
 

 

 

 

OOSTERHOUT 

Bestuurlijk overleg VNO-NCW en gemeente Oosterhout 13 juni 2019 
 
Mobiliteit 
Status Hooipolder  
Dinsdag 11 juni jl. was het voltallige college van Tilburg op bezoek bij het college van 
Oosterhout. Tijdens dit bezoek is de ambitie uitgesproken om op economisch terrein 
meer samen te werken. Oosterhout is het scharnierpunt tussen Midden en West 
Brabant. 
De stoplichten bij Hooipolder is tijdens het bezoek ook ter sprake gekomen. 
 
Verzocht wordt om een vervolg overleg in te plannen met wethouder Mobiliteit en de 
voorzitter van VNO-NCW. 
 
Als de nieuwe burgemeester van Geertruidenberg bekend is, is het van belang om  
snel te schakelen om belangen af te stemmen. 
 
Bereikbaarheid bedrijventerreinen  
Voor dit punt schuift Maurice Paulissen, verkeerskundige van de gemeente 
Oosterhout aan. Maurice geeft een toelichting op het fietsplan om personeel te 
stimuleren om met de fiets te komen. De gemeente is in gesprek met de organisatie 
Mobilys. Mobilys is gespecialiseerd op het gebied van 
elektrische tweewielermobiliteit en ondersteunt 
organisaties om het fietsgebruik via e-bikes bij 
personeel te stimuleren. Een bedrijf plaatst tijdelijk e-
bikes die roulerend door werknemers gebruikt kunnen 
worden om de voordelen van het gebruik ervan onder de aandacht te brengen en te 
promoten om over te gaan tot aanschaf van een e-bike. Dit project kan ook worden 
afgenomen door bedrijven op bedrijventerreinen door plaatsing bij één bedrijf als 
uitgiftepunt.  
 
 
Ook wordt er bekeken of er een betere verbinding kan worden gemaakt met de 
bedrijventerreinen door bij bushaltes leenfietsen en/ of fietskluizen te plaatsen. Er zijn 
verschillende partijen die leenfietsen aanbieden tegen betaling. Voordat de juiste 
partij kan worden gekozen zal er eerst geïnventariseerd moeten worden wat de 
behoefte is van bedrijven. Als pilot wordt gestart op Vijf Eiken en Weststad. Er moet 
door de bedrijventerreinverenigingen in beeld gebracht worden hoeveel bedrijven 
mogelijk interesse hebben. Hoeveel fietsen het betreft en bij welke (bus)haltes. 
Vanuit de gemeente wordt contact gelegd met de besturen van de twee 
verenigingen. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Mobiliteitsplan 
De mobiliteitsvisie Oosterhout Vooruit is tijdens de raadsvergadering van mei 2019 
vastgesteld. Knelpunten die spelen kunnen worden meegenomen in het 
uitvoeringsprogramma. 
 

 
 
Arbeidsmarkt 
Programmamanager Arbeidsmarkt & Economie 
Tjeu Paffen is aangesteld als programmamanager Arbeidsmarkt & Economie en stelt 
zich kort voor tijdens het overleg. Hij is bezig met het opstellen van het programma 
Arbeidsmarkt & Economie. Een programma om zowel intern als extern de versterking 
en verbindingen te optimaliseren tussen Ondernemers, Onderwijs en Overheid. 
 
Invullen vacatures 
Het invullen van vacatures voor bedrijven blijft een uitdaging en aantal vacatures is 
hoog. Ook de gemeente krijgt momenteel vacatures moeilijk ingevuld. Het aantal 
bijstandsgerechtigden blijft dalen.  
 
Er wordt tijdens het overleg opgemerkt dat UWV niet alle informatie doorgeeft aan de 
gemeente. 
 
Huisvesting buitenlandse medewerkers  
Huisvestingsprobleem voor buitenlandse medewerkers moet hoogwaardig worden 
ingevuld. Er zijn in Oosterhout al een aantal locaties waaronder Katjeskelder. Er 
moet maatwerk geleverd gaan worden door bijvoorbeeld te gaan kijken of 
leegstaande kantoorpanden ingezet kunnen worden.  
Er wordt vanuit de wethouders een oproep gedaan aan ondernemers om mee te 
denken. Ideeën zijn van harte welkom, we kijken als gemeente graag mee wat 
mogelijk is. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Duurzaamheid 
Gezamenlijke duurzaamheidsagenda 
Ambitie 2030 en uitvoeringsprogramma 2019-2022 worden aangeboden aan de 
Raad.  
 
Binnen VNO-NCW is extra capaciteit voor Duurzaamheid. Marcel Derijckere mag 
zich hiervoor inzetten vanuit VNO-NCW. Er wordt een afspraak gemaakt met 
wethouder Duurzaamheid om van gedacht te wisselen en te kijken waar we samen in 
op kunnen trekken. 
 
Er wordt aandacht gevraagd voor de uitgifte van Everdenberg Oost. Dat dit terrein 
energieneutraal wordt ingevuld. 
 
Concrete projecten 

• Creëren windmolenpark aan Oranjepolder.  
• SDE subsidies zijn toegekend voor ‘Zon op Bedrijfsdaken.  
• 8 oktober 2019 is er een stimuleringsbijeenkomst in Theater De Bussel om 

bedrijven bewuster te maken. Hier wordt tevens de Groene Pluim uitgereikt. 
• De gemeente zou graag bedrijven aan elkaar willen koppelen die reststromen 

van elkaar kunnen gebruiken. 

Overige zaken 
Ondernemend Oosterhout Ontmoet 2019 
Dit jaar is ervoor gekozen om samen op te trekken met JCI (Juniorkamer). Zij hebben 
vorig jaar een heel mooi bijeenkomst opgezet: Future Talks. De gemeente heeft een 
aandeel in het programma. De bijeenkomst wordt in november georganiseerd en er 
zal tijdens de bijeenkomst worden stilgestaan bij het 100 jarig bestaan van het 
Wilhelminakanaal. 

 
 
  



 

 
 
 
 
Economische monitor 
De monitor van het eerste kwartaal 2019 laat nog steeds een stijging zien in het 
aantal openstaande vacatures. De werkloosheidspercentage laat een sterke daling 
zien. De winkelleegstand in het centrum is nog altijd hoog.  
 

Overige zaken 
• Vanuit VNO-NCW wordt voorgesteld om een afstemmingsoverleg in te 

plannen tussen de gemeenten en VNO-NCW besturen van Altena, 
Drimmelen, Geertruidenberg en Oosterhout. Er wordt een afspraak ingepland. 

• 1 juli staat er een gezamenlijk overleg met de besturen van de diverse 
bedrijventerreinverenigingen en gemeente gepland. De intentie van het 
overleg is om vooral kennis te delen en te kijken waar gezamenlijk 
opgetrokken kan worden. 

• Vanuit ondernemers wordt aandacht gevraagd voor SBBO om ervoor te 
waken dat het juiste systeem gekozen wordt. Dit naar aanleiding van een 
presentatie die is gehouden tijdens de ALV Weststad op 11 juni jl. Er wordt 
een afspraak ingepland. 

• Toekomstvisie: de gemeente heeft een extern bureau Bosscher & Klein 
ingehuurd voor citymarketing om tot een goed verhaal te komen. Het moet 
een verhaal zijn van de stad. Het bedrijf zal ook een aantal externe 
stakeholders bezoeken om input op te halen. 

 


