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Waar staat VDG voor?

Samen doen, samen werken en samen leven in een straat, wijk, dorp, in de hele gemeente
Oss. Dat is waar wij – Voor De Gemeenschap – voor staan. Mensen blijven verbinden is
daarvoor van groot belang. In dit verkiezingsprogramma leest u hoe wij dit de komende
jaren willen doen. Vier pijlers staan hierin centraal:
1.
2.
3.
4.

Goed wonen voor iedereen
Leefbaar en gezond Oss
Voorzieningen op niveau
Mogelijk maken

OVER VDG
VDG is al 36 jaar actief. Gestart vanuit de voormalige gemeente Megen, Haren, Macharen, is
VDG sinds 1994 een niet meer weg te denken factor in de gemeenteraad van de gemeente
Oss. We zijn een onafhankelijke lokale partij zonder binding met landelijke politieke partijen.
VDG bestaat uit leden met zeer verschillende landelijke politieke voorkeuren met één
gezamenlijk lokaal doel: het beste bereiken voor de inwoners van de hele gemeente Oss.
We staan voor een praktische, duidelijke en eerlijke wijze van besturen. VDG doet dit met
respect voor de inwoners, ondernemersverenigingen en maatschappelijke organisaties. De
leden van VDG zijn lid van meer dan 150 verenigingen en instellingen uit de hele gemeente
Oss. Zij zorgen ervoor dat onze wethouders, raadsleden en burgerleden altijd weten wat er
leeft in de wijken en kernen.
VDG NEEMT VERANTWOORDELIJKHEID
Sinds 1994 maakt VDG deel uit van een coalitie en nemen wethouders zitting in het dagelijks
bestuur van de gemeente Oss. Ook toen het na de bankencrisis ging om zware
bezuinigingsopgaven, is VDG niet weggelopen voor verantwoordelijkheid. De komende jaren
willen wij opnieuw onze verantwoordelijkheid nemen. Er komt steeds meer op het bord van
de lokale overheid. Meer en meer worden we verantwoordelijk voor onze eigen
leefomgeving. Dit geldt al een aantal jaren in het sociale domein, maar de komende jaren
ook op het gebied van het fysieke en ruimtelijke beleid. VDG is diepgeworteld in de
samenleving, heeft kennis en kunde in huis en is daarom in staat deze veranderingen mede
vorm te geven.
VDG IS KOERSVAST
Ook de afgelopen vier jaar was VDG onderdeel van de coalitie. Met 2 wethouders, 10
raadsleden en 2 burgerleden hebben we een grote bijdrage kunnen leveren aan de behaalde
resultaten. We kijken positief terug op de samenwerking met de andere coalitiepartijen. Er is
veel in gang gezet en daar staan we als VDG volledig achter. We zetten voor de komende
3

Verkiezingsprogramma VDG

De Kracht van Lokaal

periode daarom in op voortzetting van de ingezette weg, met daarin een aantal extra
accenten en aanpassingen. Het zou immers gek zijn, wanneer we, als VDG, nu het roer
radicaal om zouden gooien.
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WAAR WE TROTS OP ZIJN
De afgelopen periode was anders dan anders. Corona beheerst, nog steeds, voor een groot
deel ons leven en laat haar sporen na. VDG heeft zich in deze periode sterk gemaakt voor de
ondersteuning van onze ondernemers, verenigingen en wijk- en dorpshuizen. Zij zijn van
belang voor onze gemeenschappen. We zijn er trots op dat we, ondanks corona, ons
verkiezingsprogramma 2018 – 2022 grotendeels hebben kunnen realiseren.
EEN GREEP UIT ONZE RESULTATEN


Welstand is afgeschaft



Glasvezel is beschikbaar voor alle inwoners van de Gemeente Oss



We zijn weer baas over Herperduin en maakten ons los van de Maashorst



Oss is aantrekkelijk voor nieuwe bedrijven, bedrijventerreinen raken vol



Pivot Park groeit en is de broedplaats voor nieuwe medicijnen in Nederland



Het Osse centrum krijgt een impuls met Walkwartier, Raadhuislaan – Noord en Zuid



Met Oss-West maken we werk van de uitbreiding van de stad Oss



In Ravenstein en Geffen realiseren we grote nieuwbouwprojecten



Ook in de kernen bouwen we volop: o.a. in Lith, Macharen, Megen en Herpen



Er is en wordt flink geïnvesteerd in ontmoeten: De Haard in Ruwaard is gerealiseerd, de
Koppellinck in Geffen en Onder de Plag (Over d’n Dam) zijn aangepast en de plannen
voor ’t Slotje (Herpen), De Bongerd (Macharen), Vidi Reo (Ravenstein), ontmoeten in
NOK Neerloon, Overlangel Keent) en Oss Noord-West worden komende tijd uitgevoerd.



Het Golfbad gaat verhuizen naar een nieuwe plek



Nieuwbouwplannen voor een aantal scholen in Oss en de kernen



Het Osse Sportakkoord is ondertekend



Er is in Oss blijvende aandacht voor armoede- en schuldenproblematiek



En dat alles met een verantwoord en degelijk financieel beleid
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ONZE SPEERPUNTEN 2022 – 2026
Voor de komende periode vormen de eerdergenoemde 4 pijlers ons kompas.
 Goed wonen voor iedereen
 Leefbaar en gezond Oss
 Voorzieningen op niveau
 Mogelijk maken
VDG hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:


Elke inwoner voelt zich thuis in de gemeente Oss en is trots op zijn/haar gemeente;



Kwaliteit van de leefomgeving is van groot belang waarbij we een gezonde balans
aanbrengen tussen wonen, werken en recreëren;



We scheppen voorwaarden voor een duurzame economische groei;



De gemeente Oss kent zowel de uitdagingen van de stad als de (kleine) kernen. De
behoeften voor de diverse gemeenschappen verschillen. ‘Mogelijk maken’ is daarbij
ons motto;



Zeker in het sociale domein blijft maatwerk het uitgangspunt, met veel aandacht
voor:
o Armoedebestrijding.
o Jeugdzorg.
o Mantelzorg(ers)
o Samen met wijk- en buurtbewoners
o Ontmoeten; waarbij de ontmoetingsfunctie in wijken en dorpen belangrijk is;



Sport, kunst en cultuur zijn voor alle inwoners toegankelijk en financieel bereikbaar;



De gemeente Oss biedt ruimte voor en kansen aan lokale initiatieven van inwoners,
ondernemers en verenigingen;



We willen dat de leefomgeving voor al onze inwoners veilig, schoon en leefbaar is;



Oss is met haar stad, stadjes en vele kernen een bijzondere en kleurrijke gemeente.
De eigen identiteit in de wijken en kernen willen we koesteren en behouden;



De gemeente Oss heeft een centrumfunctie in de regio;



Het bestuur staat dicht bij de inwoners;



De gemeente voert een verantwoord en degelijk financieel beleid.
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1 GOED WONEN VOOR IEDEREEN
VDG vindt dat het voor alle inwoners goed wonen, werken en recreëren moet zijn in Oss.
Een goede balans tussen deze drie vinden wij belangrijk. De afgelopen periode zijn vele
initiatieven op dit gebied in gang gezet, VDG wil nu doorpakken.
WAT ZIEN WE
Over wonen in de gemeente Oss kan VDG kort en duidelijk zijn: bouwen, bouwen en nog
eens bouwen! Er zijn veel woningenzoekenden in Oss, daarom is komende periode nog meer
prioriteit nodig voor woningbouw. Daarbij is de woningbouwbehoefte van al onze inwoners
belangrijk: jong, oud, met een grote portemonnee of smalle beurs. Niet alleen in de stad,
maar ook in de kernen. Juist daar is het bouwen voor eigen aanwas belangrijk. Naast de
traditionele woonconcepten wil VDG meer ruimte voor bijzondere woonvormen en
(particuliere) initiatieven. Onze eigen inwoners hebben daarbij, wat VDG betreft, een
streepje voor.
We gaan voor een gemengd woonaanbod in de wijken en kernen. Aantrekkelijke kernen en
wijken zijn belangrijk voor onze inwoners, met voor elk wat wils. VDG vindt dat iemand die
een woning koopt in de gemeente Oss, daar ook moet gaan wonen. Wij zijn voor het
invoeren van een woonplicht. Daarnaast moet er ook ruimte worden gecreëerd voor
aangepaste woningen waar mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen.
De meeste mensen willen graag zo lang mogelijk in de eigen wijk of kern blijven wonen. In
het beleid moet ruimte worden gemaakt voor initiatieven die dit mogelijk maken, zoals
mantel-wonen of collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). We praten over CPO
wanneer een initiatiefgroep (vaak jongeren), samen een aantal woningen realiseert. Ook de
zgn. ‘knarrenhofjes’ ziet VDG als een mooi initiatief waar mensen samen wonen en naar
elkaar omkijken.
WAT WILLEN WE
 Vaart maken met het afhandelen van bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen;
 Meer ruimte voor woningsplitsing;
 Heldere richtlijnen voor woonplicht;
 Voorrang voor mantelzorginitiatieven;
 Actieve ondersteuning cpo’s;
 Blijvende aandacht voor woningbouw in de (kleine) kernen.
WAT ZIEN WE
Het gaat goed met de Osse economie, de werkgelegenheid is nog nooit zo hoog geweest en
de bedrijventerreinen raken vol. Of beter gezegd, de bedrijventerreinen zijn vol. Daarom
moet er actief werk gemaakt worden van nieuwe werklocaties. Dat hoeft niet per se op een
traditioneel bedrijventerrein. Met name in de kernen moet ruimte gemaakt worden voor
7
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werklocaties op maat. Als uitgangspunt dient de onlangs vastgestelde Economische
Strategienota: Moderne Maakstad Oss. De gemeente moet creatief meedenken met
bedrijven die een huisvestingsvraagstuk hebben. Belangrijk is dat er ook samenwerking
wordt gezocht met opleidingsorganisaties. Zo kunnen we inzetten op innovatie en
duurzaamheid, kiezen we voor kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Ondanks het tekort aan personeel zien we nog steeds dat er een (te) groot deel van onze
inwoners aan de kant staat. Het lukt hen niet om zelfstandig aan het werk te komen. Het is
de taak van de gemeente om dit, samen met het Osse bedrijfsleven en het onderwijs, op te
pakken.
Sommige sectoren binnen het midden- en kleinbedrijf (MKB) hebben het zwaar te verduren
als gevolg van corona. De gemeente moet hen actief ondersteunen, de weg wijzen naar de
juiste loketten en bijvoorbeeld vouchers voor advisering en ondersteuning verstrekken. VDG
wil digitaliseringsvouchers voor het MKB beschikbaar stellen, om hen beter voorbereid te
laten zijn op de toekomst. Voor het Osse centrum moet blijvend worden gewerkt aan een
divers woon- winkel- en ondernemersklimaat. Het centrum van Oss moet blijven bruisen. Dit
doen we in samenwerking met het Centrummanagement, winkeliers en pandeigenaren.
Zoals we voor ons economisch beleid breed samenwerken met ondernemersverenigingen,
groot en klein
WAT WILLEN WE
 Actief op zoek naar uitbreiding werklocaties;
 Stimuleer de samenwerking met het onderwijs;
 Een belangrijke rol voor Talentencampus Oss;
 Werk voor iedereen, ook voor inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt;
 Verdere versterking van het Osse centrum;
 Vitaal buitengebied, levendige kernen met voldoende ruimte voor
ondernemerschap;
 Invoering van digitaliseringsvouchers.
WAT ZIEN WE
Oss kent een grote variëteit aan natuur en landschappen. Met een groene rand en de
Geffense plas en Herperduin als pareltjes aan de zuidzijde. Via een uitgestrekt open gebied
naar 45 kilometer Maasdijk aan de noordzijde. Daar waar de bijzondere geschiedenis is af te
lezen en te beleven in de historische stadjes en dorpen. Een mooie omgeving die VDG trots
maakt en die onze inwoners willen koesteren. Naast de maakstad Oss kent onze gemeente
een groot buitengebied, waar de agrarische sector eeuwenlang drager was van de lokale
economie. We zien dat deze sector al enkele decennia in zwaar weer verkeert. Wanneer we
willen blijven genieten van al het moois, zullen we in moeten zetten op behoud van deze
leefomgeving. VDG ziet kansen om de aanwezige kwaliteiten, zoals rust en ruimte, natuur en
8
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landschap en historisch erfgoed, te benutten voor andere economische pijlers, naast of
samen met de agrarische sector. We zien daarbij kansen voor de vrijetijdseconomie. We
nemen onze maatschappelijke opdrachten in het kader van waterveiligheid, energie en
klimaat serieus. VDG wil daarbij inzetten op behoud en versterking van natuur- en
recreatiewaarde van onze leefomgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat dit alles hand in hand
kan samengaan. Dit vereist een gemeente die meedenkt, stimuleert en mogelijk maakt. De
toekomst van ons buitengebied bepalen we natuurlijk samen met haar huidige gebruikers en
inwoners.
WAT WILLEN WE
 Ruimte in het buitengebied voor zowel maatschappelijk opgaven, bedrijvigheid en
recreatie;
 Behoud van Herperduin volgens het huidige ‘Herps model’;
 Aandacht voor goede en veilige verbindingen tussen de kernen en de
oeververbindingen aan de Maas;
 Stimulering van het (recreatief) ondernemerschap ook in het buitengebied;
 Aandacht voor de juiste balans tussen natuur, cultuur en economie;
 Meer aandacht voor de vrijetijdseconomie;
 Een efficiënte invulling van marketing en promotie na het wegvallen van de VVV.
WAT ZIEN WE
Nieuwe woningen en bedrijventerreinen moeten natuurlijk wel goed bereikbaar zijn. We
zien de verkeersdruk in en om Oss toenemen. Steeds meer files bij knooppunt Paalgraven en
op de A50 richting Ewijk. Maar ook bij het spoor, dat dwars door onze stad loopt, worden de
rijen steeds langer. Als we gaan bouwen, moeten we ook meteen werk maken van goede
bereikbaarheid. Dat geldt zeker ook voor de nieuwe grootschalige uitbrieding in Oss-West.
Onze dorpen en stadjes zijn redelijk tot goed bereikbaar voor het autoverkeer. VDG wil extra
aandacht voor veilige en goede fietsverbindingen ook van en naar de kernen. We zien
jaarlijks de zorgen over de noord-zuid verbindingen via de maasveren toenemen. Daarnaast
is een verkeersveilige omgeving voor iedereen, het uitgangpunt.
WAT WILLEN WE
 Aanpak knooppunt Paalgraven/A50, met als inzet één of meer extra rijbanen;
 Vrachtwagenluwe Dorpenweg, maar ook geen A50-sluipverkeer door Berghem en
Herpen;
 Een lange termijn aanpak voor verdiept spoor of meerdere onderdoorgangen in de
stad;
 Een goede noordelijke en westelijke ontsluitingsweg voor Oss;
 Verbetering fietspaden zoals langs de John F. Kennedybaan en in Oss-West, met
meerdere fietsstraten;
9
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Een duurzame oplossing voor de oeververbindingen waarbij de Provinciale
overheden hun verantwoordelijkheid nemen;
Verkeersveilige woonwijken met 30 km-zones waar nodig.
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2 LEEFBAAR EN GEZOND O SS
VDG hecht belang aan een schone en veilige woonomgeving voor alle inwoners van de
gemeente Oss. Ongeacht waar je woont of wie je bent, alle inwoners moeten zich veilig
voelen in en vertrouwd met hun leefomgeving. Daarbij zijn een gezonde geest en een
gezond lichaam van grote waarde. De gemeente is er verantwoordelijk voor dat de
randvoorwaarden hiervoor aanwezig zijn.
WAT ZIEN WE
Overlast en asociaal gedrag in de directe leefomgeving zijn vaak bepalend voor het gevoel
van veiligheid. VDG vindt het onaanvaardbaar dat bewoners zich onveilig of ongemakkelijk
voelen in hun eigen leefomgeving. VDG is voorstander van het wijkgericht werken, waarbij
wordt ingezet op sociale relaties in de wijken en kernen. Wij juichen projecten zoals
buurtpreventie en buurt –WhatsApp- groepen, van harte toe. Gezamenlijke initiatieven voor
het aanpakken van overlast zijn succesvol gebleken. Ook als het gaat om tegengaan van
andere vormen van overlast, zoals afvaldumpingen, moet dit samen met de inwoners
worden aangepakt. VDG is voor tijdelijk cameratoezicht, maar alleen wanneer het echt nodig
is om structurele overlast terug te dringen.
WAT WILLEN WE
 Een gezamenlijke aanpak tegen huftergedrag;
 Wijkgerichte aanpak overlast;
 Actieve ondersteuning initiatieven buurtpreventie;
 Tijdelijk cameratoezicht waar nodig.
WAT ZIEN WE
We wonen in een mooie omgeving die heel veel kansen biedt. De gemeente Oss heeft veel
te bieden, levendige kernen, goed bewaarde geheimen en mooie en gevarieerde natuur.
Genoeg om van te genieten. Niet alleen voor onze eigen inwoners, maar ook voor hen die
ons bezoeken. Het actief uitdragen van al dat moois, biedt ook kansen voor de leefbaarheid
van wijken en kernen.
WAT WILLEN WE
 Ondersteuning van initiatieven en activiteiten die Oss en haar kernen op de kaart
zetten;
 Inzet op behoud van cultuur, landschap en historie, waar het bijdraagt aan verhoging
van de leefbaarheid.
WAT ZIEN WE
We zien dat, zeker in deze tijden van corona, de gezondheidszorg onder druk staat. Daar
waar zorg nodig is, dient deze voor iedereen bereikbaar te zijn en blijven. Gezond leven en
een gezonde levensstijl verkleinen de vraag naar zorg. De gemeente heeft een belangrijke
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taak bij het onder de aandacht brengen van deze thema’s bij haar inwoners. Initiatieven die
bijdragen aan gezond leven en een gezonde levensstijl moeten worden gestimuleerd en
mogelijk worden gemaakt. Niet allen activiteiten moeten worden gestimuleerd, een groene
fysieke leefomgeving voelt beter en nodigt uit om te bewegen.
WAT WILLEN WE
 Gezonde leefstijl voor iedereen bereikbaar maken door structurele ondersteuning
van beweeg- en gezondheidsinitiatieven;
 Extra aandacht voor preventie;
 Ondersteuning van burgerinitiatieven voor meer bewegen in en vergroening van de
openbare ruimte;
 Meer sportvoorzieningen zeven dagen per week beschikbaar voor alle inwoners;
 Ondersteuning en stimulering van de open club-gedachte.
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3 VOORZIENINGEN OP NIVEAU
Oss heeft een hoog voorzieningenniveau, zeker voor een middelgrote stad. Een
aantrekkelijke stad, een mooi theater, zwembad, museum, bioscoop en poppodium als
centrumvoorzieningen voor alle inwoners. VDG is trots op deze voorzieningen, die we ook in
de toekomst moeten behouden voor onze inwoners. Het nieuwe zwembad gaat er komen,
maar ook het theater moet verzekerd zijn van een mooie toekomst. De gemeente Oss moet
beschikken over een goed theater en een gevarieerd cultureel aanbod. De gemeente schept
hiervoor de randvoorwaarden. In de wijken en kernen moet voldoende ruimte zijn voor
ontmoeten, daarom heeft elke wijk en kernencluster recht op een goed toegerust wijk- of
dorpshuis. Als dat nodig is, moeten we daarvoor investeringen doen. Maar wel met oog voor
een verantwoorde en gezonde exploitatie. Goede voorzieningen kosten geld, zeker als we
deze laagdrempelig willen houden. Niet elke accommodatie krijgt haar begroting sluitend.
Waar nodig moet de gemeente een accommodatiecoach inzetten, die de vrijwilligers helpt
bij het verbeteren van de situatie. Wijk- en dorpshuizen die hun eigen broek op kunnen
houden, moeten daarvoor beloond worden.
WAT ZIEN WE
VDG koestert de wijkstichtingen en wijk- en dorpsraden die Oss rijk is. Zij staan dicht bij onze
inwoners. Door hen en met hen is het mogelijk om maatwerk voor de eigen leefomgeving te
bieden. Zij stimuleren en motiveren inwoners om zelf aan de slag te gaan in hun buurt. Door
bijvoorbeeld het oprichten van een buurttuin, het onderhouden van het groen in de straat,
het inrichten van rotondes of het opzetten van een zorgcoöperatie. Maar ook door met
bewoners mee te denken over verbeteringen van voorzieningen voor sport, cultuur,
ontmoeten en onderwijs in de wijken en kernen. De gemeente moet deze processen
ondersteunen en mogelijk maken. VDG vindt dat hier ook budgetten bij horen. Wij pleiten
voor meer budget en vinden dat initiatieven uit buurten en wijken beloond moeten worden.
Wij zijn niet altijd duidelijk over wat wij van onze wijk- en dorpsraden verwachten. De
komende periode moet beter omschreven worden wat hun rol en taak is en dient de
gemeente te zorgen voor goede en voldoende ondersteuning.
WAT WILLEN WE
 Een goede voorziening voor (laagdrempelig) ontmoeten voor alle wijken en kernen;
 Goed toegeruste wijk- en dorpshuizen;
 Voldoende en goede ondersteuning voor wijk- en dorpsraden;
 Meer (budget)ruimte om lokale initiatieven te ondersteunen;
 De mogelijkheid van een wijk- of kernpeiling bij (burger)initiatieven.
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WAT ZIEN WE
Onze gemeente kent een actief verenigingsleven. We kennen een uitgebreid aanbod aan
verenigingen, zij vormen vaak de kurk waar de lokale gemeenschappen op drijven. Als VDG
voelen we ons verbonden met en gebonden aan deze verenigingen. Behoud en
instandhouding van het verenigingsleven vinden we dan ook belangrijk. De gemeente heeft
een verantwoordelijkheid om onze verenigingen en organisaties te kunnen laten
functioneren. Wat VDG betreft doen we dat actief, door ons te laten zien en ons heel
nadrukkelijk op te stellen als samenwerkingspartner. Daarnaast willen we de samenwerking
tussen verenigingen stimuleren, bijvoorbeeld door slim gebruik te maken van locaties,
materiaal en vrijwilligers. Naast verenigingen gelden scholen ook vaak als vaste waarde voor
onze (leef)gemeenschappen. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen in zijn
eigen omgeving. Daarom hecht VDG aan het behoud van goed en sterk onderwijs dicht bij
huis.
WAT WILLEN WE
 Goede en voldoende ondersteuning voor het verenigingsleven;
 Inzet op behoud en versterking van onze leefgemeenschappen;
 Investeren om gezamenlijk gebruik te stimuleren;
 Voldoende voorzieningen voor opvang en onderwijs dicht bij huis.
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4 MOGELIJK MAKEN
De gemeente is er voor haar inwoners. Onze inwoners willen vooruit, zijn bezig met hun
toekomst. VDG vindt het belangrijk om met haar bewoners mee te denken door binnen de
mogelijkheden ruimte te bieden voor initiatieven met het oog op onze toekomst.
Tegelijkertijd zien we dat het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten
neerlegt. Juist waar het gaat om onze gezamenlijke toekomst. Dit geldt voor steeds meer
terreinen van gemeentelijk beleid. Voor VDG blijven onze inwoners en hun gemeenschappen
het uitgangspunt voor alle gesprekken bij het maken van onze keuzes. In het sociale domein
hebben we al langer te maken met decentralisaties, maar met de komst van de
omgevingswet en de maatschappelijke opgaven op het gebied van energie en klimaat, zien
we ook de uitdagingen in het ruimtelijke domein toenemen.
WAT ZIEN WE
De afgelopen periode hebben we gemerkt dat het belangrijk is om vooral ook naar elkaar te
luisteren. Niet redeneren vanuit vooraf ingenomen standpunten, maar wel vanuit het
bewustzijn van de gezamenlijke opgave die we hebben. VDG vindt de stem van onze
inwoners daarbij belangrijk, maar neemt ook de verantwoordelijkheid om keuzes te maken,
in de wetenschap dat niet iedereen het hiermee eens is. We vragen daarbij van onze
inwoners dat zij offers brengen in het kader van het grotere algemene belang. VDG vindt het
belangrijk dat we hierin met elkaar de juiste balans proberen te vinden en voorkomen dat
we de last volledig op de schouders van onze inwoners laten drukken. Daar waar voordelen
te behalen zijn, moeten die ten gunste van onze inwoners komen.
WAT WILLEN WE
 Duidelijke regels en afspraken hoe om te gaan met inspraak;
 Alle inwoners worden gehoord, ook zij die een andere mening hebben;
 Een actieve gemeente die haar inwoners opzoekt, dilemma’s deelt en niet te bang is
om keuzes te maken;
 Dit alles onder een verantwoord en degelijk financieel beleid, waarbij de lasten niet
of nauwelijks worden verhoogd en het spekken van de gemeentekas geen doel op
zich is.
WAT ZIEN WE
In de gemeente Oss hebben we de afgelopen jaren stevig ingezet op maatwerk. Vooral waar
het gaat om de kwetsbare inwoners. VDG is trots op de ingezette koers, Oss haalt
uitstekende resultaten in het sociale domein. Dit houden we vast. Daar waar onze inwoners
hulp nodig hebben vinden we het belangrijk dat ze ook op ons kunnen rekenen.
WAT WILLEN WE


Als gemeente bieden we ondersteuning aan onze inwoners die het zonder hulp niet
redden;
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De Kracht van Lokaal

Samen met onze inwoners werken we daarbij aan onafhankelijkheid en perspectief;
We betrekken de omgeving van onze inwoners actief bij het vinden van oplossingen;
Maatwerk blijft uitgangspunt.

TOT SLOT
Bent u ook enthousiast over ons programma en de speerpunten voor de komende jaren?
Stem dan op 16 maart 2022 op VDG.
Heeft u in de tussentijd vragen? Kijk dan op de website www.vdg-oss.nl.
Hier vindt u ook de speerpunten per kern of cluster van kernen.
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