Een vooruitblik naar de toekomst van Oosterhout

INLEIDING
Met de Toekomstvisie 2030 beschikt de gemeente Oosterhout over een
aansprekend beeld van onze gemeente in 2030. Hoe werken, wonen en
recreëren we dan in onze gemeente? Op welke manier verplaatsen we ons,
hoe heeft de economie zich ontwikkeld, hoe is onze zorg geregeld?
Het is een toekomstbeeld waaraan veel inwoners, ondernemers en
organisaties in onze gemeente hebben meegewerkt. Door deel te nemen
aan gesprekken, ontmoetingen en workshops, door enquêtes in te vullen en
door te reageren op onze website hebben zo’n duizend Oosterhouters hun
licht over de toekomst van hun gemeente laten schijnen. De Toekomstvisie
2030 is daarmee geen product van het ‘stadhuis’, maar vooral van ‘de
stad en de kerkdorpen’. Het is een beeld dat breed gedragen wordt in de
Oosterhoutse samenleving.
Dat brede draagvlak is van groot belang. Want voor veel opgaven die
voortvloeien uit deze Toekomstvisie, staat de gemeente niet alleen aan de
lat. Voor heel veel vraagstukken hebben we andere partners in de stad erg
hard nodig. Als het gaat om een woningbouwprogramma dat ervoor zorgt
dat Oosterhout ook aantrekkelijk blijft voor jonge inwoners, ligt er een taak
voor woningcorporaties en ontwikkelaars. Een goede afstemming tussen
arbeidsmarkt en onderwijs? De gemeente heeft hierin zeker een rol, maar de
sleutel tot succes ligt ook en vooral bij bedrijven en onderwijsinstellingen. En
een kalender vol met aansprekende evenementen? De initiatieven hiervoor
zullen toch echt uit de samenleving zelf komen.
Met andere woorden: met de vaststelling door de gemeenteraad van de
Toekomstvisie 2030 is de klus niet geklaard, hij begint eigenlijk pas. Er is voor
iedereen nog volop uitdagend werk aan de winkel om de kernkwaliteiten
van onze gemeente nog verder te versterken. Want ons mooie Oosterhout
is – gelukkig – nog lang niet af.
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT
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OOSTERHOUT
2030
Natuurlijk is Oosterhout in het jaar 2030 nog steeds
zichzelf. Maar de mensen, de samenleving, de
technologieën zijn in het afgelopen decennium snel
veranderd en Oosterhout heeft zich enthousiast
mee-ontwikkeld. Oosterhout staat tegenwoordig
een stuk steviger op de kaart.
De identiteit van Oosterhout herken je in elke
woonwijk. Mensen willen nu eenmaal niet wonen
in een grijze anonieme stad. Dat is ook de reden
waarom er in Oosterhout voor gekozen is om het
historisch erfgoed een mooie plek te geven in de
toekomst.
Erfgoed en vernieuwing
Authentieke gebouwen, zoals kerken en
industrieel erfgoed krijgen nieuwe functies, zoals
wonen. Jonge, creatieve mensen hebben zich
gevestigd in appartementen op het Galvanitascomplex, waar zich ook ambachtelijke bedrijfjes
hebben gevestigd. En in het karakteristieke
gebouw van De Gecroonde Bel bevindt zich
tegenwoordig een viersterrenhotel.
In dat verhaal past ook een prominente plek
voor de drie kloosters in de Heilige Driehoek,
die zichzelf opnieuw hebben uitgevonden en die
bijzondere belevingen aanbieden op het gebied
van gastvrijheid, bezinning, wijnen en spijzen en
stadslandbouw. Ze trekken veel publiek. Publiek
dat ook geïnteresseerd is in de ontstaansgrond
van de melkkan van het Melkmeisje van Vermeer.

Nu we het toch over klimaat hebben: op de
bedrijventerrein rondom Oosterhout staan
inmiddels twintig windmolens. Op de daken
van industriële bedrijven liggen zonnevelden
en sommige agrarische bedrijven hebben een
nieuwe toekomst gevonden door hun weides
te vullen met zonnepanelen. Aan veel van die
innovatieve projecten hebben de inwoners van
Oosterhout zelf financieel deel genomen.
De lokale bedrijven zijn steeds meer goederen
over het water en spoor gaan vervoeren. En er is
een mooie circulaire economie op gang gekomen
omdat het afval van de florerende food-industrie
in Oosterhout wordt hergebruikt om nieuwe
producten van te maken.
Oud en jong
Een andere specialiteit van Oosterhout is de sterke
verbinding tussen jong en oud. Die zie je overal
terug. In de zorg voor ouderen bijvoorbeeld,
waarin veel jongeren een aantrekkelijke baan
hebben gevonden. Omdat veel huishoudelijk
werk gerobotiseerd is, gaat het daar veel meer
om het actief voorkomen van eenzaamheid en
om menselijk contact. Het regionale medisch
centrum Amphia aan de Pasteurlaan biedt
gepaste zorg, maar ook werkgelegenheid.

Groen en water
Oosterhout voelt in 2030 een beetje aan als een
oase. Burgers en gemeentebestuur hebben samen
gewerkt aan een groene gemeente, waarin water
een belangrijke rol speelt. Niet alleen omdat het
opwarmende klimaat vraagt om verkoeling, maar
ook omdat water een aantrekkingskracht heeft
op vrijwel alle mensen. En vooral op spelende
kinderen natuurlijk. Dat natuurlijke klimaat in
Oosterhout is een belangrijke factor geworden
om stress te voorkomen.
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De Oosterhoutse bedrijven en instellingen
hebben volop mogelijkheden gecreëerd voor
scholieren en studenten om (maatschappelijke)
stage te lopen. Zij staan in verbinding met
beroepsopleidingen en universiteiten, zodat
er een doorlopende lijn ontstaat van leren en
werken. Dat geldt voor een breed scala aan
beroepen in Oosterhout, maar vooral in sectoren
als agrofood, logistiek, toerisme en zorg.
Om jongeren te behouden voor de stad heeft
Oosterhout de nodige inspanningen verricht.
Naast goed onderwijs moeten jonge mensen
uitdaging vinden in de stad. Ze hebben
behoefte aan vernieuwende woon-, werk- een
vrijetijdsconcepten. Ook onder de 18 hebben
ze behoefte aan een uitgaansgelegenheid. En
soms hebben ze hulp nodig om het leven goed
aan te kunnen. Oosterhout heeft daarnaast
bewust gezocht naar een activiteitenaanbod
waaraan jong en oud samen mee kunnen doen:
in evenementen, sport en cultuur.
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Wonen en werken
In Oosterhout kan en mag iedereen wonen. Je kunt
hier stedelijk wonen in de binnenstad en landelijk
in de dorpen. In de wijken is ruimte voor (jonge)
gezinnen. Er zijn bijzondere woonprojecten in
karakteristieke gebouwen. In agrarisch gebied
zijn kleine buurtschapjes ontstaan. En ook voor
mensen die – om wat voor reden dan ook - tijdelijk
een woonplek nodig hebben is gezorgd. Er is de
afgelopen tien jaar weliswaar veel gebouwd, maar
tot nu toe kon Oosterhout binnen de grenzen van
z’n bebouwing blijven.
Meemaken en beleven
In Oosterhout weten we dat geld niet gelukkig
maakt, maar beleving wel. Daarom zorgen we
er voor dat hier volop te beleven valt. Voor
onze eigen inwoners, maar ook voor bezoekers
die hier een dagje of een weekje willen relaxen.
Oosterhout is ook een goede uitvalsbasis voor
bezoeken aan de Efteling en de Biesbosch.

Editie 2 - 2018 |

9

Dat aanbod van Oosterhout is breed en
gevarieerd. In de compacte binnenstad, waar van
alles gebeurt op het gebied van amusement en
cultuur, verveel je je nooit. Het is een visitekaartje
geworden. Om er voor te zorgen dat inwoners
gemakkelijk, zonder auto, in de binnenstad kunnen
komen, rijdt er een zelfsturende elektrische tram
van Oosterheide naar Dommelbergen via de
Heuvel en de Markt.
Zoek je actieve ontspanning dan kan je terecht op
de wandel- en fietsroutes die vanuit de stad de
bossen aan de zuidkant van Oosterhout in lopen.
Daar is ook het sportieve hoogtepunt te vinden in
de vorm van drie uitdagende mountainbikeroutes,
maar je kunt er ook balletjes slaan op golfbanen.
Wie het nog rustiger aan wil doen maakt gebruik
van de uitgebreide wellnessvoorzieningen bij
Bergvliet en op De Warande.
Eerst eten en drinken
De wereld weet dat je voor het trio shoppenhappen-stappen in Oosterhout moet zijn. Dat
hebben we ze duidelijk gemaakt met gerichte
campagnes die voortborduren op de belangrijkste
pijlers van het Oosterhoutse dna: bourgondisch,
gastvrij, goed van eten en drinken. Van verre
komen bezoekers hier naartoe voor een culinair
avondje in een van de twee sterrenrestaurants
in de omgeving van de Heuvel, om daarna een
drankje te pakken op een terrasje op de Markt.
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Fietsen en wandelen
De vraag hoe je in Oosterhout komt is breed
te beantwoorden. Er rijden nog steeds auto’s
via de snelwegen naar Oosterhout. Maar
steeds meer mensen maken gebruik van de
snelle en comfortabele bussen tussen Breda,
Tilburg en Utrecht, terwijl de kerkdorpen
en bedrijventerreinen bereikbaar zijn via
buurtbussen. Tegenwoordig kan je zelfs met een
watertaxi via Wilhelminakanaal en Markkanaal
naar Tilburg of Breda. Oosterhout is aangesloten
op het netwerk van snelfietsroutes in de regio,
waardoor steeds meer mensen op de fiets komen.
Ook binnen Oosterhout kan je op de (elektrische)
fiets goed terecht. Er zijn nieuwe brede fietsen wandelpaden aangelegd en hun gebruikers
krijgen letterlijk en figuurlijk de ruimte. Dat de
inwoners veel gebruik maken van die ruimte kan
je zien aan hun blakende gezondheid. Oosterhout
heeft er voor gekozen om verkeersproblemen op
te lossen met nieuwe technologie en niet met
nieuwe wegen.

Editie 2 - 2018 |

11

Sport en cultuur
Sport en bewegen zijn niet alleen weggelegd
voor jonge atleten, maar ook voor ouderen en
mensen met een beperking. Samenwerking
tussen zorgverleners en verenigingen zorgen er
voor dat iedereen in beweging kan komen. De
gemeente heeft daarvoor de randvoorwaarden
gecreëerd: optimale sportaccommodaties zoals
De Warande, sporthallen en –velden.
Net als sport is cultuur geen doel op zich, maar
een middel. Een middel om elkaar te ontmoeten
in een gezamenlijke spannende of ontspannende
activiteit. Maatschappelijke organisaties als
verenigingen en de bibliotheek organiseren die
verbinding. De gemeente stimuleert dat graag.
Burger en bestuur
Burgers praten steeds meer mee over het
bestuur van de stad en ze tonen zelfs steeds meer
initiatieven, die door het gemeentebestuur alleen
nog maar gefaciliteerd hoeven te worden. Het
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contact tussen burgers en bestuur werkt deels via
internetplatformen. Maar levende netwerken zijn
in Oosterhout altijd belangrijk geweest. Oftewel:
digitaal is praktisch, ontmoeting is prettig.
Oosterhout is een zelfstandige gemeente die met
zijn buurgemeenten samenwerkt op terreinen
waar dat nuttig is en voor de hand ligt: economie,
wonen, verkeer en zorg.

Een middel om elkaar
te onmoeten in een
gezamelijke spannende of
ontspannende activiteit
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Rob Schuurmans (40)

conrector Mgr. Frenckencollege

Wat is voor jou de beste reden om in
Oosterhout te wonen?
Ik woonde met mijn vrouw en twee kinderen in
‘t Gooi en wij vonden de mensen daar best hard
en niet zo toegankelijk. Ik gunde mijn kinderen
dezelfde onbezorgde jeugd, die ik destijds in
Bavel gehad heb. Zo kwamen we in Oosterhout
terecht. En het wonen hier heeft ons niet
teleurgesteld. Het is hier echt veel gemoedelijker
dan in ‘t Gooi. We hadden in een paar maanden
tijd met iedereen contact. We kennen veel ouders
die om dezelfde reden terug zijn gekomen naar
Oosterhout.
Ik woonde in Bavel, maar heb nooit geweten dat
Oosterhout zo veel te bieden had. Toen ik voor
de eerste keer die Markt op stapte was ik echt
verbaasd over de cultuurhistorische kwaliteiten
van Oosterhout. Ik dacht altijd dat Oosterhout
een soort Zoetermeer was.
Wat zou voor jou de reden zijn om uit
Oosterhout weg te gaan?
Als het hier onveilig voor m’n kinderen zou worden
in verband met drugscriminaliteit bijvoorbeeld.
Hoe staat Oosterhout bij jouw leeftijdsgenoten
bekend?
Altijd wat te doen! En de mogelijkheden om je in
te zetten voor de samenleving zijn enorm.
Wat moet Oosterhout doen om er voor te
zorgen dat meer mensen van jouw generatie
Oosterhout een hippe plek vinden?
Ik mis hier niet zo veel. We hebben hier echt alles.
Voor de jongeren hier op school is dat anders.
De 15/16-jarigen missen echt een plek om uit te
gaan. Daar is niet voor gezorgd.
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Om Oosterhout de komende twaalf jaar
aantrekkelijker te maken (voor jouw generatie),
wat moet er dan gebeuren:
• in de woonomgeving
Ik zie wel wijken die achteruit gaan. Voor sommige
wijken in Dommelbergen en Oosterheide zou je
een aanpak willen zoals die nu in Slotjes-Midden
wordt toegepast. Een goede woonomgeving
heeft ook positieve invloed op het gedrag van
mensen.
• qua werk
wij leiden kinderen op voor de toekomst, maar
wij weten ook niet hoe die er uit ziet, qua werk.
Het is belangrijker dat we ze een goede basis
meegeven, waardoor ze het leven goed aan
kunnen.
• toerisme en recreatie
De campings en recreatieparken hier zitten in mijn
beleving vol met oudere mensen en misschien
heb je hier en daar ook wel Fort Oranje-achtige
omstandigheden. Ik zou zeggen: mijn generatie
wil met de kinderen graag in een leuk huisje in
een omgeving waar van alles te doen is; in een
familiepark.
• de binnenstad (horeca, winkels, aankleding)
Ik vind het vooral een zaak voor de winkelier
en niet voor de overheid om goed voor klanten
te zorgen. Dat klanten hier goedkoop moeten
kunnen parkeren vind ik echt gezeur.
• verkeer
Hoewel ik me wel wat zorgen maak, gaat mijn
zoon van 10 op de fiets naar de bibliotheek. Dat
zou ik in een stad als Breda niet goed vinden.
Maar Oosterhout zou nog beter voor de fietsers
moeten zorgen.
• onderwijs
Ik zou de kinderen liever voorbereiden op het
leven in plaats van op het eindexamen. Wij zijn
op school te veel met die eindexamens bezig.
Noodgedwongen, want daar word je als school
op beoordeeld en niet op die andere belangrijke
dingen.
Wat moet er volgens jou morgen gebeuren en
wie moet dat doen?
100 procent energieneutraal, iedereen!

Mike Kanters (27)

Directeur Kanters Metaalservice BV.

Wat is voor jou de beste reden om in
Oosterhout te wonen?
Ik ben hier net als mijn ouders geboren en
getogen. Het is voor mij een samenspel van de
lokale grootte van Oosterhout (niet grootschalig)
maar met bepaalde faciliteiten van een stad.
Wat zou voor jou de reden zijn om uit
Oosterhout weg te gaan?
Geen bruisende binnenstad, geen mogelijkheden
tot studievervolg, weinig amusement.
Hoe (met welk bijvoeglijk naamwoord) staat
Oosterhout bij jouw leeftijdsgenoten bekend?
Karakteristiek
Wat moet Oosterhout doen om er voor te
zorgen dat meer mensen van jouw generatie
Oosterhout een hippe plek vinden?
Veel meer diversiteit van horeca, restaurant,
borrel, bar / meer vrijetijdsbesteding zoals
bijvoorbeeld bioscoop ed.

Om Oosterhout de komende twaalf jaar
aantrekkelijker te maken (voor jouw generatie),
wat moet er dan gebeuren:
Waarom 12 jaar? Is het niet veel beter om van 3
à 4 jaar uit te gaan en dan te evalueren en in te
spelen op de economie die dan heerst.
• in de woonomgeving
Meer veiligheid
• qua werk
Beter openbaar vervoer naar industriegebied, is
nu beperkt
• toerisme en recreatie
Weinig georganiseerd, meer activiteiten
• de binnenstad (horeca, winkels, aankleding)
De basis is dat elke winkel gevuld is, geen
lege panden meer, Door de huidige nieuwe
technologieën is winkelen/shoppen meer een
beleving geworden die mensen overhaalt tot het
doen van aankopen.
• verkeer
Redelijke infra
• onderwijs
Geen aanbod vervolg opleidingen, jeugd trekt
naar de studentensteden weg.
• sociaal
Er moet veel meer georganiseerd worden in
de binnenstad en de Klappeijstraat en dit moet
gepromoot worden naar buiten toe, zodat ook
jongeren naar Oosterhout komen voor een
evenement.
Wat moet er volgens jou morgen gebeuren en
wie moet dat doen?
Oosterhout moet zich afvragen: willen we
een bruisende dynamische stad maken van
Oosterhout of blijven we tussenm de wal en het
schip hangen?
Waar is Oosterhout totaal niet mee bezig,
maar is toch belangrijk?
Dat er vanuit de Gemeente weinig tot geen
inspirerende events worden georganiseerd voor
(alle soorten van) ondernemers.
Wat wilt je hier verder nog over kwijt?
Niets.
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MEER GROEN
en meer water, minder stress
Een groene en ruime leefomgeving, in de nabijheid
van voorzieningen, dat is wat Oosterhout in 2030
kenmerkt. De gemeente heeft de afgelopen jaren het
groen in de stad gekoesterd en versterkt. Daarnaast
zijn de inwoners er toe over gegaan om minder steen
en meer groen in hun tuinen aan te brengen.

Een groene
en ruime
leefomgeving in
de nabijheid van
voorzieningen

Meer groen in de stad is niet alleen belangrijk
voor het welbevinden van bewoners, planten
en dieren. Het groen reduceert de CO2 en het
vermindert hittestress. Verder draagt het groen
bij aan de capaciteit van de wateropvang, die
nodig is vanwege de toegenomen neerslag. Het
waterplein in de stad - wat ook een geweldige
speelplek blijkt te zijn - is hier een mooie
uitwerking van.
Parken
De prachtige parken van Oosterhout bieden
ruimte voor ontmoeting en vertier en vormen de
verbinding tussen het centrum van de stad en het
omliggende landschap. Bezoekers van de parken
maken volop gebruik van de aangrenzende
horeca; kinderen spelen er onder het toeziend
oog van hun ouders, die op een terrasje genieten
van een drankje en een hapje.

Landschap
In het buitengebied is de belevingskwaliteit
versterkt. Landschapspark De Open Linie is
een robuuste groenbuffer tussen Breda en
Oosterhout met voldoenderuimte voor landbouw
en recreatie. Het landschap aan de oostkant
van Oosterhout is getransformeerd tot een
afwisselend kleinschalig landschap met bosjes,
weilanden, akkers, solitaire bomen, houtwallen
en zandpaden.
De ecologische verbindingszone in de Contreie
is gerealiseerd en ook de landschapszone op de
grens met Dongen is gerealiseerd. Het beekdal
ten zuiden van Dorst, met daarin een mooie
fietsroute, geeft niet alleen extra mogelijkheden
voor recreatie, maar heeft ook een belangrijke rol
in de waterretentie.
Bij ontwikkelingen aan het Markkanaal of het
Wilhelminakanaal zijn de kansen gepakt om de
ecologie te versterken en een impuls te geven
aan de leefomgeving.

Inwoners
van
Oosterhout
voelen
zich
mede verantwoordelijk voor het groen.
Bewonersinitiatieven op het gebied van urban
farming hebben op verschillende plekken in de
stad ruimte gekregen.
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FLEXIBEL WONEN
in stad en buitengebied
Binnen het bestaande stedelijk gebied van Oosterhout
zijn de afgelopen twaalf jaar 2.700 nieuwe woningen
gebouwd. Het is niet nodig gebleken om aan de
oostzijde van de A27 een heel nieuwe woonwijk
te realiseren, maar helemaal uitgesloten wordt die
mogelijkheid in de toekomst niet. Bij het bouwen van
die nieuwe woningen zijn strenge eisen gesteld aan
de ruimtelijke kwaliteit, bereikbaarheid, leefbaarheid
en aanpassing aan het klimaat.
Een deel van het nieuwe woningaanbod
is gerealiseerd door de transformatie van
leeggekomen panden zoals kerken, winkels en
kantoren. Op het terrein rondom het vernieuwde
Amphia ziekenhuis zijn, naast een eigentijdse
zorgvoorziening,
ook
nieuwe
woningen
gerealiseerd. Ook op het Slotjesveld hebben
verschillende ontwikkelingen plaats gevonden.
Woonmilieus
Oosterhout beschikt over veel verschillende
woonmilieus en biedt iedereen een passende
woning. Zo worden op het voormalige
Galvanitasterrein mensen in een creatiefculturele setting gehuisvest. Vooral veel jongeren
bleken geïnteresseerd. Rondom de oude Praxis
bij het Wilhelminakanaal zijn appartementen
gerealiseerd voor kleinere huishoudens. De
woningen in de Zwaaikom en de Wilhelminahaven
bieden al weer even plaats aan gezinnen en
kleinere huishoudens.
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Een deel van Arendshof 1 en 2 is samen met
de oude locaties van de Rabobank en de ABN/
Amrobank ontwikkeld tot een binnenstedelijke
omgeving met wonen voor diverse doelgroepen
en bijzondere detailhandel.
In Dommelbergen zijn bij de vernieuwing van
Arkendonk en op de locatie Wahl nieuwe
woningen gebouwd. Daarbij is ook een
verbeterslag in de wijk zelf gemaakt.
Een- en tweegezinshuishoudens (oud èn jong)
vinden vooral een plek in het centrum, op
loopafstand van de voorzieningen. Slotjes, Strijen
en delen van Oosterheide, Dommelbergen
en Vrachelen zijn vooral in trek bij gezinnen
met jonge kinderen. En wie ruim wil wonen,
kan terecht in de Leijsenakkers, het oostelijk
deel van Oosterheide en bepaalde buurten in
Dommelbergen en Vrachelen.
Op enkele nieuwe woningbouwlocaties is
‘structureel tijdelijk wonen’ mogelijk gemaakt.
Dit houdt in dat de wooneenheden worden
bewoond door mensen die, om wat voor reden
dan ook, behoefte hebben aan een tijdelijke
woonruimte.
De dorpen
Oosterhout mag als geheel een stad zijn,
maar de dorpen er omheen vormen toch de
bijzondere attractie. Die kerkdorpen – Den Hout,
Oosteind en Dorst - hebben alle drie hun eigen
onderscheidende karakter. Traditioneel leven
daar hechte gemeenschappen waarin de zorg
voor elkaar normaal is. Omdat er zorgen zijn
rondom de vraag of deze gemeenschapszin en
het florerende verenigingsleven kunnen blijven
bestaan, wordt daar goed in geïnvesteerd.
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Dorps wonen is voor veel mensen een ideaal,
maar het karakter moet ook wel dorps blijven.
In Den Hout en Oosteind zijn nieuwe locaties
gevonden voor woningbouw. In Dorst-Oost is
een ruim opgezette kleinschalige wijk gekomen
met ongeveer honderd woningen. Nieuwe
combinaties van bedrijvigheid, wonen en
toerisme hebben een plaats gevonden te midden
van de agrarische bebouwing.
In het buitengebied zijn, als gevolg van krimp
in de agrarische sector, kleine buurtschapjes in
een groene omgeving opgebloeid. Deze zijn zo
ingepast, dat ze geen geweld doen aan het open
landschap.

Flexibel
Bij alle ontwikkelingen is uitgegaan van
toekomstgerichte, duurzame en flexibel in
te richten woningen. Woningen zijn geschikt
voor zo breed mogelijke doelgroepen en voor
alternatieve woonvormen. Domotica maakt het
voor ouderen gemakkelijker om in hun sociale
woonomgeving oud te worden. Ze wonen bij
voorkeur op plekken waar de ‘zorg dichtbij’
is. Er is ruimte gemaakt voor mantelzorg en
generatiewoningen. Woningen die vrij komen,
nadat ouderen verhuisd zijn, zijn betrokken door
(jonge) gezinnen.

Een goed voorbeeld is te vinden aan de
Steenovensebaan, waar een grote varkensmesterij
is vervangen door zo’n buurtschapje.

Dorps wonen is voor veel mensen een ideaal,
maar het karakter moet wel dorps blijven
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Peter Crielaard (29)

Songwriter/producer.
Geboren en getogen in Oosterhout

Wat is voor jou de beste reden om in
Oosterhout te wonen?
Ik hoor vaak mensen klagen dat Oosterhout niet
bruist. Ik zie zelfs mensen vertrekken naar Breda
of Tilburg omdat deze steden meer te bieden
hebben. Ik kan het moeilijk oneens zijn met deze
mensen, maar voor mij is Oosterhout meer dan
genoeg. Ik ben hier geboren en getogen en ik
wil hier nog heel wat jaren doorbrengen. Het
gemoedelijke ‘dorpse’ spreekt mij aan. Voor mij
is Oosterhout simpelweg een gezellige stad waar
genoeg te beleven valt als je er positief instaat.
Je drankje is hier trouwens goedkoper dan in
Amsterdam.
Ik lees vaak klachten op social media van mensen
die Oosterhout maar saai vinden, en maar weinig
hier is goed. Waarom klagen die mensen alleen
in een digitale wereld? Waarom proberen zij het
zelf niet leuker te maken voor zichzelf en voor
anderen door bijvoorbeeld iets te organiseren
of überhaupt eens ergens aan deel te nemen?
Waarom vinden inwoners het jammer dat de V&D
verdwijnt terwijl ze er nooit kwamen?
Wat zou voor jou de reden zijn om uit
Oosterhout weg te gaan?
Naast praktische overwegingen zie ik op dit
moment weinig redenen om Oosterhout te
verlaten. Wel vind ik het jammer om te horen
dat er zo nu en dan een rem van bovenaf lijkt
te zitten op gezelligheid in de binnenstad. Kan
een buitenbar nu echt zoveel kwaad? Mogen de
kroegjes nu echt niet een uurtje langer open?
Soms moeten we dit schip ook gewoon eens
laten varen.
Hoe (met welk bijvoeglijk naamwoord) staat
Oosterhout bij jouw leeftijdsgenoten bekend?
Gemoedelijk.

Wat moet Oosterhout doen om er voor te
zorgen dat meer mensen van jouw generatie
Oosterhout een hippe plek vinden?
Ik heb tot op heden weinig belemmeringen
gekend in het organiseren van verschillende
muzikale evenementen in Oosterhout. Er is veel
meer mogelijk voor jongeren dan ze zelf denken.
De gemeente hier lijkt echt bereid om mee te
denken, dat moet de jeugd weten!
Om Oosterhout de komende twaalf jaar
aantrekkelijker te maken (voor jouw generatie),
wat moet er dan gebeuren:
• in de woonomgeving
Meer betaalbare starterswoningen en nog
meer verbindingen naar de grote steden zodat
studenten niet gedwongen worden om op veel te
dure kamers te gaan in een studentenstad.
• qua werk
Een (mobiel) stedelijk uitzendbureau. Met één
druk op de knop verzamel je alle vacatures binnen
Oosterhout. Waar zijn die ‘bijbaanbeurzen’ die
georganiseerd kunnen worden op middelbare
scholen en op sportverenigingen?
• de binnenstad (horeca, winkels, aankleding)
Volgens mij heeft Oosterhout weinig invloed op
de pandjesbazen en bijbehorende onmogelijke
huurprijzen. Ik vind de verlaging van het
parkeertarief een goed begin.
• sociaal
Verbinden 2.0. De gemeente moet niet zelf
proberen om inwoners te verbinden maar
de vrijheid geven aan ondernemers en
initiatiefnemers om dit te doen. Liever een mislukt
foodtruck-festival op het Schapendries dan een
handjevol geparkeerde auto’s...
Waar is Oosterhout totaal niet mee bezig,
maar is toch belangrijk?
Er wordt slechts met een schuin oor geluisterd naar
jonge Oosterhouters, er moet niet gepretendeerd
worden dat besluiten hier op gebaseerd worden
want dan voelen jonge burgers en ondernemers
zich gepasseerd en niet gehoord. Oosterhout
is dus eigenlijk niet echt bezig met het serieus
nemen van wensen van jongeren.
Wat wilt je hier verder nog over kwijt?
Ik ben redelijk positief gestemd over Oosterhout.
Ik blijf het jammer vinden dat jonge Oosterhouters
niet weten waar zij moeten beginnen wanneer zij
iets willen organiseren in Oosterhout.
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Maaike van Aert (32)

Komt uit Bavel, woont zes jaar met partner in
Oosterhout en werkt in de Randstad.

Wat is voor jou de beste reden om in
Oosterhout te wonen?
Centraal gelegen tov de grote steden. En het is
een stukje goedkoper wonen dan Breda. En heel
veel vrienden van ons wonen hier.
Wat zou voor jou de reden zijn om uit
Oosterhout weg te gaan?
Een stad zoals Breda leeft meer, is in de laatste
jaren heel goed aangepakt en vernieuwd. Bijna
het hele centrum heeft een facelift gehad.
Oude gebouwen worden opgeknapt tot nieuwe
hippe panden. Je hebt het gevoel daar deel
vanuit te willen maken, van zo’n bruisende stad.
Oosterhout lijkt in vergelijking met Breda wat
meer ingeslapen en ouderwets.
Wat moet Oosterhout doen om er voor te
zorgen dat meer mensen van jouw generatie
Oosterhout een hippe plek vinden?
Meer evenementen in de stad zoals
foodtruckfestivals en braderieën. Een gezellig
centrum creëren door van de Markt een gezellige
plek te maken met terrasjes en misschien wat
meer groen op het plein? Ik vind wel dat dit de
laatste jaren al iets verbeterd is als je ziet hoe de
Beren, Hugo en ViaVia hun buitenterras hebben
aangepakt. Maar denk nog meer gezellige, hippe
eetgelegenheden, wijnbar etc.
Daarbij sowieso het winkelgebied aanpakken en
aanvullen met toonaangevende zaken. Denk aan
zaken als een Sting, Costes, Mango, Bershka,
Zara etc. Denk dat dit zeker ten goede zou
komen van het centrum en de levendigheid in het
winkelgebied. Denk dat veel mensen daardoor nu
naar de grotere steden trekken waardoor het in
Oosterhout erg rustig blijft. Misschien Arendshof
totaal renoveren (vind dit zwaar gedateerd)
zoals ze recent met de Barones in Breda hebben
gedaan en nu ook met de Houtmarktpassage
gaan doen.

Om Oosterhout de komende twaalf jaar
aantrekkelijker te maken (voor jouw generatie),
wat moet er dan gebeuren:
• in de woonomgeving
Het oude karakteristieke van Oosterhout
benadrukken. En verder gedateerde bouwstijlen
vernieuwen. Stuk Mathildestraat vind ik
bijvoorbeeld heel kil en ongezellig aandoen.
• qua werk
Dit ligt er helemaal aan in welke branche dat
je werkt. Ik werk als sales in de mode. Dat zit
helaas voor mij allemaal in de Randstad, dus zou
dat uiteraard liever dichterbij huis hebben. Maar
die grote bedrijven willen liever in de Randstad
zitten.
• toerisme en recreatie
Dit is denk ik prima op dit moment. Misschien is
een stadstrandje leuk?
• de binnenstad (horeca, winkels, aankleding)
Renovatie van verouderde panden/winkelcentra.
Meer hippe en bij de tijdse eetgelegenheden en
winkels.
• sociaal
Meer evenementen. Waar ik zelf altijd veel
interesse in heb is om de zoveel tijd een grote
rommelmarkt op leuke locaties. In de zomer op
de Markt of in het park; in de winter bv in een
sporthal. Voor dit soort dingen moet ik nu ver
uitwijken naar andere steden.
Wat moet er volgens jou morgen gebeuren en
wie moet dat doen?
Winkelcentrum opknappen en daarbij ook
de kleine ondernemer de kans geven om op
te kunnen starten in het winkelcentrum door
huurprijzen te verlagen. Huurprijzen zijn vrij hoog
tov de traffic die er is.
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VERNIEUWDE BINNENSTAD
als visitekaartje
De Oosterhoutse binnenstad is in 2030 ingrijpend
veranderd. Een groot gedeelte van wat ooit
Arendshof 2 was, is gesloopt en vervangen door
woningbouw. Ook elders in het centrum hebben
winkelpanden weer een woonfunctie gekregen.
Wonen in de binnenstad blijkt vooral voor jongeren
aantrekkelijk. De oorspronkelijke winkelstraten
zijn daardoor een stuk levendiger geworden. Ook
Arendshof 1 is danig op de schop gegaan. Het dak is
er letterlijk vanaf gegaan en het oude stratenpatroon
is weer zo veel mogelijk hersteld.
Uitstraling
Het centrum heeft zich ontwikkeld tot een
compacte winkelkern, compleet met een breed
aanbod aan horeca en aan spraakmakende
evenementen. Een enkel leeg winkelpand heeft
ruimte geboden aan nieuwe initiatieven op
het gebied van leisure, kunst en innovatieve
winkelconcepten. De Oosterhoutse binnenstad
onderscheidt zich met vernieuwende concepten,
een eigentijds aanbod en een sterke, persoonlijke
dienstverlening.
De Heuvel is weer in haar oude glorie hersteld en
heeft zich, mede door de aanwezigheid van twee
Michelinsterrenrestaurants, ontwikkeld tot een
culinaire hotspot met landelijke uitstraling.
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Verbinding
Dé ingreep die een nostalgische verbinding maakt
met het verleden en tussen Oosterhout-Noord
en Oosterhout-Zuid, is de herintroductie van
de zelfrijdende elektrische tram. Het is hiermee
aantrekkelijk geworden voor inwoners om niet
meer met de auto naar het centrum te komen.
De tram heeft een halte op de Heuvel en de
Markt en opstapmogelijkheden in Oosterheide
en Dommelbergen.
Vanuit het centrum van Oosterhout zijn zowel
Breda als Tilburg via aangepaste fietsverbindingen
en met het openbaar vervoer goed te bereiken.
Ook de bedrijven(terreinen) zijn vanuit het
Oosterhoutse centrum goed te bereiken.

.. de
herintroductie
van de
zelfrijdende
elektrische tram..
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VERTROUWD GEVOEL
dankzij eigen identiteit
Oosterhout heeft de afgelopen jaren sterk ingezet
op behoud van identiteit en cultuurhistorische
waarde. Moderne ontwikkelingen worden ingebed in
oude, waardevolle, structuren. Bewoners voelen zich
immers meer thuis in een stad met ‘eigen’ historische
gebouwen, pleinen en straten. Een stad waar de
eeuwenoude geschiedenis zichtbaar en voelbaar is,
is veel aantrekkelijker dan een stad vol anonieme
woonbuurten en inwisselbare winkelstraten.
Uit onderzoek, maar zeker ook in de Oosterhoutse
praktijk, blijkt dat huizenkopers, toeristen en
winkelpubliek dol zijn op gebieden met een
duidelijke eigen identiteit.
Industrieel erfgoed
Daarom heeft Oosterhout ook zijn rijke
industriële erfgoed gekoesterd. Tenslotte is
Oosterhout geworden wat het is als gevolg van
de industrialisatie. Vrijkomende waardevolle
gebouwen zijn herbestemd tot bijzondere woonwerk-leisure locaties. Dat is trouwens niet alleen de
verdienste van de gemeente; ook private partijen
zijn gaan investeren in herontwikkelingsprojecten
die de identiteit en het karakter van de stad
versterken.

Zo is Sint Catharinadal verder uitgegroeid tot
een uniek wijncentrum in Nederland. De Onze
Lieve Vrouweabdij aan de Zandheuvel heeft
naam gemaakt in de stadslandbouw. De Sint
Paulusabdij heeft zich verder ontwikkeld tot een
gastvrij bezinningsoord.
De kerkdorpen hebben hun oorspronkelijke
identiteit weten te behouden. Met name de twee
kleinere kerkdopen Den Hout (brinkdorp) en
Oosteind (lintdorp). Dorst heeft meer uitbreiding
gekend.
Winkelcentra
In verouderde buurten in met name
Dommelbergen, Strijen-West en Oosterheide
is fors geïnvesteerd om ze aantrekkelijker te
maken voor oude en nieuwe bewoners. Veel
grijs is omgezet in groen. Mede dankzij een
nieuwe invulling van het voormalige zwembad,
is winkelcentrum Arkendonk aangepast en zijn
nieuwe woningen gerealiseerd. Winkelcentrum
Zuiderhout heeft weinig aanpassingen nodig
gehad om haar huidige sterke functie te
behouden.

Heilige Driehoek
De Heilige Driehoek, drie kloosters aan de
oostzijde van de stad, zetten Oosterhout
op de kaart. In 2030 hebben alle drie
kloostergemeenschappen nieuwe manieren
gevonden om het spiritueel en financieel
behoud van de complexen te waarborgen. Het
toevoegen van elementen als een bibliotheek,
muziekcentrum, en de mogelijkheden voor
jongeren om hier te verblijven, heeft hen geen
windeieren gelegd.
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Bart Jespers (26 jaar)

business unit manager detacheringsbureau

Wat is voor jou de beste reden om in
Oosterhout te wonen?
Ik heb zes-en-een-half jaar in grotere steden
gewoond. Eerst in Breda, toen in New York en
daarna in Amsterdam. En waarom komt dan
iemand terug? Allereerst vanwege mijn familie
en vrienden. In de tweede plaats vanwege
de betaalbaarheid van de woningen, zeker in
vergelijking met Amsterdam. En in de derde
plaats vanwege de feesten en evenementen:
ook toen ik nog in Amsterdam woonde, had ik
carnaval en het Parkfeest altijd in mijn agenda
aangekruist staan.
Wat zou voor jou reden zijn om uit Oosterhout
weg te gaan?
Een lastig punt vind ik de bereikbaarheid van
Oosterhout. Als je in de Randstad werkt, zoals
ik, is het echt een crime om daar met de auto
te komen. De A27 is echt een drama. Als dat in
de toekomst nog slechter wordt, is dat vanuit
het oogpunt van werk en carrière geen fijne
ontwikkeling.
Hoe staat Oosterhout bij jouw leeftijdsgenoten
bekend?
Als ik het op mijn werk in Utrecht vraag, heeft
niemand daar een beeld bij. En da’s jammer, want
als je ze vervolgens een keer meeneemt naar
Oosterhout, zijn ze best enthousiast. Voor jongere
Oosterhouters zelf geldt dat je echt iedereen kan
kennen, maar dat we verder wel het kleine zusje
van Breda zijn en blijven. Voor sommige dingen
moet je echt naar de grote stad.
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Wat moet Oosterhout doen om ervoor te
zorgen dat meer mensen van jouw generatie
Oosterhout een hippe plek vinden?
In Oosterhout gebeurt al heel veel op het gebied
van festivals en evenementen. Er is ook een
hele mooie uitgaansstraat, maar ik heb wel eens
het idee dat ondernemers het niet makkelijk
wordt gemaakt om te ondernemen, met al die
regeltjes. En verder is Oosterhout natuurlijk niet
van de hipste trends. Het aanbod in de stad is
bijvoorbeeld niet echt ingesteld op de groei van
het aantal vegetariërs en veganisten.
Om
Oosterhout
de
komende
jaren
aantrekkelijker te maken (voor jouw generatie),
wat moet er gebeuren
• in de woonomgeving
Ik woon in het centrum, daar heb ik verder
geen klagen over. Maar de Markt, als centraal
ontmoetingsplein van de stad, dat kan echt
beter. Als in de zomer de terrassen uitstaan, is
het echt een plein dat leeft, maar in de winter zou
dat beter kunnen.
• qua werk
Daar is-ie weer: de bereikbaarheid over de weg,
de betere verbinding met de Randstad.
• toerisme en recreatie
In mijn werkomgeving zie ik dat heel veel mensen
bij Oosterhout meteen aan De Katjeskelder
denken. Dat is heel positief. Maar vervolgens
merk ik ook dat die campinggasten niet zo heel
snel naar de Oosterhoutse binnenstad komen.
Daar is nog wel wat te winnen.
• de binnenstad
In het uitgaansgebied zouden we meer bezig
moeten zijn met het verder verbeteren van de
kwaliteit en met het organiseren van bijzondere
dingen dan met het toepassen van allerlei
regeltjes.
Wat moet er volgens jou morgen gebeuren en
wie moet dat doen?
De Markt meer uitstraling geven en de
bereikbaarheid verbeteren. En wie dat moet
doen? De gemeente kan dat nooit in d’r eentje,
daar moeten we allemaal de schouders onder
zetten.

Lotte Govaart (39)

Manager/programmamaker bij VVV/Theek5
in Oosterhout. Werkt in Oosterhout, woont in
Zevenbergen.
Wat is voor jou de beste reden om in
Oosterhout te wonen?
Ik heb gewoond in Rotterdam en Utrecht. Toen
ik naar Brabant verhuisde had ik graag geweten
dat Oosterhout zo veel te bieden had. Dan was ik
natuurlijk hier gaan wonen en niet in Zevenbergen.
Hier heb je alles: theater, bibliotheek, restaurants,
cafés, scholen… Het is bovendien heel divers en
toch blijft het kleinschalig. En je kinderen kunnen
hier nog veilig op de fiets ergens naartoe.
Wat zou voor jou de reden zijn om uit
Oosterhout weg te gaan?
Jongeren kunnen hier niet gemakkelijk weg en
hier is te weinig voor hen te doen. Ze blijven hier
letterlijk een beetje rondhangen en zich vervelen.
Dat geeft overlast. Theek5 heeft jongeren de
toegang tot de bibliotheek moeten ontzeggen.
Dat is toch niet te geloven?
Hoe (met welk bijvoeglijk naamwoord) staat
Oosterhout bij jouw leeftijdsgenoten bekend?
Onbekend.
Wij vinden het bij de VVV moeilijk om in één
woord uit te leggen waar Oosterhout voor
staat. Oosterhout heeft alles, maar is nergens
uitgesproken in.
Ondertussen is Oosterhout echt een warm
bad. Als je hier komt dan wordt je verrast door
de warmte van de mensen. Ik heb het zelf
meegemaakt.
Wat moet Oosterhout doen om er voor te
zorgen dat meer mensen van jouw generatie
Oosterhout een hippe plek vinden?
Je zou een dependance van Breda University (of
applied sciences) moeten hebben. Jonge hippe
mensen die de stad bevolken. Dan krijg je vanzelf
ook meer aanbod van hippe horeca en winkels. Je
zult toch een beetje in die trant moeten denken.

Om Oosterhout de komende twaalf jaar
aantrekkelijker te maken (voor jouw generatie),
wat moet er dan gebeuren:
• in de woonomgeving
Ik hou van oude panden. Dus probeer van die
foeilelijke, goedkope gebouwen uit de jaren tachtig
af te komen. De lelijke appartementencomplexen
uit die tijd. Zet een statement neer, zoals je dat
met De Bussel gedaan hebt. Want daar heeft
Oosterhout dus wel iets heel moois van gemaakt.
• qua werk
Als je hip bent dan ga je naar Breda. Waar ik wel
in geloof is in zo’n plan als Galvanitas, waar je
straks modern kunt wonen en werken. Maar maak
het gewoon commercieel. Maak er geen sociaal
project van.
• toerisme en recreatie
Oosterhout heeft volop accommodaties voor
toeristen. Mensen gaan in Oosterhout op
vakantie en niet in Breda. Je krijgt straks de top in
de markt bij de golfbaan van Bergvliet. Maar de
andere accommodaties moeten mee omhoog.
Toeristen willen een hoger niveau. Opplussen
dus!
• de binnenstad
(horeca, winkels, aankleding) – Oosterhout is veel
meer dan de binnenstad…
• verkeer
Ik heb hier nooit files
Wat moet er volgens jou morgen gebeuren en
wie moet dat doen?
Gewoon met z’n allen breder gaan kijken en
grootser gaan denken. Vanaf morgen!
Waar is Oosterhout totaal niet mee bezig,
maar is toch belangrijk?
Ik zie dat culturele instellingen verbindingen
leggen tussen hun activiteiten. Ik mis dat een
beetje bij ondernemers, die gedeelde ambities.
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SNEL BEREIKBAAR
per bus, fiets en
zelfrijdende auto
Oosterhout beschikt anno 2030 over een goed
openbaarvervoersysteem, met snelle comfortabele
buslijnen (hoogwaardig openbaar vervoer) richting
Breda en Tilburg, aangevuld door buurtbussen
die onder andere de kerkdorpen ontsluiten.
Dankzij nieuwe snelfietsroutes zijn werkplekken en
beroepsopleidingen in Breda en Tilburg goed per
fiets bereikbaar.
Via Breda heeft Oosterhout een snelle aansluiting
op het (inter-)nationale spoorwegnet en zijn
ook grotere gemeenten buiten de regio goed
bereikbaar. De reis per openbaar vervoer naar
Utrecht duurt helaas nog relatief lang, maar er
is wel zicht op een lightrail-verbinding tussen
Breda en Utrecht. Om het vervoer over water te
stimuleren is een proef gestart met een watertaxi
naar Breda en Tilburg. Deze is erg succesvol.
Leefomgeving
Om de overlast van het gemotoriseerd verkeer
terug te dringen en daarmee een prettige
leefomgeving te creëren, worden lopen en fietsen
ook binnen Oosterhout actief gestimuleerd. Het
netwerk van fiets- en wandelpaden is aanzienlijk
uitgebreid. In de woonomgeving en in het
buitengebied hebben fietsers en voetgangers
voorrang.
In samenwerking met binnenstadondernemers
en recreatiebedrijven worden overal in stad
en kerkdorpen gratis leenfietsen aangeboden
en zijn oplaadpunten voor elektrische fietsen
gerealiseerd. Dat alles heeft ertoe geleid dat
de verplaatsingen binnen Oosterhout zich veel
meer dan vroeger per (elektrische) fiets afspelen.
Dat heeft ook betekenis gekregen voor de
gezondheid van de Oosterhouters.

dan ook niet langer over het uitbreiden van het
weggennet, maar over het slim toepassen van
nieuwe technieken.
Door zulke digitale toepassingen is er binnen
het openbaar vervoer steeds meer kleinschalig
maatwerk mogelijk. De bereikbaarheid van
de bedrijventerreinen is daardoor geen issue
meer. Daarnaast is een nieuwe vorm van
dienstverlening ontstaan, waarbij inwoners op
leeftijd met een eigen auto vervoer aanbieden
aan leeftijdsgenoten zonder eigen vervoer. Ook
sociaal gezien is dat een succes gebleken.
Knooppunten
Omdat lang niet iedereen van openbaar vervoer
of fiets gebruik kan maken, blijft ook een goede
bereikbaarheid van de stad en de kerkdorpen
per (zelfrijdende) auto van belang. Knooppunt
Hooipolder is inmiddels zodanig ingericht en
voorzien van nieuwe technologieën dat files er
niet meer voorkomen. Omdat de A27 als een van
de eerste rijkswegen in Nederland is aangepast
voor zelfrijdende auto’s, is het ook hier gedaan
met de filevorming, zelfs op het gedeelte tussen
de knooppunten Hooipolder en Annabosch
Goederenvervoer
Samen met het bedrijfsleven heeft de gemeente
Oosterhout het goederenvervoer verduurzaamd.
Bedrijven organiseren gezamenlijk hun transport
en producten worden veel meer in Oosterhout
zelf verwerkt. Voor goederen die wel vervoerd
moeten worden, wordt bij voorkeur gebruik
gemaakt van het water en spoor. Er rijden in
2030 meerdere goederentreinen per dag. De
mogelijkheden van een derde waterterminal, op
Everdenberg Oost, worden onderzocht.

Innovaties
Oosterhouters werken vaker vanuit thuis
of op zelfgekozen tijdstippen, waardoor
verkeersstromen zijn verminderd en verspreid.
De discussies over mobiliteit in Oosterhout gaan
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GOED OP WEG
richting Parijs
Oosterhout is in 2030 goed op weg om de
klimaatdoelstellingen uit het klimaatakkoord van
Parijs te halen.
Zon en wind
De doelstelling voor 2030 was veertig procent
kooldioxide-reductie en bijna dertig procent
duurzaam energiegebruik. We hebben dit
grotendeels weten te bereiken door het plaatsen
van tien windturbines in de Oranjepolder en
vijf op Vijf Eiken. Op een van de Oosterhoutse
bedrijventerreinen worden er nog eens vijf
geplaatst.
Daarnaast zijn er meerdere hectares aan
zonnevelden gelegd op de daken van bedrijven
in Oosterhout. In het buitengebied is een aantal
zonneweides aangelegd. Dat is niet alleen
duurzaam, het biedt ook een nieuw verdienmodel
voor agrariërs die vanwege schaalvergroting
gedwongen zijn te stoppen met hun bedrijf.
Het doel blijft om elk bedrijventerrein in 2040
energieneutraal te maken. We zijn er nog niet,
maar het is een uitstekend begin.
Bij deze projecten is het concept ‘sociale wind’
toegepast. Alle inwoners van Oosterhout hebben
hiermee de kans gekregen zelf ook te investeren
in groene energie en dat hebben ze massaal
gedaan.
Waterkracht
Door de aanwezigheid van de sluizen is ter plaatse
van Oosterhout een verschil in waterstanden
aanwezig van 4,5 meter. Het opwekken van
stroom door een waterkrachtcentrale is daardoor
een realistische kans.
De ‘oude’ afwateringstak van het Wilhelminakanaal
wordt omgebouwd tot een parkachtige
omgeving die een grote bijdrage kan leveren
aan aanpassing aan de klimaatverandering. Op
het Slotjesveld is een waterpartij aangelegd,
waarmee de laatste schakel van de waterader
door de stad is gerealiseerd.
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Desondanks blijft het nodig maatregelen te
nemen om ervoor te zorgen dat iedereen droge
voeten kan houden in de gemeente. Hiervoor is
een waterkering in de Amer bij Geertruidenberg
aangelegd.
Woningen
Sinds 2019 is geen enkele nieuwbouwwoning
meer aangesloten op het gasnetwerk. De
woningen zijn gebouwd volgens het nul-opde-meter concept of ‘all electric’, waarbij volop
gebruik is gemaakt van zonnepanelen en andere
duurzame oplossingen.
Diverse buurten zijn aangesloten op het
warmtenet van de voormalig Amercentrale, waar
de warmte duurzaam wordt opgewekt.
Voor de bestaande bouw bleek de opgave
een stuk groter dan gedacht. Voor elke wijk is,
in samenspraak met bewoners, de stichting
Oosterhout Nieuwe Energie (ONE) en andere
partners, een plan opgesteld om de woningen
van het gas af te krijgen en er is stevig ingezet op
energiebesparing.
Gedrag
De meeste inwoners zien de noodzaak van
verandering. Ze passen hun gedrag en hun woning
aan. Door de ontwikkeling van zelfrijdende auto’s
en de deel-auto hebben veel Oosterhouters al
lang geen auto meer voor de deur. Steeds meer
parkeergebieden in de stad kunnen daardoor
worden benut voor water en groen.
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NAAR EEN
circulaire economie
Oosterhout maakt werk van de circulaire
economie. Het heeft ertoe geleid dat nieuwe
projecten bijna geheel tot stand zijn gekomen
door hergebruik van bestaande grondstoffen.
Dit blijkt een fantastisch visitekaartje voor
Oosterhout. Ook bij de inrichting van de openbare
ruimte wordt gebruik gemaakt van duurzame
materialen. Uitgangspunt van het gebruik van
producten is de werkelijke levensduur en niet de
economische levensduur.

De aandacht voor
duurzaamheid biedt
ook kansen voor nieuwe
bedrijvigheid

De aandacht voor duurzaamheid biedt ook
kansen voor nieuwe bedrijvigheid. Steeds
meer bedrijven maken werk van hergebruik
van grondstoffen, slimme energiebesparende
oplossingen en vernieuwende energievormen.
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GOEDE AANSLUITING
van onderwijs op arbeid
Ook in 2030 biedt Oosterhout veel werkgelegenheid
aan mensen in Oosterhout en daarbuiten. De
verscheidenheid aan werk is groot. Ondernemers,
onderwijs en overheid werken intensief samen om
vraag en aanbod op de arbeidsmarkt goed op elkaar
aan te laten sluiten.
Stabiele mix
Er is geen sector die eruit springt. Oosterhout
kenmerkt zich door een mix aan bedrijven:,
kleinschalige bedrijven in verschillende sectoren.
Daarnaast zijn er enkele grote werkgevers, die
arbeid op alle niveaus aanbieden. Het is een
stabiele basis voor de lokale economie. Als de
wind in een bepaalde sector tegen zit, valt het
effect daarvan voor Oosterhout mee.
Er is een aantal sectoren waarin Oosterhout zich
landelijk profileert. Sectoren die als het ware in
het dna van Oosterhout gebakken zitten: (agro-)
food, transport en logistiek. Toerisme, leisure,
zorg en welzijn zijn in 2030 ook belangrijke
banenmachines.
Vraag en aanbod
De arbeidsmarkt is dynamisch en veranderingen
gaan snel. Werkgevers en onderwijsinstellingen
moeten continu alert zijn op deze ontwikkelingen.
Een aantal prominente bedrijven – met name in
de agrofood-industrie en logistiek – heeft het
initiatief genomen om intensiever dan ooit samen
te werken met hogescholen en universiteiten in
Breda, Tilburg en Rotterdam.
Oosterhoutse
bedrijven
en
organisaties
profileren zich nadrukkelijker als stage-bedrijf.
Daarbij richten ze zich vooral op studenten die
oorspronkelijk uit Oosterhout afkomstig zijn.
Om dit jong ‘human capital’ te binden worden
al in het voortgezet onderwijs werkstages bij
Oosterhoutse bedrijven aangeboden.
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Technologie
De aard van de werkzaamheden is in 2030
wezenlijk veranderd. Door automatisering en
robotisering zijn er veel banen verdwenen, vooral
op mbo-niveau. Maar daar komen nieuwe banen
voor terug.
Voor de werknemers aan de onderkant van
de arbeidsmarkt hebben de technologische
ontwikkelingen verschillende effecten. Aan
de ene kant zijn veel van die werkzaamheden
verdwenen. Daar staat echter tegenover dat
complexe werkzaamheden voor hen bereikbaar
worden, dankzij technologische ondersteuning.
Verder biedt de groei van zorg en welzijn,
toerisme en leisure hen de nodige kansen.
De arbeidsdeelname van de groep aan de
onderkant van de arbeidsmarkt blijft in 2030 een
belangrijke sociale uitdaging. Steeds meer wordt
ingezet op het aanbieden van een zogenaamde
‘basisbaan’ voor deze groep. Binnen deze
basisbaan worden maatschappelijk nuttige
werkzaamheden verricht.
Migranten
Als gevolg van de vergrijzing zijn relatief veel
Oosterhouters de afgelopen jaren gestopt
met werken. Die uitstroom kan niet worden
opgevangen door jongeren en in Nederland
gevestigde vluchtelingen. Dit betekent dat met
een reële blik gekeken wordt naar de meerwaarde
die arbeidsmigranten hebben voor de lokale
economie.

(Agro-)food, transport, logistiek,
toerisme, leisure en zorg
en welzijn zijn in 2030 ook
belangrijke banenmachines

Editie 2 - 2018 |

39

OOSTERHOUT
heeft jong veel te bieden
Oosterhout heeft de jongeren in 2030 veel te bieden.
Er is volop aanbod voor jongeren die in Oosterhout
het voortgezet onderwijs volgen, maar ook voor de
jongeren die – na het voltooien van een studie - zich
graag in Oosterhout willen vestigen.
Brugklas
Misschien dat de jongeren daar zelf anders over
denken, maar een volwaardig aanbod van scholen
is nog steeds een van de belangrijkste pluspunten
van Oosterhout. Op basis van de verwachte
demografische ontwikkelingen is ervoor gezorgd
dat er over de hele stad een dekkend aanbod
aan basisonderwijs voorhanden is, ook in de
kerkdorpen. Daarnaast zijn in Oosterhout nog
steeds alle vormen van voortgezet onderwijs
beschikbaar. Om ervoor te zorgen dat jongeren
niet al op hun twaalfde jaar voor een opleiding
hoeven te kiezen, hebben de scholen in het
voortgezet onderwijs één gemeenschappelijke
brugklas ontwikkeld.
Beroepsopleiding
Een zelfstandige hbo- of mbo-opleiding is er ook
in 2030 in Oosterhout niet. Maar daar staat wel
iets tegenover. Oosterhoutse bedrijven in de
logistiek en in de (agro)foodsector hebben een
gemeenschappelijk opleidingsprogramma op
mbo- en hbo-niveau ontwikkeld. De bedrijven
zorgen voor de inhoudelijke expertise en
stageplaatsen. Instellingen voor beroepsonderwijs
in Breda en Tilburg verzorgen het onderwijs. Voor
de bovenbouw van het voortgezet onderwijs is
een programma ontwikkeld om jongeren via
korte stages kennis te laten maken met het lokale
bedrijfsleven.
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Vrije tijd
Maar goed, school alleen maakt niet gelukkig.
Zeker jongeren niet. Vandaar dat Oosterhout
in 2030 een gevarieerd aanbod kent voor
vrijetijdsbesteding. Er is, in samenwerking tussen
de gemeente en de horeca, zelfs een succesvolle
pilot opgestart met een café voor jongeren
in de leeftijd van 16 tot 18 jaar. En daarmee is
dan meteen ook de eerste wens van het brede
Oosterhoutse Jongerenplatform gehonoreerd.
Aanbod
Dat Oosterhout ook aantrekkelijk is voor
twintigers en dertigers, komt natuurlijk vooral
door de kwaliteiten van de gemeente: een
ruim aanbod aan (betaalbare) woningen, goede
voorzieningen, prima bereikbaarheid, een groene
woonomgeving en voldoende banen. Maar dat
alleen is niet voldoende. Wie bij deze doelgroep
echt wil scoren, moet wel extra zijn best doen. Dat
‘extra’ zit ‘m in Oosterhout vooral in vernieuwende
en uitdagende horecaconcepten (bijvoorbeeld
op het voormalige Galvanitasterrein), bijzondere
ontmoetingsplekken en ruimte voor afwijkende
initiatieven.
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VERGRIJZING
levert werk op
In 2030 zien we in Oosterhout vergrijzing niet meer
als een (economisch) probleem, maar als een kans.
Zorg en welzijn
Met de forse toename van het aantal ouderen,
neemt ook de vraag naar zorg- en welzijnsdiensten
toe. Deze sector zorgt dan ook voor een grote
hoeveelheid banen. Natuurlijk geldt ook hier
dat het werk verandert onder invloed van
automatisering en robotisering. Robotstofzuigers
zijn inmiddels zo doorontwikkeld dat een oudere
voor dit werk geen hulp meer nodig heeft.
Technologische ontwikkelingen maken in het
huishouden veel werkzaamheden overbodig.
Zo kunnen maaltijden via de inzet van drones of
robots worden bezorgd en houdt de interactieve
koelkast de houdbaarheid van producten in de
gaten.

Eenzaamheid
Al deze ontwikkelingen kunnen echter het contact
tussen mensen onderling nooit vervangen.
Vandaar dat de efficiencywinst, die geboekt wordt
door automatisering, opnieuw in de zorg wordt
geïnvesteerd. Maar dan om een ander probleem
aan te pakken dat door veel ouderen in steeds
grote mate wordt ervaren: de eenzaamheid.
Op dat vlak is het mooi om te zien dat ouderen
beter voor elkaar zijn gaan zorgen. Maar ook
de professionele inzet kan tegenwoordig meer
op het welzijn dan op het huishouden gericht
worden. Er is meer menselijk contact zowel via
directe aanwezigheid als via beeld.

Gezondheid
E-health is ook zo ver ontwikkeld dat een deel
van de medische controles op afstand gedaan
kan worden. Bloeddruk en bloedwaardemeting
gebeuren automatisch met een geïmplanteerde
chip en de resultaten worden automatisch en
veilig naar de medisch specialist gestuurd.

Zo kunnen maaltijden via de inzet van
drones of robots worden bezorgd
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OOSTERHOUT
in de Lonely Planet
Mensen hebben in 2030 meer vrije tijd en zij willen
zoveel mogelijk unieke belevenissen meemaken.
Toerisme en leisure ontwikkelt zich dan ook steeds
meer tot een belangrijke economische sector,
gericht op die ‘unieke avonturen’. Ook voor de
vrijetijdssector geldt dat Oosterhout zich niet focust
op een bepaalde groep, maar kiest voor een mix.
Melkmeisje
Voor de toeristen die geïnteresseerd zijn in
cultuur en historie heeft Oosterhout met de
Heilige Driehoek een unieke trekpleister op zijn
grondgebied. Aziatische toeristen doen op hun
rondreis door Nederland ook Oosterhout aan.
Niet alleen voor een rondleiding bij de kloosters,
maar ook om na hun bezoek aan het Rijksmuseum
te zien waar de kan van het ‘Melkmeisje van
Vermeer’ vandaan komt. De replica’s van de
bruine kan worden dan ook in grote aantallen aan
toeristen verkocht.

Bossen en water
Voor de actieve recreant staat Oosterhout op de
kaart om haar uitgebreide bossen met wandelen fietsroutes. De regio West-Brabant heeft
zich op de kaart gezet als het wielercentrum
van Nederland. Oosterhout speelt daarin een
bijzondere rol, dankzij de aanwezigheid van
gevarieerde en uitdagende mountainbikeroutes.
Oosterhout is er hierbij in geslaagd om een
goede balans te vinden tussen het sportieve en
recreatieve gebruik van de bossen en de zorg
voor de natuur.

Recreatie
Voor de gezinnen met kinderen is Oosterhout
een goede uitvalsbasis voor een bezoek aan de
Efteling. Oosterhout zelf heeft met waterparadijs
en wellness-centrum De Warande een heuse
trekpleister. Je kunt er in 2030 niet alleen
zwemmen, maar er is een compleet pakket aan
water-entertainment en wellness voor het hele
gezin beschikbaar. Daarnaast heeft De Warande
grote naamsbekendheid gekregen door het
feit dat er regelmatig (inter)nationale zwem- en
waterpolowedstrijden plaats vinden.
Iets verderop ligt het welness-complex van de
Bergvlietse Bossen, dat in 2030 zijn tienjarig
bestaan viert en in die tijd enorm heeft
bijgedragen aan de versterking van de toeristische
aantrekkingskracht van de gemeente. Bergvlietse
Bossen is bovendien een van de drie golfbanen in
de omgeving van Oosterhout.
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De ontwikkeling van de Zwaaikom met
de uitbreiding van de jachthaven heeft
een belangrijke impuls gegeven aan het
watertoerisme. Oosterhout heeft zich hiermee op
de kaart gezet bij de waterrecreant.
Binnenstad
In 2030 staat Oosterhout bekend om zijn
aantrekkelijke centrum met veelzijdige horeca.
Met de Markt en de Heuvel heeft Oosterhout
twee gezellige pleinen in de aanbieding die
veel mensen trekken voor een drankje en een
hapje; niet alleen de lokale bevolking, maar
ook toeristen en dagjesmensen. Je kunt er
gezellig, avondvullend met elkaar eten in een
van de vele restaurants. Daarnaast zijn er volop
mogelijkheden om maaltijden te bestellen die
worden thuisbezorgd, desnoods via een drone.
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Lonely Planet
Bij het promoten van de toeristische
mogelijkheden trekt Oosterhout samen op met
de regio. De Baronie is uitermate geschikt als
uitvalsbasis voor de toerist. Het ligt centraal tussen
toeristensteden als Amsterdam, Antwerpen,
Brussel en Den Haag, maar ook vlakbij De Efteling
en De Biesbosch.
De Baronie heeft zelf veel te bieden met de
historische stad Breda, de Heilige Driehoek
in Oosterhout en de uitgestrekte bos- en
watergebieden.
Dat de toeristische potentie van Oosterhout
ook internationaal wordt erkend, is overigens
al in 2028 gebleken. De Lonely Planet beveelt
Oosterhout aan als uitstekende uitvalsbasis voor
toeristen die in een paar dagen Nederland en
België willen verkennen.
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ALTIJD VOOR IEDEREEN
van alles te doen
Oosterhout heeft zich ontwikkeld tot een levendige
gemeente waar voor iedereen, voortdurend van alles
te beleven valt. We denken niet meer in de klassieke
verkokering tussen cultuur en evenementen,
gesubsidieerde
en
commerciële
activiteiten,
vrijwillige en professionele organisaties. In 2030
maken we er met z’n allen één sprekend geheel van.
Organisatoren van ‘belevenissen’ weten elkaar te
vinden en werken samen.
Waar Breda zich heeft geprofileerd op de
grootschalige dancefeesten, heeft Oosterhout
zich gericht op evenementen voor bredere
doelgroepen. Kermis, carnaval en Parkfeest zijn
goede voorbeelden van grote evenementen die
voor jong en oud tegelijk leuk zijn. Oosterhout
heeft deze verbindende formule ook op tal van
kleinere gebeurtenissen toe weten te passen.
Bijna ieder weekend kent wel een prikkelend
evenement. De inwoners van Oosterhout hechten
veel waarde aan gezelligheid en ontmoeting. De
gemoedelijke horeca speelt hier goed op in.
Binnenstad
In de binnenstad van Oosterhout hoeft niemand
zich nog te vervelen. Of je nu met je op zonneenergie werkende Macbook wilt werken in het
hippe koffietentje op de Markt of op zaterdag
met je kinderen wilt genieten van straattheater
of een spontane muzikant, het is er allemaal
allemaal.
Het is Oosterhout gelukt om door een slimme
programmering de belevingswaarde van de
binnenstad te vergroten. Er komen daardoor
meer bezoekers, die meer besteden. Deze
economische versterking van de binnenstad wordt
weer slim geïnvesteerd in de programmering. Het
fonds dat gevuld wordt door de binnenstad, de
toeristische sector en de gemeente wordt steeds
groter en dat biedt mogelijkheden om brede
ambities uit te voeren.
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Het programma voor de binnenstad wordt
ontwikkeld door een samenwerkingsverband van
mensen uit het bedrijfsleven, de culturele sector,
leisure en de gemeente. Het is een sterke publiekprivate samenwerking die aanjaagt, faciliteert en
het profiel van Oosterhout uitdraagt.
Sport
Oosterhout is er in geslaagd de sportdeelname
van de inwoners te verhogen. Ook bijzondere
groepen als mensen met een beperking en
ouderen zijn meer gaan bewegen. Samenwerking
tussen zorgverleners, sportverenigingen en
gemeente heeft hieraan zeker bijgedragen.
Een andere belangrijke randvoorwaarde was
natuurlijk de beschikbaarheid van optimale
sportaccommodaties. Zo maken steeds meer
sporters gebruik van recreatieoord De Warande.
Het heeft zich ontwikkeld tot een trainingscentrum
voor zwemmers, wielrenners, mountainbikers en
triatleten. Ook de wellness-voorzieningen dragen
bij aan de actieve sportbeleving.
De sporthal in Oosterheide en de sporthal bij
het Mgr. Frenckencollege zijn jaren geleden
nieuw gebouwd. De sporthal in Dommelbergen
staat in de planning voor nieuwbouw. De
voetbalverenigingen in Oosterhout en de
kerkdorpen
beschikken
over
eigentijdse
accommodaties.
Voorzieningen
Oosterhout heeft een verspreid aanbod van vaste
culturele voorzieningen zoals de bibliotheek,
de theaters, het poppodium, de musea,
repetitieruimtes, diverse expositieruimten.
Het is bijzonder om te zien hoe de bibliotheek een
belangrijke maatschappelijke rol heeft opgepakt in
de verbinding tussen mensen. Of het nu gaat om
de integratie in de Nederlandse samenleving of de
verbinding tussen jong en oud, via een doorlopend
ontwikkelende educatieve programmering brengt
de bibliotheek mensen samen.
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Aanvullend op dit vaste aanbod zien we steeds
meer tijdelijke initiatieven ontstaan. Creativiteit
die op verrassende wijze tot uiting komt in
leegstaande panden of op verborgen plekjes in
Oosterhout. Culturele subsidies hebben de rol
om dit soort vernieuwende initiatieven aan te
jagen.

de oude fabrieken van Galvanitas vormen nu de
thuisbasis van creatieve ondernemers en jonge
bewoners, het Speelgoedmuseum heeft zich
ontwikkeld tot een interactief museum waar
kinderen en volwassenen binnen het thema
‘spelen en speelgoed’ worden uitgedaagd om
vindingrijk te zijn.

Erfgoed
Oosterhout heeft de afgelopen jaren open
gestaan voor bijzondere en spannende
ontwikkelingen. Daardoor is het resterende
culturele erfgoed wel op creatieve wijze benut.
De Gecroonde Bel is nu een authentiek hotel,

Optocht
Ondertussen, op de Markt, ziet Prins Mienus XVI
op carnavalszondag een Kaaiendonkse optocht
met meer dan honderd deelnemers aan zich
voorbijtrekken.
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OOSTERHOUT
laat de smaak niet meer los
Oosterhout heeft ook in 2030 heel wat te bieden.
Voor ondernemers die er hun bedrijf willen vestigen,
voor woningzoekenden die graag in een ruime
en groene leefomgeving een huis zoeken en voor
mensen die er een dag of een week tussenuit willen.
Naamsbekendheid
In het verleden mag Oosterhout misschien iets
te bescheiden zijn geweest in het uitventen
van die pluspunten, in 2030 is daarvan geen
sprake meer. Bedrijfsleven, maatschappelijke
partners en gemeente investeren samen in één
marketingcampagne, die de naamsbekendheid
van Oosterhout met sprongen heeft vergroot.
Ook het gegeven dat Oosterhout in jaren
daarvoor het decor is geweest van de Europese
Kampioenschappen triatlon (op en rond
recreatieoord De Warande) en de finale van de
World Cup driebanden heeft ervoor gezorgd dat
niet alleen steeds meer mensen waar Oosterhout
ligt, maar het ook weten te vinden.

Voedingssector
Het blijft daarbij overigens niet alleen bij
mooie woorden. De sector is continu bezig met
productieverbetering en productontwikkeling,
om aan de steeds veranderende eisen van de
consument tegemoet te komen. De Oosterhoutse
voedingsmiddelenindustrie loopt voorop in
technische innovaties. Dat is goed gebleken voor
de economische ontwikkeling van Oosterhout.
In de agrofood-sector wordt afvalmateriaal
uit de voedingsindustrie hergebruikt. Enkele
Oosterhoutse bedrijven is hierin marktleider
geworden. Vanuit de behoefte om te blijven
investeren in goed opgeleid personeel èn in
research en development hebben deze bedrijven
samenwerkingsarrangementen afgesloten met
instellingen voor hoger en wetenschappelijk
onderwijs.

Bij deze brede marketingstrategie wordt
voortgeborduurd op de thema’s ‘Proef
Oosterhout’ en ‘De smaak te pakken’. Logisch,
want ook in 2030 zijn de voedingsmiddelindustrie
en de horeca sectoren waarmee Oosterhout zich
kan onderscheiden van andere steden.

De voedingsmiddelenindustrie
en horeca zijn sectoren
waarmee Oosterhout zich kan
onderscheiden in 2030
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MODERNE ZORG
voor iedereen
Ouderen kunnen tot op steeds hogere leeftijd thuis,
in hun eigen omgeving, blijven wonen. Want als er
één sector is waar technologische ontwikkelingen
het verschil hebben gemaakt, dan is dat wel de zorg.
Robots klaren de onvermijdelijke huishoudelijke
klusjes. Wie niet het huis uit kan of wil om
boodschappen te doen, bestelt via een app de
ingrediënten voor het avondeten. En wie geen
inspiratie heeft, laat de culinaire site van de
buurtsuper gewoon de maaltijd samenstellen en
bezorgen.
Sociale maatjes
De efficiencywinst die dit oplevert, wordt binnen
de sector van zorg en welzijn op een andere
manier ingezet. Om het sociaal isolement van
ouderen en alleenstaanden tegen te gaan, is in
Oosterhout een systeem van ‘sociale maatjes’
ingevoerd: zij komen langs voor een goed
gesprek, een gezonde wandeling of een bezoek
aan de binnenstad.
Met de scholen voor voortgezet onderwijs is
afgesproken dat de maatschappelijke stage
vooral voor dit doel wordt ingezet. Het biedt zo
niet alleen een oplossing voor een probleem, het
draagt er ook nog eens toe bij dat ouderen en
jongeren meer inzicht in elkaars leefwijze krijgen.

Gezondheidszorg
Op het gebied van de gezondheidszorg
is er sprake van nieuwe en nauwere
samenwerkingsverbanden. Aan de Pasteurlaan
heeft het voormalige Amphiaziekenhuis zich
ontwikkeld tot een medisch centrum voor
Oosterhout en de randgemeenten. Hier wordt
poliklinische zorg aangeboden en er vindt
eenvoudige dagbehandeling plaats (anderhalvelijns-zorg).
Voor de complexe en intensieve zorg zijn en
blijven Oosterhouters aangewezen op de
vestiging van het ziekenhuis in Breda. Maar voor
spreekuur en consult kunnen ze in hun eigen
gemeente terecht.
Samenwerking
De samenwerking tussen huisartsen en specialisten
wordt intensiever. De harde scheiding tussen
eerstelijn (huisartsen) en tweedelijn (ziekenhuis)
verdwijnt, er is veel meer sprake van een
ketenaanpak waaraan alle partijen hun bijdrage
leveren. En natuurlijk zorgt ook hier de nieuwe
technologie voor kwaliteitsverbeteringen: zo is
het mogelijk om op afstand het herstelproces
te monitoren, medicatie te reguleren of letterlijk
zicht te houden op de persoonlijke situatie van
patiënten.

Nieuwe initiatieven
Inwoners nemen in hun wijk allerlei nieuwe
initiatieven. Of het nu gaat om samen koken
en samen eten, om het aanbieden van zinvolle
vormen van dagbesteding of een goede
begeleiding van vluchtelingen en migranten: er
is in Oosterhout alle ruimte voor nieuwe ideeën
en van die ruimte wordt volop gebruik gemaakt.
Vaak worden daarbij de activiteitencentra voor
gebruikt.
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Oosterhout vervult in
2030 een spilfunctie
binnen de nieuwe
economische topregio
Breda-Tilburg

ZELFSTANDIGE EN
zelfbewuste regionale speler
De zelfstandige gemeente Oosterhout is een
zelfbewuste speler binnen de regio. Oosterhout
vervult in 2030 een spilfunctie binnen de nieuwe
economische topregio Breda-Tilburg. Niet alleen
omdat Oosterhout precies tussen beide grotere
steden inligt, maar ook omdat Oosterhout op
het gebied van logistiek en (agro)food van grote
toegevoegde waarde is.
Breda
De relatie tussen Oosterhout en ‘grote broer’
Breda is uitstekend. De sociaaleconomische
samenhang die er van oudsher tussen beide
gemeenten is, vertaalt zich in afspraken over
wat beide gemeenten voor elkaar kunnen
betekenen. Oosterhout en Breda beconcurreren
elkaar niet, ze vullen elkaar aan. Dat wordt
bijvoorbeeld uitgewerkt in de programmering
van beide theaters, in een afgewogen aanbod
van sportvoorzieningen en een toegankelijk en
bereikbaar systeem van gezondheidszorg. Ook
over het woningaanbod vindt afstemming plaats,
waardoor de specifieke kwaliteiten van beide
gemeenten verder worden versterkt

Opgave
De vraag met wie Oosterhout samenwerkt hangt
vooral af van de maatschappelijke opgave. Op
het gebied van zorg (jeugdzorg, Wmo) trekken
de gemeenten in de Baronie van Breda met
elkaar op. En op het gebied van veiligheid en de
handhaving wordt samengewerkt in de regio van
Bergen op Zoom tot en met Tilburg.
Bedrijven
Samenwerken in de regio is vanzelfsprekend
niet voorbehouden aan gemeentebesturen.
Oosterhoutse bedrijven bijvoorbeeld maken
in toenemende mate afspraken met het hoger
onderwijs in Breda en Tilburg over stage- en
opleidingsarrangementen.

Geertruidenberg en Drimmelen
Oosterhout onderhoudt een goede band met de
gemeenten aan de noordkant, die (voor een deel)
op het voorzieningenniveau van Oosterhout zijn
aangewezen. Regelmatig gaat Oosterhout met
de buurgemeenten om de tafel om te bepalen
welke vraagstukken gezamenlijk moeten worden
opgepakt. Dat kan te maken hebben met de
inhoudelijke uitdagingen - bijvoorbeeld op het
gebied van bereikbaarheid en toerisme - maar
ook met vraagstukken op het gebied van de
gemeentelijke bedrijfsvoering.
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MEER BEGRIP
door verbinding
Oosterhout bestaat uit groepen mensen die
op sociaal, cultureel of economisch gebied
van elkaar verschillen. Die verschillen worden
geaccepteerd. Scholen en het verenigingsleven
zijn de ontmoetingsplekken waar de verbinding
tussen die groepen wordt gelegd. In alle wijken
zijn buurtgroepen actief. Jong en oud kennen
elkaar in de wijk en bieden een helpende hand
als dat nodig is. Inwoners zetten samen met de
gemeente de schouders onder een samenleving
waarin iedereen zich gerespecteerd voelt en
uitgenodigd voelt om betrokken te zijn.

60

|

- 2018

Ook in 2030 blijft er aandacht nodig voor
jongeren in de wijken. Jongeren bevinden zich
in een leeftijd dat ‘anders zijn’ erg confronterend
kan zijn en soms moeilijk te accepteren. Of het
nu gaat om uiterlijk, afkomst, opleiding of fysieke
beperkingen, het gevoel dat je afgewezen
wordt ligt altijd op de loer. Daar komt nog bij
dat jongeren een immense druk voelen om aan
bepaalde idealen te voldoen. Soms kan een
groot sociaal vangnet met ouders, school en
vrienden het gevoel van ‘ergens niet thuishoren’
ook niet wegnemen. Daarom is het belangrijk om
te blijven investeren in het bereiken van jongeren.
De bewoners en de gemeente hebben daarbij
een belangrijke voorbeeldfunctie
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DE GEMEENTE,
dat zijn we met z’n allen
In 2030 bundelen gemeente, inwoners en
maatschappelijke instellingen steeds vaker hun
krachten. Samenwerking vindt vaak plaats via het
idee van co-creatie: samen werken aan een plan.
Voorbeelden daarvan zijn: de invulling van een
deel van de wijk of de herbestemming van een
leegkomend schoolgebouw.

Ook hebben inwoners een directere invloed
gekregen op het gemeentebestuur, omdat het
eenvoudiger is geworden om als groep inwoners
zelf bij de gemeenteraad een initiatiefvoorstel in
te dienen. En ten slotte wordt voor de kerkdorpen
al een aantal jaren gewerkt met een Oosterhoutse
variant van de burgerbegroting.

Soms gebeurt dat nog ‘klassiek’, door een aan tijd
en plaats gebonden oploop te organiseren waar
iedereen zijn of haar ideeën kan inbrengen. Maar
inwoners, ondernemers en organisaties kunnen
dag en nacht via online-platforms samenwerken
bij het realiseren van projecten of het bedenken
van nieuwe plannen.

Digitaal
In 2030 kan iedere inwoner op het door hem
gewenste apparaat - of het nu een laptop, tablet
of smartphone is - met één klik alle relevante
gemeentelijke informatie tot zich nemen. Je kunt
die informatie op een geografische ondergrond
presenteren en in enkele seconden alle informatie
ophalen die - bijvoorbeeld - nodig is om te
kunnen beslissen over de aankoop van grond,
een woning of een bedrijf.

Wijkbewoners
Op een aantal plaatsen in Oosterhout is het klein
onderhoud van de openbare ruimte inmiddels
uitbesteed aan groepen wijkbewoners. En het
is ook gelukt om voor de gehele gemeente een
dekkend systeem van ‘zorgvrijwilligers’ op te
zetten, waardoor de belasting van mantelzorgers
flink terugloopt.

Hetzelfde geldt voor het aanvragen van
gemeentelijke diensten. Wie geïnteresseerd is
in de geschiedenis, trends of ontwikkelingen op
een bepaald gebied kan die ook met één druk op
de knop ophalen.
Bijeenkomsten
Digitaal is praktisch, ontmoeten is prettig. De
Oosterhoutse samenleving kenmerkt zich al sinds
jaar en dag door sterke (in)formele netwerken.
Het is een kwaliteit die zeker de moeite van
het behouden waard is. Daarom investeert
de gemeente, samen met maatschappelijke
partners en ondernemers, in kennis- en
netwerkbijeenkomsten waarop regelmatig voor
Oosterhout relevante onderwerpen aan de orde
komen.
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COLOFON
Oosterhout 2030 is een uitgave van de gemeente Oosterhout.
Tekst en productie
Gemeente Oosterhout
Vormgeving
Designcombination | Sandra Bovendeaard
Copyright
Het auteursrecht berust bij de gemeente Oosterhout
Foto’s
Josanne van der Schoot, Marjan Sins, Job Stribos, Casper van Aggelen, gemeente Oosterhout.
Spread foto pagina 34-35: Brekelmans Fotografie.
Drukwerk
TotalPrint BV Oosterhout
Oplage
1.000 stuks
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