opzet. Wajongers komen in de
bijstand en verliezen (een deel van) hun uitkering als er sprake is van gezinsinkomen. In de wet wordt
opgenomen dat iedereen met een uitkering een tegenprestatie moet leveren. Hierdoor dreigen
eerder arbeidsplaatsen te verdwijnen dan dat er arbeidsplaatsen gecreëerd worden. Hetzelfde geldt
voor re-integratieplaatsen. De ‘tegenprestatie’ zal leiden tot werken onder het minimumloon en
verlies van sociale rechten. Bovendien gaat deze decentralisatie gepaard met een enorme korting op
het budget. Sluiting van sociale werkplaatsen is dan zo goed als onvermijdelijk.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•
•

•

Niet korten op inkomens, begeleiding en opleiding van mensen met een
arbeidsbeperking
De sociale werkplaatsen openhouden
Het recht op begeleiding en opleiding behouden
Het afspreken van een quotum voor werkgevers om mensen met een arbeidsbeperking
in dienst te nemen
Het investeren in eerlijke banen en werkgelegenheid, in plaats van werklozen te straffen
Werken moet lonen: dus geen werk met behoud van uitkering, tenzij er sprake is van
training of opleiding voor een baan en er uitzicht bestaat op uitstroom naar regulier werk
met een arbeidscontract
Voor sommige mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking is het van
belang dat ze een beschutte en veilige werkomgeving hebben. De gemeente blijft de
verantwoordelijkheid voor deze mensen nemen en zorgt er voor dat er een beschutte
werkvoorziening blijft in de gemeente.
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4. CULTUUR & SPORT
Alle inwoners van Oirschot moeten deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten

KUNST & CULTUUR
Kunst en cultuur zijn nauw verbonden met weten wie je bent en waar je oorsprong ligt. Daarom
moet er zorgvuldig worden omgegaan met de geschiedenis van Oirschot en haar kernen. Het
cultureel erfgoed van onze gemeente, zoals bijv. :
• het monumentale karakter van het centrum van Oirschot,
• het landschappelijk erfgoed van het buitengebied,
• de kwaliteit van het leefmilieu
dient door de gemeente beschermd en uitgedragen te worden.
Alle inwoners van Oirschot moeten deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten. De
gemeente moet deelname stimuleren en indien nodig (financieel) ondersteunen. Inwoners die het
zich financieel niet kunnen veroorloven dienen (indien gewenst) gemeenschappelijke ondersteuning
te krijgen. Dit kan gelden voor betaling van bijvoorbeeld een lidmaatschap, materialen en /of
toegangskaartjes.
De gemeente dient mee te denken met initiatiefnemers van kunst- en cultuuractiviteiten. Denken in
kansen en alternatieven in plaats van het opleggen van beperkingen. Bij het verlenen van
vergunningen dienen de voorwaarden transparant omschreven te worden met een duidelijke
verantwoording van de opgelegde beperkingen.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•

Het cultureel erfgoed van onze gemeente beschermen en uitdragen
Alle inwoners van Oirschot moeten deel kunnen nemen aan kunst- en cultuuractiviteiten
De gemeente speelt een stimulerende - en indien nodig - een faciliterende rol
Meer kunst- en cultuur educatie op basisscholen
Behoud van onze bibliotheken, geen verdere versobering.
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Ieder kind moet kunnen sporten

SPORT
Sporten is gezond, sporten zorgt voor sociale contacten en sporten draagt bij aan zelfontplooiing.
Daarom vinden we dat ieder kind het recht heeft om te kunnen sporten. Ouders/verzorgers die het
zich financieel niet kunnen veroorloven hun kinderen te laten sporten dienen daarom vanuit de
gemeente ondersteuning te krijgen. Dat kan gelden voor betaling van het lidmaatschap van een
vereniging en/of materialen, zoals kleding en schoenen. Het Do-iT project, waarbij kinderen op
school kennis maken met diverse sporten is positief en willen we zeker in stand houden.
De gemeente is bezig met een privatiseringstraject van alle sportclubs. De SP is geen voorstander van
privatisering. Wij denken dat gelden efficiënter gebruikt, verdeeld en ingezet kunnen worden. Wij
willen dit gaan onderzoeken en vervolgens (prestatie)afspraken maken over de besteding van de
subsidie. Het mag nooit zo zijn dat bezuinigingen op sportsubsidies leiden tot zodanig hogere
contributies dat deelname aan sport afhankelijk wordt van de omvang van de portemonnee.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•

Ieder kind moet kunnen sporten; dit is een recht voor ieder kind
Het Do-iT project moet doorgang blijven vinden
Het onderzoeken op welke wijze geld efficiënter kan worden gebruikt, verdeeld en
ingezet onder sportclubs
Geen privatisering van sportvoorzieningen
Prestatieafspraken met de verenigingen met betrekking tot de besteding van de subsidie.
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5. WONEN & VOORZIENINGEN
De SP Oirschot wil met voorrang gaan bouwen voor jongeren om de leefbaarheid te vergroten
De (sociale) volkshuisvesting is in de gemeente Oirschot de laatste decennia verwaarloosd. Gevolg
van dit gevoerde beleid is een groot tekort aan betaalbare, goede huurwoningen. De SP Oirschot wil
een radicaal andere aanpak van het woon- en bouwbeleid in de gemeente Oirschot.
De gemeente heeft veel dure bouwgrond in eigen bezit. Grond die feitelijk van ons allemaal is. De SP
Oirschot wil dat deze bouwgrond vooral gebruikt wordt voor sociale huurwoningen. Om de
achterstand van huurwoningen ten opzichte van het landelijk gemiddelde in te lopen willen wij dat
bij het bouwen een verdeelsleutel gehanteerd wordt van twee-derde sociale huurwoningen en eenderde sociale koopwoningen. Volgens het huidige woningcontingent kunnen er 250 huizen gebouwd
worden tot 2020. Het bouwen van sociale woningen bevordert de doorstroming en draagt er toe bij
dat ‘scheef wonen’ wordt ontmoedigd.
Speciale aandacht moet uitgaan naar jongerenhuisvesting om de leefbaarheid van Oirschot te
bevorderen. Mensen die uit Oirschot zijn vertrokken vanwege het gebrek aan betaalbare woningen
worden uitgenodigd om mee te denken en te praten om een eventuele terugkeer mogelijk te maken.
Woongroepen voor ouderen en mensen met een beperking kunnen rekenen op de aandacht van de
SP voor hun specifieke eisen op het gebied van huisvesting.
De gemeente dient het voortouw te nemen in het activeren en stimuleren van plannen en ideeën op
het gebied van bouwen en wonen om bovenstaande doelstelling te realiseren. Voorbeelden zijn:
•
•
•

actief betrokken willen zijn bij het aanpakken van leegstaande (kantoor)gebouwen om
huisvesting te realiseren
het stimuleren van duurzaam bouwen, bijvoorbeeld via modulaire woningbouw. Deze
bouwmethode maakt het mogelijk dat er al huizen gebouwd kunnen worden vanaf
€ 70.000, het zorgvuldiger afstemmen op vraag en aanbod van kandidaat-kopers.

Bouwgrond en/of kavels worden verpacht aan een wooncorporatie om op deze manier goedkoper te
kunnen bouwen via contracten waarin duidelijke (inspannings)verplichtingen omschreven zijn. Het
pachtgeld wordt vastgelegd als 'sociale volkshuisvesting' en wordt uitsluitend hiervoor gebruikt.
Er worden zoveel mogelijk regionale bouwondernemingen en zelfstandigen ingeschakeld bij de
bouwactiviteiten om de lokale economie te stimuleren. Bovendien bevordert dit het principe van
duurzaam bouwen, alles met inachtneming van Europese voorschriften en regels.
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De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

Het bouwen van zoveel mogelijk sociale huur- en koopwoningen
Voornamelijk bouwen voor jongeren om de leefbaarheid te bevorderen
Bouwen naar de wensen en vraag van doelgroepen
Actieve rol van de gemeente om bovenstaande doelstellingen mogelijk te maken
De gemeente verpacht bouwgrond en/of kavels
Het pachtgeld wordt gelabeld als ‘sociale volkshuisvesting’ en wordt uitsluitend hiervoor
gebruikt
Stimuleren van lokale economie door het inschakelen van regionale
bouwondernemingen en zelfstandigen.

De SP zet zich in voor de leefbaarheid in de kernen Spoordonk en Oost- West- en Middelbeers

DE KLEINE KERNEN
Het gebrek aan voldoende sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen heeft ervoor gezorgd
dat jongeren elders woonruimte zijn gaan zoeken. Om te voorkomen dat de kleine kernen leeglopen,
wil de SP dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd.
We willen leefbaarheidsinitiatieven, zoals het IDOP ondersteunen. Verder willen we de vestiging van
ondernemers, winkels of horeca ondersteunen door regels (waar mogelijk) te versoepelen.
De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•

De bouw van sociale huurwoningen en betaalbare koopwoningen, ook in de kleine
kernen
Het behoud van voorzieningen zoals een gemeenschapshuis, basisschool, bibliotheek,
sportvoorzieningen en voorzieningen voor het verenigingsleven
Het behoud en waar mogelijk het verbeteren van het openbaar vervoer
Het stimuleren van kleinschalige bedrijvigheid
Het oplossen van verkeersonveilige situaties in alle kernen.
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OPENBARE ORDE & VEILIGHEID

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•

Ambulances moeten binnen de wettelijke aanrijdtijden in de gehele gemeente ter
plaatse kunnen zijn
De brandweer moet voldoende ondersteund worden met training en materieel zodat zij
veilig kunnen blijven opereren
Meer afvalbakken voor hondenpoep en handhaving tegen hondenpoepoverlast. Meer
losloopgebieden voor honden
Meer verlichting op de drukkere fietspaden om de veiligheid te vergroten
Meer politiesurveillances in de wijken en in de kernen, ter preventie van o.a.
woninginbraken,
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6. LANDBOUW & VEETEELT
De SP Oirschot gaat voor een gezonde veehouderij in onze gemeente!
Al in 2003 gaf toenmalig CDA landbouwminister Cees Veerman al aan dat het fout ging: “We
importeren voer, exporteren varkens en houden de rommel hier. Dat systeem is vastgelopen”. Om
diezelfde reden pleitte voormalig Rabobank topman Herman Wijffels twee jaar eerder (2001) al voor:
“een sterke krimp van het aantal varkens en kippen en van de veevoederindustrie”. Nu tien jaar
later weten vooral de buren van de grote stallen haarfijn aan te geven hoe hun dagelijks leven door
de bulkveehouderij wordt verziekt:
“Branderige ogen, zere kelen, benauwdheid en hoofdpijn vanwege de sterke luchtverontreiniging.
Stank die overal doorheen dringt en was die je bijvoorbeeld niet meer buiten kunt drogen. Meer en
meer vrachtwagens, die een gevaar vormen voor onze kinderen op de smalle wegen. Ze rijden de
wegen kapot en maken ons ’s morgens al heel vroeg wakker. Het uitzicht wordt verpest door al die
grote stallen. Al met al raakt men enorm gestrest van al die overlast.”
Intussen behoort onze gemeente tot een van de dichtstbevolkte veehouderijgebieden van Europa,
met alle nadelige gevolgen van dien. De grond kan al de mest niet meer opnemen, waardoor deze
doorsijpelt naar het grondwater, dat daardoor niet meer gebruikt kan worden als drinkwater
(sommige pompstations voor drinkwater worden al gesloten). De fijnstof (met chemische
bestanddelen en metalen) die de veehouderij produceert vervuilt onze lucht. Nederland heeft de
slechtste kwaliteit bodem en water van de EU en de lucht in Oirschot is erger vervuild dan die van
een industriestad als Eindhoven. Allerlei ziektes (Q-koorts en MRSA) liggen permanent op de loer en
drijven de kosten voor volksgezondheid enorm op.
En intussen is de groei van de veestapel nog steeds niet tot stilstand gebracht. De politiek luistert
meer naar de veehouders en de vee-industrie dan naar mensen als Veerman, Wijffels en andere
deskundigen die al aan de alarmbel hebben getrokken.
De sector weigert zijn verantwoordelijkheden ten opzichte van de samenleving te nemen. In plaats
van de problemen bij hun oorsprong aan te pakken (teveel vee in een dichtbevolkt land), zoekt men
naar technische oplossingen als luchtwassers en de laatste tijd ook mestvergisters. Deze geven de
indruk dat sommige problemen van de bulkveehouderij onder controle gehouden kunnen worden.
Het aantal bedrijven neemt wel af maar het totaal aantal varkens en vooral kippen neemt toe. Met
het loslaten van het melkquotum dreigt hetzelfde voor de melkveehouderij.
De afgelopen jaren heeft de SP Oirschot meerdere keren de aandacht gevraagd voor de gevolgen van
de huidige situatie in sommige buurten en het toekomstige gevaar van nog grotere stallen en nog
meer vee in onze groene gemeente.
In Oirschot wonen naast zo’n 18.000 mensen ook nog 166.000 varkens en ruim 850.000 kippen.
Je ziet de dieren niet, maar ze zijn er wel. Ze slijten hun armzalige korte leven in grote stallen in het
buitengebied. De meeste dieren krijgen het daglicht nooit te zien. Veel plaats nemen de dieren niet
in: ze leven dicht opeengepakt in de stallen in ons buitengebied.
12

Tot nu toe zijn echter de belangen van de veesector zo doorweven in de Oirschotse politiek, dat
roepen vanaf de zijlijn geen enkele zin heeft. Niet het algemeen belang wordt in de Oirschotse
politiek nagestreefd en ook niet het belang van de gewone boer die met hart voor vee, land en
natuur ons van gezond voedsel voorziet. Nee, men gaat voor de belangen van grote boeren,
makelaars en de vleesindustrie, die via goedbetaalde adviseurs en lobbyisten de partijen en daarmee
de gemeente naar hun hand zetten.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•

•
•
•

•

•

Het opnieuw ter discussie stellen van het bestemmingsplan gezien de risico’s voor de
volksgezondheid van de veehouderij voor de Oirschotse bevolking
Het uitnodigen van de Oirschotse veehouders om met ons in gesprek te gaan om de
juiste invulling te kunnen geven aan een maatschappelijk verantwoorde veehouderij,
gestoeld op de belangen van de gehele gemeenschap
Voorwaarden scheppen om te vermijden dat er nog meer mestvergisters of
mestbewerkers in Oirschot komen
Uiterst actieve controle en handhaving van de afgesproken normen voor stank, geluid,
luchtverontreiniging, erfbeplanting, lichtvervuiling, enz.
Waar wettelijk mogelijk (zoals aan de hand van de nieuwe gezondheidsregels en
dierenwelzijn regels) proberen we die normen verder aan te scherpen in ieders belang.
Hiervoor worden aanvragen scherper getoetst
De opbrengst van boetes, immers de vervuiler betaalt, gebruiken om boeren die wel op
een verantwoorde wijze handelen te stimuleren en waar nodig te ondersteunen,
bijvoorbeeld door de installatie van zonnepanelen op de stallen
Een aanzet geven tot een proces dat in de komende 15 jaren moet leiden tot een krimp
van de veestapel van minstens 25%, zodat we weer met trots kunnen zeggen dat
Oirschot een ‘Monument in het Groen’ is.
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7. ECONOMIE & MILIEU
Stimuleren van een duurzame economie

DUURZAME ECONOMIE
De overgang naar een duurzame economie (met meer aandacht voor mensen en onze planeet – en
niet slechts voor voordeel) is noodzakelijk geworden. In deze duurzame economie komen sociale,
ecologische en economische belangen bij elkaar. Bij zo’n economie worden fossiele brandstoffen zo
min mogelijk gebruikt, worden kwaliteitsvolle producten en diensten gecreëerd, worden duurzame
materialen efficiënt ingezet en worden restproducten hergebruikt.
De SP Oirschot wil een vestigingsklimaat scheppen voor bedrijven met initiatieven op het gebied van
duurzaamheid. Deze bedrijven moeten een voorrangspositie krijgen op de (leegstaande)
bedrijventerreinen.
De SP Oirschot gaat zich actief opstellen om, in samenwerking met wetenschap, onderwijs en
bedrijfsleven, de overgang naar een duurzame economie tot een succes te maken.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•

Stimuleren van een duurzame economie met meer aandacht voor mensen en onze
planeet i.p.v. slechts voordeel en winst
Een actieve en ondersteunende opstelling om, in samenwerking met wetenschap,
onderwijs en bedrijfsleven, nieuwe wegen te zoeken voor ontwikkeling naar een
duurzame economie.

Als er glasvezel komt, dan wel voor iedereen.

GLASVEZEL
Een moderne infrastructuur – we doen immers steeds meer online in deze digitale tijden - kan het
thuiswerken stimuleren en nog meer moois mogelijk maken. Een betrouwbare verbinding, waarmee
men snel kan up- en downloaden is bijna een levensbehoefte geworden. Glasvezel biedt de
consumenten meer keuze dan de kabel, omdat het een openbaar netwerk is waarop meerdere
aanbieders hun diensten kunnen aanbieden. Wij vinden dat Oirschot nu al klaar moet zijn voor de
toekomst, waarin we nog beter gebruik gaan maken van glasvezel.
We vinden het belangrijk dat iedereen in Oirschot, ook in de kleine kernen en het buitengebied,
gebruik kan gaan maken van glasvezel (tot in de meterkast). Dat maakt onze gemeente minder
interessant voor de kabelaars en kan resulteren in een minder gunstige abonnementsprijs. Maar ook
in deze vinden we dat de onderlinge solidariteit het uitgangspunt hoort te zijn.
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De SP Oirschot maakt zich sterk voor het volgende punt:
•

We streven ernaar dat als er glasvezel komt, deze beschikbaar komt voor iedereen.

Hart voor de zaak – steun de kleine ondernemer

MIDDEN- EN KLEINBEDRIJF & ZELFSTANDIGEN
Het midden- en kleinbedrijf (MKB) vormt de motor van de economie en weerspiegelt de menselijke
maat. Door de schaal en aard bevinden deze bedrijven zich midden in onze samenleving en tussen de
mensen. Ze zorgen voor bedrijvigheid, voor werkgelegenheid en voor de leefbaarheid van onze
gemeente. Bovenal is de betrokkenheid van ondernemers en werknemers in het MKB groot.
Deze belangrijke spil van werkgelegenheid is wendbaar en innovatief en in staat om maatwerk te
leveren in de meest uiteenlopende specialisaties. Het MKB is een onmisbare toeleverancier van het
grootbedrijf. De SP wil dat er meer rekening wordt gehouden met het MKB.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor het volgende punt:
•

We willen het MKB stimuleren door een voorrangspositie te verlenen op de
(leegstaande) bedrijventerreinen en regelgeving waar mogelijk te versoepelen. Een
stimuleringsfonds voor het MKB is een waardevolle optie.

Al het afval terug in de kringloop en dus recyclen.

AFVALVERWERKING
De SP Oirschot vindt dat al het Oirschotse afval op een verantwoorde wijze moet worden verwerkt.
Het moet niet bij afvalhandelaren terecht komen die ons afval (o.a. oude computers) uiteindelijk in
Afrika of Azië dumpen. Dit gebeurt helaas wel op grote schaal bij gemeenten die hier geen afspraken
over maken. Al ons afval moet op een fatsoenlijke manier verwerkt worden, zodat het na verwerking
gerecycled en hergebruikt kan worden.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•

Verantwoorde wijze van afvalverwerking
Hergebruik van materialen.

15

Behoud en versterken van Oirschots grootste kwaliteit: ‘Monument in het Groen’

NATUUR & MILIEU
Oirschot is een ‘Monument in het Groen’. We willen ons sterk maken om deze kwaliteit te behouden
en te versterken. De gemeente moet aantrekkelijk zijn en blijven voor bewoners, toeristen en voor
de kenniswerkers uit de Brainport regio. Wij zijn de figuurlijke groene tuin voor steden als Eindhoven
en Tilburg. We willen projecten stimuleren die de biodiversiteit (de graad van verscheidenheid aan
levensvormen) bevorderen.
We willen flink inzetten op handhaving van milieuoverlast, bijvoorbeeld van stank en/of vervuiling.
We willen het ‘de vervuiler betaalt’-principe breed gaan toepassen. Het verkregen geld willen we
besteden aan groene, duurzame projecten.
Groene energie (en het coöperatief opwekken hiervan) willen we stimuleren en faciliteren.
Energiewinning uit mest en/of voedsel is niet duurzaam en vinden wij onwenselijk. Bij de vervanging
van straatverlichting moeten we kijken naar zuinige verlichting. Voor het buitengebied zouden we
graag slimme sensoren inzetten, zodat lichtvervuiling en energieverspilling beperkt blijven.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Behoud en versterken van onze kwaliteit: ‘Monument in het Groen’
Meer handhaving op milieuoverlast (bijvoorbeeld geuroverlast)
Waar mogelijk proberen we de overlast van (oefenende) helikopters boven de gemeente
Oirschot terug te dringen
‘De vervuiler betaalt’-principe zal breed worden toegepast
Het verkregen geld wordt beschikbaar gesteld aan ‘groene’ projecten
Groene energie en het coöperatief opwekken hiervan willen we stimuleren en faciliteren
Energiewinning uit mest en/of voedsel is niet duurzaam en vinden wij onwenselijk
Veilige, zuinige straatverlichting.

16

8. VERKEER, VERVOER & OPENBARE RUIMTE
De SP Oirschot streeft naar een toegankelijk en veilig Oirschot voor iedereen!
Het prachtige Oirschotse centrum is helaas niet voor iedereen even toegankelijk. Er zijn nogal wat
smalle stoepjes of verkeerd geplaatste lantaarnpalen zodat mensen met rolstoelen, rollators en
mensen met kinderwagens van de stoep af moeten. Dit is onhandig en niet bevorderlijk voor de
verkeersveiligheid. Er is door de gemeente weinig gedaan met de resultaten uit het
toegankelijkheidsonderzoek door ZET-Brabant. Hier willen we dringend aandacht aan gaan besteden.
Dat geldt overigens ook voor de toegankelijkheid van winkels en voorzieningen voor gehandicapten
en ouderen. We willen van de Rijkesluisstraat een aantrekkelijke corridor naar het centrum maken,
met brede wandelpaden en langzaam verkeer, zodat fietsers zich er ook veilig zullen voelen.
Zolang de markt geen duidelijke invulling heeft, vinden we parkeren op de markt geen probleem. We
willen dit echter meer ordelijk laten verlopen door duidelijke parkeervakken aan te brengen. We
willen initiatieven die de markt een gezelligere invulling geven graag ondersteunen.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•

Een toegankelijker Oirschot
Het aanpakken van verkeersonveilige situaties
Beter invulling van de markt; duidelijke parkeervakken maken en/of een gezelligere
invulling faciliteren.

Efficiënter busvervoer
Momenteel is het openbaar vervoer niet efficiënt ingericht. Bussen rijden letterlijk en figuurlijk
achter elkaar aan en komen vervolgens lange periodes niet. De kleine kernen worden slechts één
maal per uur bediend, terwijl in Oirschot de bussen soms om het kwartier rijden. In de spits zitten de
bussen overvol…

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•
•
•
•

Efficiëntere spreiding van het aantal bussen per uur
Betere aansluitingen tussen bus en trein
Snelbussen tussen Oirschot - Eindhoven in de spits
Snelbussen tussen de kleine kernen en Tilburg in de spits
Meer bussen door de kleine kernen
De kleine kernen tot minimaal 22.00 uur bereikbaar houden
Belbus.
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Meer aandacht voor fietsers en wandelaars
Oirschot is een toeristisch dorp; dit moet zich vertalen in een verkeersveilig Oirschot voor fietsers en
wandelaars. Waar mogelijk willen we het verkeer rond de markt van Oirschot en de Rijkesluisstraat
langzaam laten rijden, zodat het er prettiger wordt voor bewoners en toeristen.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•

Betere fietspaden en beter onderhoud van bestaande fietspaden
Meer veiligheid voor fietsers en wandelaars
Verlichting op de drukkere fietspaden (woon-werkverkeer & schoolroutes).

De wegen in Oirschot
De overlast van sluipverkeer in de kleine kernen, de files rond Oirschot, de uitstoot van stilstaande
auto’s, de ongelukken bij het ritsen…: Oirschot moet zich hard maken voor drie rijstroken in beide
richtingen op de A58.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•

Druk zetten om de A58 een driebaansweg te maken in beide richtingen
De N395 door de kleine kernen verkeersveiliger maken.
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9. ONDERWIJS & JEUGD
Hoge kwaliteit onderwijs zonder financiële drempels
Voor de SP heeft onderwijs absoluut prioriteit. Investeren in verbetering van het onderwijs is de
beste manier om de economie en onze samenleving blijvend sterker te maken. Met goed onderwijs
kan de jeugd zijn talenten ontwikkelen en een goede plaats in de samenleving verwerven. Het is
daarom van groot belang dat het onderwijs van hoge kwaliteit is en blijft en voor iedereen
toegankelijk is. Hoge financiële drempels horen daar zeker niet bij.
Kinderen met een leerachterstand, stoornis of beperking dreigen hun passend onderwijs te verliezen
doordat men de speciale basisscholen wil laten inkrimpen en deze leerlingen zo lang mogelijk in het
reguliere onderwijs mee wil laten draaien. Jongeren die een vak willen leren raken verloren in grote
leerfabrieken. Studenten zien dat hun studie onbetaalbaar dreigt te worden. Daardoor beperken we
de mogelijkheden van jonge mensen om hun toekomst in eigen hand te nemen. Bestuurders van
onderwijsinstellingen kijken te veel naar geld en cijfers en lijken de docenten en de leerlingen uit het
oog verloren te zijn. Dat heeft geleid tot hoge beloningen voor managers, maar diploma’s van een
lager niveau voor studenten.
We gaan als SP landelijk werken aan kleinere scholen en kleinere klassen, zodat lokaal leerlingen en
leraren, ouders en schoolleiding een gemeenschap kunnen vormen. We beperken de macht van
schoolbestuurders. Kinderen die dat nodig hebben, kunnen rekenen op speciaal onderwijs.
Beroepsonderwijs vindt plaats in kleine vakscholen. We morrelen niet aan de studiefinanciering en
de basisbeurs.
De SP Oirschot wil deze standpunten op lokaal niveau als uitgangspunt nemen en deze doorvoeren in
het onderwijs in de gemeente Oirschot.
De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•

•

•

•

Toezicht houden op de interne verdeling van de budgetten van de basisscholen. De
scholen besteden naar rato van het aantal leerlingen geld aan extra ondersteuning van
de leerkrachten
In samenwerking met school, ouders en het Centrum Jeugd en Gezin wordt er gekeken
naar een passende vorm van ondersteuning en begeleiding voor leerlingen die in meer of
mindere mate in het onderwijs dreigen uit te vallen
De gemeente blijft verantwoordelijk voor de bouw en het onderhoud van
schoolgebouwen. De eerste prioriteit moet liggen bij de renovatie van de basisschool in
Spoordonk
De gemeente blijft zorg dragen voor het taxivervoer van Oirschotse leerlingen naar
speciale (basis)scholen buiten onze gemeente. Vervoer mag nooit een belemmering zijn
om passend onderwijs te kunnen volgen. Ook initiatieven als de schoolbus in
Westelbeers mag niet wegens financiële redenen ten onder gaan
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•

Indien het budget voor zorgleerlingen straks volledig in handen van de gemeente komt,
dan wordt dit geld geoormerkt. Elke leerling heeft recht om passend onderwijs te kunnen
volgen.

Jongereninitiatieven ondersteunen

JEUGD
De SP Oirschot vindt dat er vooral voor jongeren tussen 12 en 18 jaar te weinig te doen is in onze
gemeente. We ondersteunen van harte initiatieven voor (en vooral door) jongeren t/m 23 jaar. We
willen dat de gemeente Oirschot ook voor jongeren een aantrekkelijke gemeente blijft. Jongeren
zouden bij de Ramblaz weer alle ruimte moeten krijgen om eigen initiatieven voor evenementen te
ontwikkelen, indien nodig onder begeleiding van jongerenwerkers. We willen de jongerenwerkers
meer en vaker op straat zien zodat er preventief gewerkt kan worden.
Ook zien we graag weer initiatieven als een jongerenpanel ontstaan, zodat de Oirschotse jeugd een
stem heeft in het gemeentehuis. Er dient dan uiteraard ook naar hen geluisterd te worden.

De SP Oirschot maakt zich sterk voor de volgende punten:
•
•
•
•

Initiatieven voor & door jongeren t/m 23 jaar ondersteunen
Jongeren maken hiervoor plannen, jongerenwerkers begeleiden indien nodig
Meer preventieve inzet van jongerenwerkers
De oprichting van een nieuw jongerenpanel.
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ONZE MENSEN:
Nr.

Naam

Woonplaats

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Thea Cichy - van Gessel
Frans van Boekhold
Suzanne Staffeleu
Tonny van Leeuwen - Copal
Toine van den Hurk
Erik Strijbos
Frans Timmers
Ilse Kox - van Hout
Jolanda van Rijen
Elly Pouwels
Jan van Houtum
Jan Neggers
Paula van Houtum
Sandra Verhagen
Mia van Gestel - Feijen
Frans van Hoof

Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Spoordonk
Best
Middelbeers
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Westelbeers
Oirschot
Oirschot
Oirschot
Middelbeers
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