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De gemeenteraad van Oosterhout heeft in zijn vergadering van 30 januari 2001 de 
Stadsvisie 2000-2015 vastgesteld. In de concept-visie staat aangegeven hoe Oosterhout 
zich tot 2015 moet ontwikkelen. Het gaat daarbij niet alleen om de fysieke ontwikkeling - 
zaken als woningbouw, verkeer en ruimtelijke ordening - maar ook om de sociaal-
maatschappelijke ontwikkeling van Oosterhout. De Stadsvisie is een uitwerking van de 
besluiten die de gemeenteraad eind 1997 in het kader van de Strategiediscussie heeft 
genomen.

Reageren op de Stadsvisie kan ook via de electronische post, door een e-mail te sturen 
aan: comm@oosterhout.nl (onder vermelding "Stadsvisie").

Inleiding

In de vergadering van december 1997 heeft uw raad een besluit genomen als afsluiting 
van de Strategiediscussie, waarin in zeer grote lijnen de gewenste ontwikkeling van 
Oosterhout tot 2015 wordt geschetst. Tegelijkertijd gaf uw raad bij uw besluit een 
vervolgopdracht mee. De uitkomst diende verder uitgewerkt te worden in een Stadsvisie. 
Het resultaat van die uitwerking bieden wij u hierbij aan.

Betekenis Stadsvisie

Met de vaststelling van de Stadsvisie als leidraad voor de ontwikkeling van onze 
gemeente in de periode tot 2015 neemt uw raad een buitengewoon belangrijk besluit. Na 
vaststelling van de Stadsvisie zijn de gemeente en de gemeenschap in het bezit van een 
middellange termijn visie waarin een integraal toekomstbeeld voor onze stad geschetst 
wordt. Het is een voor Oosterhout uniek document. Nog nooit eerder is een dergelijke 



allesomvattende visie - waarin fysieke én sociaal-maatschappelijke componenten een 
plaats hebben gevonden - voor Oosterhout gepresenteerd. De Stadsvisie-Plus is mede tot 
stand gekomen op basis van al bestaande deelvisies van de gemeente. Ten opzichte van 
deze bestaande en nog te realiseren (deel)visies en plannen is de Stadsvisie leidend.

De Stadsvisie is overigens geen knellend harnas. Niet alle voornemens die in de 
Stadsvisie zijn opgenomen, zullen één op één in praktijk kunnen worden gebracht. 
Immers, externe of autonome ontwikkelingen of gewijzigde inzichten kunnen 
beleidsvoornemens uit de Stadsvisie achterhalen of aanleiding geven op onderdelen van 
de Stadsvisie afwijkend beleid te formuleren. Bij de beoordeling van dergelijke externe 
ontwikkelingen zal de Stadsvisie, als uitgangspunt voor het Oosterhoutse 
gemeentebestuur, wel steeds leidend zijn. 

Een tweede reden is dat niet alle beleidsvoornemens in de Stadsvisie uitgebreid op hun 
praktische consequenties zijn onderzocht. Zo’n onderzoek kan leiden tot de conclusie dat 
een bepaalde ontwikkeling weliswaar goed past binnen de Stadsvisie, maar praktisch 
niet realiseerbaar. Dan zullen andere oplossingen gezocht moeten worden. 

Gebruik als toetsingskader

Een andere vraag die ons college in het proces van totstandkoming van de Stadsvisie 
regelmatig is gesteld, is hoe het gemeentebestuur in de praktijk van alledag met de 
Stadsvisie omgaat. Of, wat negatiever gesteld, hoe wordt voorkomen dat de Stadsvisie 
na vaststelling in een bureaula verdwijnt om vervolgens daar nooit meer uit te komen?

Om recht te doen aan de Stadsvisie als toetsingskader voor externe ontwikkelingen en 
initiatieven, hebben wij bepaald dat alle voorstellen over nieuwe ontwikkelingen die ons 
college en uw raad bereiken, zullen moeten zijn getoetst aan de Stadsvisie. Daarvoor 
zullen wij intern afspraken maken.

Actief gebruik

Belangrijker nog dan dit “passieve” gebruik van de Stadsvisie, is natuurlijk het “actieve” 
gebruik. Om een aantal ontwikkelingen uit de Stadsvisie in praktijk gebracht te krijgen, 
zal het gemeentebestuur natuurlijk zelf actie moeten ondernemen. Daarom zullen wij, na 
vaststelling van de Stadsvisie door uw raad, opdracht geven tot het opstellen van een 
uitvoeringsprogramma, waarin de voornemens uit de Stadsvisie in tijdvolgorde zijn 
gezet. Die tijdvolgorde zal afhankelijk zijn van bestuurlijke prioriteit, ambtelijke 
capaciteit en financiële mogelijkheden. Het is onze bedoeling dit uitvoeringsprogramma 
in de eerste maanden van 2001 aan uw raad voor te leggen. Vervolgens willen wij het 
uitvoeringsprogramma ieder jaar onderdeel laten zijn van de politieke afweging in het 
kader van de Voorjaarsnota/Meerjarenbeleidsplan. Op basis van het 
uitvoeringsprogramma worden vervolgens activiteiten gepland. Op deze manier kan de 
Stadsvisie worden inegpast in de BBI-cyclus.

Dit uitvoeringsprogramma zal voor een deel synchroon lopen met het 
Investeringsprogramma Stedelijke Vernieuwing (ISV). Het is echter niet goed mogelijk 
het ISV tevens als uitvoeringsprogramma van de Stadsvisie te laten gelden, onder andere 
omdat de Stadsvisie ook uit te werken onderdelen kent die niet binnen de reikwijdte en 
de tijdshorizon van het ISV vallen. Uiteraard zullen wij zorgen voor een sluitende 
afstemming tussen het ISV en het Stadsvisieprogramma. Op termijn willen wij streven 
naar een volledige integratie van het uitvoeringsprogramma ISV en het 
Stadsvisieprogramma.

Uit die jaarlijkse bijstelling moet ook blijken of onderdelen van de Stadsvisie inmiddels 
door de praktijk zijn achterhaald. Mocht tot dat tot aanzienlijke wijzigingen in de 
Stadsvisie leiden, dan zullen wij uw raad daarover een voorstel doen.



Wij zijn overigens voornemens om na drie jaar - dus in het voorjaar van 2004 - het actief 
en passief gebruik van de Stadsvisie te evalueren. Om de “toevallige lezer” van de 
Stadsvisie duidelijk te maken welk gebruik wij voorstaan, zullen wij de tekst van het 
raadsvoorstel aan de definitieve Stadsvisie toevoegen.

Externe profilering

De Stadsvisie is ook bedoeld als instrument om Oosterhout nadrukkelijk dan tot nu toe 
het geval is, extern te profileren. Dat is voor een gemeente overigens pas goed mogelijk 
als ze zich bewust is van haar identiteit en haar positie. Pas dan kan zo’n versterkte 
gemeente zelfbewust naar buiten treden.

Wat ons college betreft, gaan de komende jaren dan ook zeker “de luiken open”. Dat 
heeft overigens niet alleen met de Stadsvisie te maken, maar ook met de thans in gang 
zijnde herstart. Die moet wat ons betreft leiden tot een ambtelijke en bestuurlijke 
organisatie die veel meer en zelfbewust naar buiten treedt op basis van een duidelijke 
visie en missie.

Overigens zijn ook wij van mening dat een sterkere externe profilering, waarbij 
Oosterhout zich bewust is van haar positie in de regio, ook in de Stadsvisie op haar 
plaats is. Op dat onderdeel hebben wij daarom besloten het concept aan te passen.

Gevolgde procedure

Zoals in het communicatieplan bij het plan van aanpak is aangekondigd, is de Stadsvisie 
tot stand gekomen door middel van een uitgebreid proces van interactieve 
beleidsvorming. Wij vinden dat alleszins gerechtvaardigd, gezien het belang van deze 
visie voor onze gemeente. Onder andere door de rondetafelgesprekken en enquêtes aan 
het begin van het proces (inventarisatiefasen), hebben wij getracht een zo representatief 
mogelijke vertegenwoordiging van de Oosterhoutse bevolking aan het proces te laten 
deelnemen. Ook op andere manieren - zondagmatinees, stadsvisiespanel - hebben wij 
inwoners van onze gemeente in staat gesteld mee te werken aan de totstandkoming van 
deze Stadsvisie. Wij zijn tevreden over de wijze waarop dit gebeurd is, zeker als gekeken 
wordt naar de kwalitatieve inbreng van de deelnemers.

Inspraakreacties, advies PPC

Na vaststelling van de Stadsvisie door ons college, is de Stadsvisie nog onderwerp 
geweest van inspraak. Deze inspraakprocedure heeft nog geleid tot een aantal 
wijzigingen.

Ook de Provinciale Planologische Commissie heeft over de Stadsvisie Plus geadviseerd. 
Dit, overwegend positieve, advies treft u aan in hoofdstuk 6 van het “Wijzigingenboek”. 
Het PPC-advies heeft ons aanleiding gegeven tot een beperkt aantal inhoudelijke 
wijzigingen ten opzichte van het concept. Deze zijn in de tekst van de Stadsvisie terug te 
vinden.

Commissiebehandeling

Dit voorstel is voor advies voorgelegd aan de commissie Middelen in haar vergadering 
van 18 januari 2000. Op basis van de inbreng van de commissie hebben wij besloten de 
tekst van de Stadsvisie op een aantal onderdelen aan te passen.

Voorstel

Samenvattend stellen wij uw raad voor:

1. De Stadsvisie Plus 2000-2015 vast te stellen als leidraad voor de ontwikkeling van 



Oosterhout in de periode tot en met 2015.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN OOSTERHOUT, 



Inleiding

Deze rapportage bevat de (concept) ‘Stadsvisie-Plus, een ontwikkelingsvisie voor de gemeente Oosterhout tot 2015’ (zie schema volgende pagina).

Met deze Stadsvisie-Plus laat de gemeente Oosterhout zien vanuit welke visie zij haar bijdrage wil leveren aan de vormgeving van de sociale en ruimtelijke ontwikkeling 

van de Oosterhoutse gemeenschap en het Oosterhoutse grondgebied in de komende 15 jaar. Het zullen in de eerste plaats de bewoners, ondernemers en bezoekers van Oosterhout 
maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen zullen grote gevolgen hebben voor de sociale en ruimtelijke ontwikkelingen in Oosterhout en de regio(‘s) waarv

De gemeente zal zich, met betrekking tot de maatschappelijke ontwikkelingen, vooral als regisseur opstellen. Daarnaast wil zij zich voor de ruimtelijke ontwikkelingen actief blijv
in de geest van de Stadsvisie-Plus uit te voeren.

‘Kwaliteit op maat’ moet als leidraad en toetssteen gaan fungeren bij het opstellen, uitwerken en realiseren van de vele programma’s, plannen en projecten die de komende jaren in
voortvloeien, zullen de hoofdkern, de kerkdorpen en het buitengebied voor de toekomst gestalte geven. De Stadsvisie-Plus maakt ook voor de (buur)gemeenten in de regio en voo
voorstaat.

De Stadsvisie-Plus is tot stand gebracht in een zorgvuldig proces, waarin de nodige tijd is genomen om de inwoners van heel Oosterhout, het bedrijfsleven, vertegenwoordigers va
gelegenheid te geven hun ideeën en visies in te brengen en tussentijdse stappen van hun commentaar te voorzien. Het gehele planvormingsproces wordt geleid door een breed sam
vertegenwoordiger van de Provincie Noord-Brabant deel uitmaakt, onder verantwoordelijkheid van een Stuurgroep waarin de leden van het algemeen managementteam en het Co
resultaten zijn voorgelegd aan een Klankbordgroep met personen die sleutelposities innemen in de Oosterhoutse samenleving. 

In 1996/’97 vond in Oosterhout de Strategiediscussie plaats: een brede discussie over de ontwikkeling van de gemeente op langere termijn. Met het keuzescenario werd met name
door de Raad vastgesteld. Het planvormingsproces van de Stadsvisie begon in het voorjaar 1999 met een sociale inventarisatie (De Atlas van Oosterhout en de rapportages van Pri
Ordening & Advies). Thematische discussie-bijeenkomsten in het najaar leverden vervolgens een groot aantal wensen en aandachtspunten op voor de op te stellen Stadsvisie-Plus

Schema; opbouw rapportage

De Stadsvisie-Plus zoals die nu voor u ligt is in nauwe samenwerking met de ambtelijke Projectgroep opgesteld door Zandvoort Ordening & Advies in opdracht van het gemeente

Literatuur

Bij het opstellen van de Stadsvisie-Plus zijn uiteraard een groot aantal actuele studies en rapporten als achtergrond-informatie gebruikt. Deze worden niet nader benoemd. De rapp
zijn, hebben als basis gediend voor dit rapport. Waar nodig wordt in de tekst van de Stadsvisie naar deze stukken verwezen en achterin het rapport is een lijst van de genoemde stu
volstaan voor de rapportages uit het voorafgaande planvormingsproces van de Stadsvisie. Hier is voor gekozen om de nu voorliggende rapportage zo handzaam mogelijk te houde

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de regionale context ruimtelijk-geografisch en sociaal kort toegelicht. In hoofdstuk 3 worden vier thema’s geïntroduceerd die voor de toekomst van Oosterho
een beter begrip van de gevolgde werkwijze bij de totstandkoming van de Stadsvisie-Plus, is het schema op pagina 2 behulpzaam. In de rijen zijn de vier lagen verbeeld waaruit he
van de huidige situatie per laag, zoals onderscheiden in ‘Ruimtelijke Analyse, Stadsvisie 2015’. In de tweede kolom staan de visies op de verschillende lagen (paragrafen 4.1 tot en
structuurbeeld (paragraaf 4.6). Dit beeld wordt in de rapportage ondersteund door een sectorale benadering. Wanneer per laag de visie wordt vergeleken met de uitkomst van de an
bespreking van de visie één of meer bouwstenenkaart(en) opgenomen.

Alvorens echter over te gaan tot integratie van de verschillende lagen, vindt er een nadere beschouwing van de kerkdorpen plaats (paragraaf 4.5). Hierbij wordt met name ingegaan
worden behouden cq versterkt en of en waar daarbinnen nog ruimte kan worden gevonden voor aanvullende woningbouw.



Alle bouwstenen uit de lagen vormen tezamen de totale opgave waarvoor Oosterhout staat bij het gereedkomen van de Stadsvisie-Plus. Omdat dit nogal een omvangrijke lijst is, z
gedefinieerd, verder de ‘Kern Opgaven’ genoemd. De overige bouwstenen vallen onder de titel ‘Ondersteunende Opgaven’. 

Status

De Stadsvisie-Plus geldt als leidraad voor de ontwikkeling van Oosterhout in de periode 2000-2015. Enerzijds zal de Stadsvisie-Plus gebruikt worden ter toetsing van externe en a
ontwikkelingen in het beeld van de Stadsvisie-Plus passen. Anderzijds zal voor die elementen uit de Stadsvisie-Plus waarvoor het gemeentebestuur eindverantwoordelijk is, een ui
de Stadsvisie in tijdvolgorde gezet. Die tijdvolgorde zal afhankelijk zijn van bestuurlijke prioriteit, ambtelijke capaciteit en financiële mogelijkheden. Het uitvoeringsprogramma z
kader van de Voorjaarsnota. Op basis van het uitvoeringsprogramma zullen ieder jaar activiteiten worden gepland. De Stadsvisie is mede tot stand gekomen op basis van reeds bes
toekomstige visies is de Stadsvisie leidend. Het document heeft echter geen juridische status op het gebied van de Wet op de ruimtelijke ordening (zoals bijvoorbeeld bij Structuur

De Oosterhoutse gemeenteraad heeft de Stadsvisie in zijn vergadering van 30 januari 2001 vastgesteld. Aan het eind van dit rapport treft u de tekst van het raadsvoorstel, waarin n
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Oosterhout 2015: een koersbepaling

De visie van de gemeente Oosterhout op de ruimtelijke ontwikkeling van het eigen grondgebied en de sociale ontwikkeling van de eigen bevolking wordt mede bepaald door de 
Algemene maatschappelijke trends op (nog) grotere schaal zijn daarbij richtinggevend.

Maatschappelijke trends

In de Strategiediscussie zijn deze algemene ontwikkelingen reeds gesignaleerd en besproken, ook in relatie tot de toekomst van Oosterhout. In de Atlas van Oosterhout is de huid
Enkele kernbegrippen voor de ontwikkelingen op nationaal niveau zijn:

● bevolking en wonen:
- Nederland: nog lichte groei, vergrijzing, toename aandeel allochtonen/multi-etniciteit, sterke groei aantal huishoudens, toenemende vraag naar variatie in woonvormen e
- Specifiek voor Oosterhout: hoger aandeel 50 en 60 plussers met bijbehorende vraag naar eigen woonvormen. 

● economische ontwikkeling: 
- groei wereldeconomie, ontwikkeling naar Europese markt, uitzicht op doorgaande welvaartsgroei, afname agrarische werkgelegenheid, verschuiving van industriële wer
hoogwaardige technologie, toenemend belang (auto)bereikbaarheid;
- groei toerisme en recreatie; 
- HSLnetwerk als katalysator voor nieuwe stedelijkheid;
- Oosterhout ligt in het inteferentiegebied. Vlaamse Ruit – Randstad – Rhurgebied.

● sociaal culturele ontwikkelingen:
- individualisering en flexibilisering in wonen, werken onderwijs, voorzieningen en vrije tijdsbesteding, snelle opkomst van de informatiemaatschappij (internet!). Toenam
keuzemogelijkheden en kwaliteit, zorg om veiligheid, (herstel van) sociale verbanden en structuren onder druk, grote toename aandeel vrouwen in beroepsbevolking.

● collectief ecologisch bewustzijn:
- Toenemende aandacht wordt gegeven aan natuurbehoud en -ontwikkeling en ecologie. Daarmee is ook de waterhuishouding nauw verbonden: niet voor niets is er tegenw
(ruimte)ordenend principe. Deze belangrijke ontwikkelingsaspecten leiden tot aparte kwalitatieve en programmatische wensen.

Bestuurlijke trends:

In Nederlandis een Toenemende decentralisatie van taken en middelen te herkennen. Ook regionale samenwerkings-verbanden en ontwikkeling van kennis-infrastructuur zijn va
vindt men deze trend terug. Daarnaast wordt ‘bestuurlijke vernieuwing’ nagestreefd, wat het verbeteren van de relatie tussen 

gunstige ligging Noord-Brabant in Europa

(Bron: Brabant Contrastrijk, Provincie Noord-Brabant)

stedelijke regio’s in Brabant

(Bron: Brabant Contrastrijk, Provincie Noord-Brabant)

gemeente en burger inhoudt, onder andere door interactieve beleidsvorming. Een flexibele (gemeentelijke) overheid zal inspelen op ontwikkelingen in de samenleving en samen 
en uitvoering. De slagvaardige gemeente, die een zakelijke opstelling hanteert, houdt regierol en bepaalt randvoorwaarden, maar draait niet automatisch op voor financiering. De
grotere rol spelen, ook gezien het profijtbeginsel. 

Duurzame ontwikkeling 

Tenslotte moet het streven naar een duurzame ontwikkeling, van onze samenleving op mondiaal, nationaal en lokaal niveau worden vermeld (op lokaal niveau ook wel bekend al
Oosterhout zich aan.



Bodem en landschap regionaal

Landschappelijk gezien biedt de ligging van Oosterhout op de overgang van het hoger gelegen dekzand en de lager gelegen kleipolders bijzondere kansen voor het versterken van
landschappelijke kwaliteiten, zowel in de bebouwde kom als de buitengebieden. De waterhuishouding speelt daarbij een belangrijke rol. Ook het historisch ontwikkelingspatroon
Brabantse Zoom, ofwel het overgangsgebied, samenhangt kan (weer) een belangrijke drager van een eigen historische identiteit van Oosterhout worden.

Infrastructuur nationaal/regionaal

De ligging van Oosterhout in het (inter)nationale netwerk van hoofdwegen, gevoegd bij de toegankelijkheid via het water (Wilhelminakanaal en Markkanaal) maken Oosterhout 
economische ontwikkeling. Dit geldt in het bijzonder voor industriële activiteiten, inclusief distributie en handel. De spoorontsluiting van Weststad (en potentieel: Vijf Eiken) ve
geleid dat Oosterhout voor wat betreft economische ontwikkelings-potentie en werkgelegenheid een belangrijke rol vervult op regionale schaal. Deze betekenis stijgt ver uit bove
het krachtenveld tussen Vlaamse Ruit, Randstad en Ruhrgebied biedt hiervoor de nodige kansen.

Vanzelfsprekend is de gunstige ligging en goede ontsluiting ook een pluspunt voor Oosterhout als woonstad. Bij dit alles wordt echter het ontbreken van een spoorverbinding me
gemis gezien. Opwaardering van de openbaarvervoersverbinding tot een Hoogwaardig Openbaar Vervoerlijn, legt een verbinding met het station van Breda, dat straks wordt aan
HogeSnelheidsTreinen. Dit brengt Oosterhout weliswaar veel dichter bij ‘Schiphol en de rest van Nederland en Europa’ maar kan een eigen, directe aansluiting op het nationale s
Stadsvisie is er van uitgegaan dat deze, nog altijd gewenste aansluiting, er zeker niet in de nu te overziene periode zal komen. Daarmee is ook de vraag naar de ruimtelijke conseq
verdere toekomst verschoven; het is immers te verwachten dat dan een veel sterkere groei van Oosterhout dan thans 

Spiderplot: Prioriteiten van de bevolking naar thema-indeling

voorzien is, nodig zal zijn om het nodige draagvlak voor een eigen station te verkrijgen en andersom, de komst van een station meer inwoners zal trekken. Mocht als gevolg van 
lijn toch eerder in beeld komen, dan zal Oosterhout zich op een geheel andere toekomst moeten oriënteren en de thans voorliggende Stadsvisie-Plus moeten bijstellen.

Regionale oriëntatie

Op iets lagere schaal is Oosterhout in de jaren van snelle groei mede georiënteerd geweest op Breda. Ook nu nog bestaan er intensieve relaties op het gebied van werken, winkele
maakt deel uit van de stadsregio Breda. Anderzijds heeft Oosterhout altijd een sterke eigen identiteit behouden en vervult zij voor een aantal omringende plaatsen (zoals Made, G
centrumfunctie voor een aantal voorzieningen die daar ontbreken. Oosterhout wil zich dan ook positioneren als ‘schakel tussen stad en land’ en haar rol niet eenzijdig beperken t

Oosterhout wil investeren in samenwerking met de gemeenten in de subregio. Aan het sluiten van allianties met die gemeenten wordt daadwerkelijk vorm en inhoud gegeven. In 
Oosterhout daarin het voortouw nemen en een actieve rol spelen. Die samenwerking zal op een aantal onderdelen nodig zijn om problemen op te lossen en uitdagingen op te pakk
(onder andere op het gebied van infrastructuur, werkgelegenheid, cultuur, onderwijs en sport).

Om grootschalige voorzieningen in Oosterhout mogelijk te maken, zal ook meer en meer gebruik gemaakt worden van regionale samenwerking. Oosterhout zal en kan zich dan o
die tevens een sub-regionale functie vervullen, met bijbehorende schaalvoordelen. Een sub-regionale verdeling van taken behoort daarbij ook tot de mogelijkheden.

Hierbij past overigens wel de constatering dat aan de functie van centrumgemeente in de sub-regio niet alleen lusten, maar ook lasten en verantwoordelijkheden zijn verbonden. O
moeten ook gevolgen die bewoners als negatief zullen ervaren, zoals een toename van het aantal verkeersbewegingen en een toename van de parkeerdruk in de binnenstad, word
negatieve gevolgen zijn onlosmakelijk verbonden met de keuze voor centrumstad.

Deze visie sluit aan bij ideeën die op provinciaal niveau worden ontwikkeld zoals de netwerkstad Breda-Tilburg, ter voorbereiding van het Streekplan. De verwachting is dat de S
gedachtengoed van de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening van het Rijk goede aansluiting zal vinden.

Visie op het functioneren van het lokaal bestuur

De rol van de overheid is voortdurend aan verandering onderhevig. Een belangrijke ontwikkeling is dat beleid steeds meer in samenspraak met partners wordt vormgegeven. De 
ontstaan steeds meer samenwerkingsverbanden en allianties tussen de gemeenten en - groepen - van burgers, maatschappelijke instellingen en het bedrijfsleven. De gemeente ma
middel van contracten en is veel vaker medespeler dan een solist die het spel alleen bepaalt.

Daarnaast is er de permanente aandacht voor kwaliteit en klantgerichtheid. De overheid is op veel terreinen monopolist, maar dat betekent niet dat een gemeente zich van haar kl
dienstverlening zal de overheid moeten uitgaan van de wensen van haar klant; die wensen bepalen voor een belangrijk deel ook de structuur en werkwijze van de gemeentelijke o



regionale positionering

Lokaal draagvlak

Evenals bij de Strategiediscussie is door de gemeente bij het opstellen van deze Stadsvisie-Plus gestreefd naar een maximaal draagvlak Dit is bereikt door inwoners, ondernemer
een open planproces intensief bij de voorbereiding te betrekken. Door Priority Search is, begin 1999, aan de inwoners van de stadsdelen en kerkdorpen, vertegenwoordigers van h
instellingen van Oosterhout gevraagd hoe Oosterhout er volgens hen in 2015 uit zou moeten zien. Over de uitkomsten van deze onderzoeken is apart uitvoerig gerapporteerd. Hie
beeld gegeven van de prioriteiten die de inwoners blijkens dit onderzoek stellen.

Tezamen met de uitkomsten van de ruimtelijke analyse die Zandvoort Ordening & Advies verrichtte, is over het bovenstaande in themagroepen en openbare bijeenkomsten nog u
Belangstellenden, zowel inwoners van en ondernemers in Oosterhout als bestuurders en andere geïnteresseerden uit de regio en de provincie, namen aan deze gesprekken deel.

De resultaten van dit alles zijn mede gebruikt om tot de hiernavolgende Stadsvisie-Plus te komen. 

Illustratie



Een ontwikkelingsvisie voor Oosterhout tot 2015

  Terug



Een ontwikkelingsvisie voor Oosterhout tot 2015







  Terug



Een ontwikkelingsvisie voor Oosterhout tot 2015

  Terug



Een ontwikkelingsvisie voor Oosterhout tot 2015

  Terug



Duurzaam ontwikkelingsperspectief

De hoofdthema’s 

Van belang voor de toekomst van Oosterhout zijn:

● identiteit;
● toekomstwaarde;
● belevingswaarde;
● gebruikswaarde.

Op basis van deze eigenschappen zijn de volgende thema’s geformuleerd, waarmee de visie op de ontwikkeling van Oosterhout in algemene termen geïllustreerd wordt. 

● Het ‘eigen’ Oosterhout;
● Kwalitatief hoogwaardig Oosterhout;
● Veilig en leefbaar Oosterhout in stad en buitengebied;
● Oosterhout Compleet;

Het ‘eigen’ Oosterhout

Oosterhout moet zich zo ontwikkelen dat het eigen karakter zoveel mogelijk behouden blijft, of waar mogelijk de eigenheid wordt versterkt, zowel op basis van historische patro
ontwikkelingen die specifiek zijn voor Oosterhout. De ligging van de stad op de overgang van zand- naar kleilandschap biedt veel aangrijpingspunten om het karakter te versterk
delen. Zo zal de kern Oosterhout een (klein-)stedelijk imago ontwikkelen, ondersteund door de specifieke kwaliteiten van het buitengebied met zijn kerkdorpen, landbouwgebied
recreatiemogelijkheden. Streekeigen specialiteiten (producten of diensten) kunnen bekendheid geven aan de identiteit van Oosterhout. Daarnaast kan de gemeente zich profileren
multimodale ontsluiting van bedrijfsterreinen, de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht, de positie op culinair gebied, de rustige woonmilieus en de karakteristieke ligging op

De uitstraling van Oosterhout zal verder voor een belangrijk deel bepaald worden door de gestelde kwaliteits- en compleetheidsdoelstellingen.

Kwalitatief hoogwaardig Oosterhout

Kwalitatief hoogwaardig Oosterhout

Het is van groot belang dat de kwaliteiten van de gemeente Oosterhout voor toekomstige generaties bewaard en/of verder ontwikkeld worden. Alle toekomstige ontwikkelingen i
vanuit een duurzaamheidsperspectief. Duurzame ontwikkeling is in wezen een proces waarvoor planning nodig is en dat een integratie van milieu, sociale en economische aspect
duurzaamheid vanaf het begin op de agenda staat. In de allervroegste fasen van het planproces wordt immers een groot aantal besluiten genomen met verstrekkende gevolgen voo

Bij duurzaamheid kan aan een aantal concrete acties worden gedacht. In de eerste plaats zal nader moeten worden bepaald welke ecologische en cultuurhistorisch structuren voor
worden behouden of versterkt, zowel kwantitatief als kwalitatief. Voor het wegen- en o.v.-netwerk zou eenzelfde exercitie moeten worden uitgevoerd. Deze beide netwerken vor
functies en bepalen de facto waar nieuwe functies vanuit duurzaamheids-overwegingen idealiter gesitueerd moeten zijn.

Het ontwikkelen van de beide netwerken vormt ook een doel op zich. Water in de stad moet worden benaderd vanuit de visie dat het verstedelijkt gebied onlosmakelijk deel uitm
integraal en functioneel verweven met de omgeving. Voor Oosterhout zijn met name het bieden van extra infiltratiemogelijkheden (tegen verdroging) en bergingsruimte van bela
waarbij de stedelijke groenstructuur een integraal onderdeel is van het regionale ecologische netwerk.

Bij de ontwikkeling van het infrastructurele netwerk moet in de eerste plaats aandacht voor het fietsverkeer zijn. 

“Een groot aantal verplaatsingen die mensen ondernemen, is korter dan 7,5 kilometer. Hiervan is een substantieel deel per auto. Het is taak deze vorm van vermijdbaar autogebru
maatregelen nodig.

Allereerst zouden maatregelen die een bonus zetten op vermijdbaar autogebruik, moeten worden weggenomen. Daarnaast is het mogelijk door het fiet
automobilisten te bewegen de fiets te nemen. Voor langere verplaatsingen is het stimuleren van het ov-gebruik een maatregel die aan een duurzame on



Vanuit duurzaamheidsoverwegingen heeft inbreiding van stedelijke activiteiten de voorkeur boven het ontwikkelen van stedelijke functies in het landelijk gebied. Intensivering v
enerzijds als voordeel dat in bepaalde situaties voorkomen kan worden dat uitbreidings-locaties worden benut en daarmee blijft het landelijk gebied van verdere (sub)urbanisatie 
voortschrijdende verstedelijking van het landelijk gebied kan zo een halt worden toegeroepen. Anderzijds kan men door intensivering van het bestaande gebruik, door middel van
leefmilieu verbeteren. Zo past revitalisering van verouderde bedrijventerreinen in een duurzaamheidsstrategie en het ontwikkelen van een nieuw bedrijfsterrein buiten de bestaan
van intensivering ruimtegebruik als het verbeteren van de stedelijke structuur.

Winkelend publiek

Het streven naar duurzaamheid houdt ook in dat steeds rekening wordt gehouden met milieuplanologische aspecten van ontwikkelingen. De mate waarin bepaalde ontwikkelinge
gebied van geluidhinder, lucht- en bodemverontreiniging en externe veiligheid) dient in het bestuurlijke afwegingsproces bij concrete projecten en plannen zwaar te wegen.

Het ontwikkelen van vernieuwende woon- en werkmilieus met een hoge (beeld)kwaliteit zal een belangrijke bijdrage leveren aan een kwalitatief hoogwaardig Oosterhout.

Veilig en leefbaar Oosterhout in stad en buitengebied

Om de leefbaarheid van met name de woonwijken te bevorderen, moet de afwisseling binnen de wijken worden vergroot. Door functiemenging te stimuleren, bijvoorbeeld door 
te brengen, zal de levendigheid, en daarmee de sociale veiligheid en de leefbaarheid van de wijken sterk kunnen worden verbeterd. Door enkele basisvoorzieningen op het gebied
behoud van kwaliteit van het aanbod mogelijk is) in de stadsdelen te brengen kan de leefbaarheid ervan worden vergroot. Ook de beeldkwaliteit speelt een belangrijke rol in het b
bij hun directe leefomgeving. Daarnaast is het, ook gezien de uitkomst van het onderzoek van Priority Search, van zeer groot belang dat de verkeersveiligheid in de wijken wordt
het aanleggen van vrijliggende fietspaden langs de hoofdwegenstructuur leveren hieraan een belangrijke bijdrage.

Om ook in het buitengebied de leefbaarheid te garanderen moet gezocht worden naar nieuwe (combinaties van) functies. De bewoners van de kerkdorpen zullen voor het gros va
de naburige grotere kernen. Tegelijk zullen de kerkdorpen een steeds belangrijkere plaats innemen voor de Oosterhouters. Er zal in de toekomst een groeiende behoefte zijn aan m
recreatie in het buitengebied een belangrijk aspect is. In de kerkdorpen liggen allerlei kansen om met recreatiegerichte voorzieningen in te spelen op de toenemende recreatiebeho
beheerders/gebruikers van het buitengebied zullen daarnaast ook een belangrijkere rol gaan spelen in het beheer van landschap, natuur en water. Stad en buitengebied zullen in d
zijn; er zal een grotere synergie ontstaan tussen de kerkdorpen en Oosterhout.

Oosterhout Compleet 

Oosterhout is een gevarieerd samenspel van stad en buitengebied, waar voor alle bevolkingsgroepen, jong en oud, rijk en arm, allochtoon en autochtoon, belangrijke functies en v
moet voortdurend worden gewerkt aan en geïnvesteerd in het behoud van een goed evenwicht, zowel in bevolkingsopbouw als in de ruimtelijke structuur, waarbij woningvoorraa
en zorginstellingen en ruimte voor recreatie en ontspanning belangrijke aspecten zijn. Recreatie is daarnaast een belangrijke pijler van de Oosterhoutse economie. Het revitalisere
is dus een punt van constante zorg. Naast het bieden van oplossingen voor problemen die zich voordoen bij toenemende vergrijzing zal ook worden ingezet op verjonging van de
jongeren aan Oosterhout door het bieden van voor hen aantrekkelijke woonmilieus, interessante werkmilieus in allerlei segmenten en een verbetering van het imago. De mogelijk
in de stad, waar culturele initiatieven gestimuleerd worden, als in het buitengebied. Het ziekenhuis en de ouderenzorg houden een prominente plaats binnen Oosterhout.

Bij Oosterhout Compleet wordt daarnaast ook gedoeld op een gezonde economische situatie met voldoende werkgelegenheid. Oosterhout onderscheidt zich van andere steden in
die aanzienlijk meer arbeidsplaatsen oplevert dan strikt genomen voor de eigen bevolking noodzakelijk is. De door de Provincie aangewezen stadsregio’s hebben als voordeel da
hoogte binnen de regio kunnen worden gespreid. Oosterhout neemt binnen de stadsregio de verantwoordelijkheid om het grote aanbod bedrijven (en bijbehorende condities) voo
zelfs te versterken. Hierbij is echter géén uitbreiding van bedrijfsterreinen aan de orde, maar wel een een differentiatie van bedrijvigheid en een ruimtelijke consolidatie.

Naast de optimalisatie van de bereikbaarheid, van zowel bedrijven als woongebieden en centrum, spelen (mede uit het oogpunt van duurzaamheid) minimalisatie van de benodig
milieuvriendelijk vervoerswijzen een belangrijke rol. Om de overlast verder te beperken moeten vervoersstromen naar bedrijfsterreinen buiten de woongebieden worden gehoude

Opbouw van de Stadsvisie-Plus in lagen & de lagen van de analyse & basiskaart
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Integrale Stadsvisie-Plus; de vier netwerken

De Stadsvisie-Plus geeft de visie op de gewenste ruimtelijke, economische en sociale ontwikkelingen van Oosterhout tot 2015. Hierbij wordt rekening gehouden met de huidige 
binnen de gemeente Oosterhout en de regio. 

In het analyserapport uit de beginfase van het stadsvisietraject is Oosterhout uiteengelegd in verschillende lagen, of netwerken, aan de hand waarvan de analyse heeft plaatsgevon
deze opbouw, is ook de Stadsvisie uit verschillende lagen opgebouwd. Voor de volgende ‘netwerken’ wordt een visie op de ontwikkelingen gegeven: landschapstypen economis
beleving sociaal-maatschappelijke aspecten

In dit hoofdstuk wordt de visie op elk netwerk gegeven. Per netwerk staat de betreffende visiekaart afgebeeld met legenda en toelichtende tekst. Tevens wordt de analysekaart va
Vergelijking van de analysekaart en de visiekaart levert de bouwstenen van de visie op, die schematisch zijn weergegeven in de bouwstenenkaartjes. De bouwstenen uit alle lage
voor 2015. In hoofdstuk 5 wordt een onderverdeling in deze grote hoeveelheid bouwstenen aangebracht, namelijk ‘Kern Opgaven’ en ‘Ondersteunende Opgaven’.

Voor de bij ‘wonen’ en ‘werken’ toe te passen strategieën zijn, bij de betreffende laag, toelichtende kaartbeelden opgenomen: 

● Visie aanpak werkgebieden 

In een reeks van drie kaartbeelden wordt de aard van de bedrijfsterreinen (bestemming) weergegeven, de verschillende modaliteiten waarop de bedrijven zich (zullen moeten) ric
komen tot de in de visie bedoelde herkenbare werkgebieden.

● Visie aanpak woongebieden

Ook hier is een reeks van drie kaartbeelden gebruikt om het gewenste profiel van de verschillende woonwijken te verduidelijken. De woonsferen, die zijn afgeleid van de ligging
zichtbaar gemaakt. De ruimtelijke ontwikkelingen op structuurniveau zijn afgebeeld en tenslotte zijn de benodigde ingrepen voor de verschillende wijken verbeeld.

Tot slot van dit hoofdstuk zijn de lagen samengevoegd tot de integrale Stadsvisie-Plus. Sommige aspecten van de stadsvisie komen op meerdere lagen reeds aan de orde, zoals bi
en cultuurhistorie. Bij het opstellen van de visies op de lagen is er voortdurend een wisselwerking geweest tussen de verschillende lagen, zodat slechts een zeer beperkt aantal str

Legenda & Visiekaart landschapstypen
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Eerste netwerk: natuur en landschap als basis 

De visie op het landschappelijk netwerk bestaat er voornamelijk uit de (onderscheidende) karakteristieken van de drie landschaptypen in de gemeente Oosterhout te versterken. H
ingezet, zoals kleine landschapselementen, bosaanplant, natuurontwikkeling en waterberging. Binnen die karakteristieken zal gewerkt worden aan verhoging van de natuurwaard
verbindingen. Water zal veel nadrukkelijker als ordenend principe worden behandeld. Daarmee wordt voortgeborduurd op al geformuleerd gemeentelijk beleid rond natuur en lan
landschaps-beleidsplan en de landschapsplannen. Hiervoor zullen deelvisies en plannen worden uitgewerkt.

Kleipolders

De kleipolders die momenteel in agrarisch gebruik zijn, worden (door herinrichting) gekarakteriseerd door grootschaligheid en uitgestrekte openheid. Om dit landschap, en dus b
moet blijvend ontwaterd worden in deze polders. Om de verdrogingsproblematiek aan te pakken is het zinvol om in één of meerdere poldereenheden de (toch al kunstmatig in sta
houdt in dat agrarisch gebruik op de schaal zoals we het nu kennen dan in deze polders niet meer mogelijk is. Daarentegen biedt een hoger waterpeil goede kansen voor ontwikke
die hier zal uittreden kan een verruigd landschap met zoetwaterkreken en een hoge natuurwaarde ontstaan. Waterberging zal dan een belangrijke functie van de polder worden, te
schaalniveau van de vernatte polder zal kleiner worden, doch een relatief open karakter zal nagestreefd blijven worden, bijvoorbeeld met behulp van begrazing.

Zandrug

In de hogere delen ligt de nadruk op de intimiteit van het bos op de zandrug. Van oudsher vond men hier de ‘woeste gronden’ die zich (geholpen door de mens) in verschillende 
stuifzand, via kortsmos- en heidevegetaties naar bos. In een natuurlijke situatie zou het bos een ontwikkeling doormaken van pioniersoorten naar meer duurzame soorten. Om stu
aangeplant, welke in een natuurlijke ontwikkeling niet in die mate voor zouden komen in de bossen op de zandrug. De soortenrijkdom van het bos moet, vanwege het streven naa
door ecologisch beheer toe te passen en naaldhout op sommige plaatsen te vervangen door loofhout. Om het contrast tussen de nu karakteristieke landbouw-enclaves in het bos e
versterken, wordt bos bijgeplant. Daardoor zal ook het verschil tussen zandrug en overgangsgebied duidelijker zichtbaar worden. Om een bijdrage te leveren aan de oplossing va
gewaakt voor verdere ‘verstening’ van de zandrug. Verstening, ofwel realisatie van bebouwing en wegen, werkt oppervlakkige en versnelde afvoer van hemelwater in de hand. E
natuurlijke watervoorraad in de bodem, die enerzijd leven betekent voor de bossen en overige beplanting en anderzijds het watersysteem in zijn totaliteit in evenwicht helpt houd

Overgangsgebied

In het overgangsgebied ligt de nadruk vooral op kleinschaligheid en afwisseling, zowel in het stedelijk gebied als in het landschap. De kleinschaligheid van het overgangslandsch
Daarbij is behoud en reconstructie van oude wegen van belang, die met name in de nabijheid van de stad in een dicht patroon terug te vinden zijn. Ook het aanbrengen van kleine
houtwallen en bosschages zorgt voor landschappelijke schaalverkleining. Deze kleine landschapselementen bieden tevens een uitbreiding van het leefgebied van verscheidene di
vleermuizen (vliegroutes). In de kanaalzone speelt ook het water een belangrijke rol bij natuur- en landschapsontwikkeling. Nieuwe stedelijke ontwikkelingen moeten voornamel
opgevangen, in overeenstemming met de kleine schaal in een halfverdichte structuur en niet in de kleipolders of op de zandrug. Binnen het overgangsgebied vinden deze ontwikk
gebied plaats, of anders direct eraan gekoppeld. Zo worden de karakteristieke kerkdorpen niet aangetast.

Drie landschapstypen

Het is belangrijk om de drie landschapstypen duidelijk van elkaar te kunnen onderscheiden, voor de landschapsbeleving in het algemeen (afwisseling), voor de oriëntatie (herken
besef en vereenzelviging met woonomgeving). Om verdroging voor de lange termijn duurzaam en efficiënt tegen te gaan, is een integrale aanpak van de waterhuishouding in een
vertragen van afstroom van water op de zandrug en het opslaan van water in de polder is zeker een goed begin. Ook in het overgangsgebied zullen waarschijnlijk maatregelen mo
ervoor te zorgen dat regenwater niet te snel wordt afgevoerd. Dit kan in het stedelijk gebied bijvoorbeeld worden bereikt door de aanleg van wadi’s, waarin water wordt opgevan
bodem, zodat het water ter plekke kan infiltreren in plaats van afgevoerd te worden. Samenwerking met andere partijen is voor het oplossen van de verdrogingsproblematiek esse

Analysekaart landschapstypen & Bouwstenenkaart laag landschap

Water stuwend voor ruimtelijke ontwikkelingen



Water wordt steeds meer gezien als ordenend principe, zowel voor het buitengebied als voor de stad. Het gaat hierbij om oppervlaktewater in verschillende hoedanigheden en om
Natuurontwikkeling is afgestemd op de bodemgesteldheid en de watersituatie. De natuur draagt in belangrijke mate bij aan het karakter van het betreffende landschapstype, waar
Niet alleen natuur, maar juist ook andere functies moeten zich meer voegen naar de (on)mogelijkheden die samenhangen met het water.

De waterhuishouding van de verschillende landschapstypen staat in onderlinge verbinding. Omdat er op de zandrug sprake is van een inzijgingsgebied (daar zakt het grootste dee
als schoon kwelwater weer uit te treden), is het belangrijk dat er daar niet teveel verharding van het oppervlak plaatsheeft. Toename van het aandeel verhard oppervlak heeft mee
gevolg, waardoor minder inzijging plaatsheeft. Door bos aan te leggen en vooral niet méér stedelijk gebied op de zandrug te maken, wordt meer water vastgehouden en verdrogin
aan de oppervlakte, zodat het er nogal nat kan zijn. Door het wegpompen van water (uit de polders) kan echter een voldoende droog gebied gecreëerd worden, dat geschikt is voo
direct wordt weggepompt, treedt in drogere tijden een tekort aan water op. Wanneer het rivierpeil erg hoog is (wat regelmatig het geval is) kan uitwatering niet of in mindere mat
dan wateroverlast op. Dergelijke problemen komen de laatste jaren steeds vaker voor. Door het ontwikkelen van speciale gebieden waar water voor korte of langere tijd kan word
in de winter worden opgevangen als het watertekort in de zomer worden bestreden. In het overgangsgebied van hoog zand naar lage klei heerst een zogenaamde intermediaire wa
en uittreding van water elkaar in evenwicht houden. Dit zijn de minst kwetsbare gebieden in het watersysteem. Juist in deze gebieden kunnen stedelijke ontwikkelingen nog, op b
watersituatie geeft, gekoppeld aan de landschapstypen, mede richting aan de Stadsvisie-Plus.

illustratie

Uitbreiden en verbeteren van natuur

Binnen de karakteristieken van de drie landschapstypen en passend bij de bodemgesteldheid en watersituatie wordt natuurontwikkeling voorgestaan. In de Oranjepolder wordt ee
de relatief schone kwel, zeer kansrijk is. De Oranjepolder wordt daardoor ook een belangrijk gebied voor waterberging. Als afgeleide van de natuur- en waterfunctie, zal ook de r
natuurontwikkeling langs de Donge gaat de komende jaren nog door, in aansluiting op de ontwikkelingen in de Oranjepolder.

Om belangrijke natuurwaarden in bijvoorbeeld Surae en het landgoed Oosterheide te kunnen beschermen en ontwikkelen is het noodzakelijk dat de recreatieve druk op die plaats
op andere plekken intensief recreatief gebruik mogelijk gemaakt. 

Op de zandrug staan momenteel veel naaldbossen. Natuurlijk gezien zijn loofbossen hier echter meer op hun plaats, mede gezien hun geringere vochtverdamping (belangrijk in d
van de ecologische situatie (soortenrijkdom) moet veel naaldbos worden omgevormd tot loofbos. Waar vanuit landschappelijk oogpunt nieuw bos wordt aangeplant, wordt loofb

Ecologische verbindingen

Ecologische verbindingen tussen hooggelegen zandgebied en laaggelegen kleigebied worden gerealiseerd op de meest kansrijke plaatsen, namelijk daar waar de gradiënten het m
invloeden van het stedelijk gebied gering zijn. In het oosten draagt het lineaire karakter van de groene kanaalzone bij aan de kansrijkdom van de ecologische verbinding. In het w
functie, hier haaks op het kanaal (zie bouwstenenkaart).

kleine landschapselementen

Visiekaart economie en infrastructuur & Legenda
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Tweede netwerk: economie en bijbehorende infrastructuur

Het wensbeeld voor stedelijke economische activiteiten en mobiliteit behelst voornamelijk de ruimtelijke groepering van gelijksoortige en aan elkaar gelieerde bedrijven, met een
geoptimaliseerde nationale ontsluiting. Dit biedt als groot voordeel dat synergie tussen bedrijven en bedrijfstakken kan plaatsvinden, zowel ruimtelijk als functioneel. Schaarste a
in de samenwerking tussen bedrijven op. Te denken valt hierbij aan intensief ruimtegebruik, parkmanagement en gezamenlijke waterzuivering. Er wordt optimaal gebruik gemaa
spoor en kanaal, waarbij de minder vervuilende vervoerswijzen de voorkeur genieten. Daartoe zal worden ingezet op het opwaarderen van de bestaande spoorontsluiting van We
het gebruik van de bestaande insteekhaven van Weststad. Everdenberg is een bedrijfsterrein waar men er reeds in geslaagd is vele synergievoordelen te behalen. Door de groeper
bijvoorbeeld gezamenlijke koelhuizen en arbeidspools haalbaar gebleken. 

De economische groei van de laatste veertig jaar heeft in belangrijke mate bijgedragen aan de positie die Oosterhout momenteel inneemt. Oosterhout heeft een belangrijke taak o
voor de eigen stad als voor de regio. De ambitie moet zijn die positie waar mogelijk te versterken.

Bij versterken moet dan overigens niet in eerste instantie gedacht worden aan grootschalige uitbreiding van het areaal aan bedrijfsterrein. Het is veeleer de bedoeling deze verster
Versterken betekent dus in dit geval niet per se meer vierkante meters, maar vooral meer kwaliteit per vierkante meter. Dat houdt in dat er sprake moet zijn van een bijna continu
brengen of houden van de bestaande bedrijfsterreinen. Daarbij zal moeten worden ingezet op intensief ruimtegebruik en het aantrekken van hoogwaardige werkgelegenheid.

Tegen die achtergrond zal Oosterhout de vinger aan de pols moeten houden als het gaat om de stormachtige ontwikkelingen op het gebied van informatie- en communicatietechn
onmogelijk de effecten in beeld te brengen die ICT zal hebben op de lokale economie. Het is voor de lokale overheid wel zaak die ontwikkelingen op de voet te volgen en daarop
voor het oplossen van lokale problemen (bijvoorbeeld op het gebied van bereikbaarheid en infrastructuur) zal de gemeente, in samenspraak met het bedrijfsleven, hierin zelfs het

Binnen de bestaande industriegebieden zal worden gezocht naar mogelijkheden om het ruimtegebruik te intensiveren.

Het toekomstig kwaliteitsbeeld biedt geen ruimte voor de aanleg van nieuwe, grootschalige bedrijventerreinen. Dat betekent dat binnen de bestaande bedrijventerreinen gezocht z
ruimtegebruik te intensiveren. Dat kan onder andere door met gebruikers afspraken te maken over ‘bouwen in de hoogte’ en over het gebruik van vrijkomende percelen.

Als ontwikkelingen rond de A27 daartoe aanleiding geven, behoort een bescheiden uitbreiding van Everdenberg naar het oosten (Heikant) tot de mogelijkheden. Als tot uitbreidi
zijn afgestemd op de landschappelijke situatie. De grenzen van de uitbreidingsmogelijkheden zijn snel in zicht doordat het landschap slechts een beperkt aantal bedrijven kan opn

De grenzen van de uitbreidingsmogelijkheden zijn snel in zicht doordat het landschap slechts een beperkt aantal bedrijven kan opnemen, wil het zijn karakter niet verliezen. 

Het industriegebied Statendam wordt op termijn omgevormd tot terrein voor kantoorachtige bedrijvigheid, die tevens een bufferzone vormt tussen de industrie in Weststad en de
hier gedacht worden aan de ontwikkeling van vormen van sportieve recreatie.

In het centrum bevindt zich uiteraard ook een belangrijke motor achter de Oosterhoutse economie, detailhandel en horeca. Voor enkele straten in het historisch centrum wordt, na
startende bedrijfjes. In bijvoorbeeld de Sint Janstraat en de Zandheuvel zullen kleinschalige, ambachtelijk bedrijven en culturele activiteiten de historische sfeer kunnen versterke
horeca kan daaraan een bijdrage leveren.

Analysekaart economie en infrastructuur & Bouwstenenkaart bedrijvigheid

Voor de Oosterhoutse economie wordt de bereikbaarheid per openbaar vervoer steeds meer van belang. De realisatie van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) dat Oosterhout
een adequate aansluiting op het (inter)nationale spoorwegennet - is van het grootste belang. Dat past ook uitstekend in het streven naar duurzame vormen van mobiliteit. In eerste
comfortabele rechtstreekse busverbinding Breda-Oosterhout. Daarbij is van belang dat de haltes op zodanige locaties gesitueerd worden dat de HOV zich verzekerd weet van vol
moet worden gesitueerd op een plaats waar letterlijk ruimte is voor het verwerken van voor- en natransport (aansluiting op regionale buslijnen en interliner, fiets, taxi). Realiseren
omgeving van het stadscentrum is dus, gezien het ruimtebeslag, minder gewenst, op voorwaarde dat de binnenstad de beschikking krijgt over tenminste één HOV-halte. Tegen di
station te situeren in aan de noordoostzijde van het centrum, in een gebied rond de Bovensteweg, Pasteurziekenhuis en de aansluiting op de A27. Zo’n situering biedt, vanwege d
transferium. Bovendien worden voor deze locatie vormen van herontwikkeling (wonen in combinatie met zorg, kantoren) die gebaat zijn bij een goede bereikbaarheid per openba
worden bediend door middel van haltes aan de zuidzijde (Slotjesveld) en de noordzijde (Santrijngebied).

Wanneer de aansluiting van de Bovensteweg op de A27 en de stad wordt heringericht, komt er een binnenstedelijke ruimte vrij die, tezamen met een deel van het ziekenhuisterre



ontwikkelingen. Onder meer vanwege de goede bereikbaarheid zijn de terreinen rond de aansluiting van de Bovensteweg op de A27 en rond het ziekenhuis zeer geschikt voor int
daarbij aan uitbreiding van voorzieningen voor zorg, in combinatie met wonen aan de ene kant en kantoren aan de andere kant. Het vestigingsbeleid voor deze plek is erop gerich
ontwikkelen: een modern terrein met een herkenbare uitstraling voor Oosterhout langs de A27. Gezien de aanwezigheid van het HOV-station is deze locatie ook zeer geschikt vo
wordt deze locatie één van de belangrijkste multifunctionele ontwikkelingsgebieden van Oosterhout.

Ook het buitengebied speelt een rol in de Oosterhoutse economie. Op de kaart zijn de landbouwgebieden onderscheiden naar hun ligging in het landschapstype. Op de klei wordt
overgangslandschap is het landelijk gebied veel kleinschaliger opgebouwd, wat gevolgen heeft voor de (efficiëntie van de) bedrijfsvoering en het soort producten en de manier w
bos zal het voornamelijk gaan om beheerslandbouw met, naast een marginale productiefunctie een belangrijke landschapsbeherende functie.Verantwoord beheer van landschap e
belangrijker taak van de agrariërs worden waaraan in de toekomst een economische factor moet worden toegekend. De kwalitatieve vertaling hiervan zal nader worden uitgewerk
buitengebied wat betreft zijn ontsluiting primair is aangewezen op het lokale wegennet.

kantoren als vistitekaartje van Oosterhout

Bouwstenenkaart infrastructuur

Landelijke trends wijzen erop dat toerisme en recreatie steeds belangrijker factoren in de economie worden. Die ontwikkeling biedt voor Oosterhout tal van kansen en uitdaginge
belangrijke troeven in handen: een groene bos- en waterrijke omgeving, een gevarieerd aanbod aan horeca, een goed geoutilleerd winkelcentrum, voorzieningen voor verblijfsrec
van grootschalige attracties in de omgeving. De combinatie van deze elementen biedt goede kansen voor het verder versterken van deze bedrijfstak.

Om de toenemende autoverkeersbewegingen tussen Breda en Oosterhout het hoofd te kunnen bieden, wordt gezocht naar mogelijkheden tot vergroting van de capaciteit. Die mo
stad. Oosterhout zet in eerste instantie in op een, primair door Rijkswaterstaat te realiseren, parallelstructuur langs de A27, waarbij doorgaande vervoersstromen en bestemmings
de (parallel)banen voor bestemmingsverkeer wordt het verkeer direct naar het stedelijk hoofdontsluitingssysteem geleid, en ter weerszijden van het Wilhelminakanaal naar de da
parallelstructuur is gedacht tussen de aansluiting Oosterhout (nabij het ziekenhuis) en de geprojecteerde nieuwe aansluiting Breda-noord/Dorst (ter hoogte van de spoorlijn Breda
Oosterhout zal dan via de parallelbaan langs de A27 zijn, waardoor ook de Weth. Van Dijklaan door de Boswachterij Dorst kan worden ontzien. Bij de verdere uitwerking van de
moeten worden in hoeverre zo’n parallelstructuur bijdraagt aan het oplossen van de problemen die Rijen (Vijfeikenweg) en Dongen (Heistraat) hebben met de aansluiting op de A
betrokken van de studie naar de verkeersafwikkeling in het gebied Breda-Oosterhout-Dongen-Rijen (BORD).

De bedrijventerreinen Everdenberg/Heikant en Vijf Eiken zijn ontsloten op de parallelstructuur van de A27. Weststad is ontsloten op de A59. De ambitie is, om de functie van de
beide bedrijventerreinen en als sluiproute tussen de twee snelwegen op te heffen. Op die manier kan ook de geconstateerde barrièrewerking van de Bovensteweg, die een duidelij
rest van de stad vormt, worden teruggedrongen. Het afsluiten van de Bovensteweg is echter wel afhankelijk van andere verkeersmaatregelen waardoor de alternatieve route via h
gaat daarbij met name om aanpassingen van het kruispunt Hooipolder en een rechtstreekse aansluiting van Weststad op de A59. Pas als die zijn gerealiseerd, is het aanpassen van

Het hoofdontsluitingsprincipe van Oosterhout bestaat uit twee noord-zuid georiënteerde wegen en twee kortsluitingen daartussen. Vanwege dit laddervormige wegenpatroon wor
Ladder genoemd. Het centrum is met vier inprikkers verbonden met De Ladder en Vrachelen is met een weg van een iets lagere orde op De Ladder aangesloten.

Onderzoek zal moeten uitwijzen of de parallelstructuur en De Ladder ook praktisch haalbaar zijn.

Overigens is het zaak voor de langere termijn ook na te gaan denken over oplossingen die - bijna letterlijk - buiten de platgetreden paden gaan. Te denken valt aan een verbinding
een verbinding per kabelbaan tussen beide steden.

Rotonde Weststad III

Visie aanpak werkgebieden
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Derde netwerk: wonen en beleving 

Visiekaart wonen en beleving

Het netwerk van wonen en beleving omvat vele aspecten.

Het hoofdontsluitingsprincipe van Oosterhout bestaat uit een zogenaamde ladderstructuur, met lange lanen die de zuidelijke en noordelijke wijken met het centrum en met elkaar
noord-zuidlopende wegen liggen dwarsverbindingen; in het noorden, in het zuiden en in het midden richting Vrachelen. Het centrum is met vier ‘inprikkers’ op de hoeken met de
om het doorgaand verkeer van de Ridderstraat te halen, tussen Keiweg en Slotlaan, waardoor Slotjesveld en de Slotparken weer meer bij elkaar gaan horen. De Ladder wordt beg
herkenbaarheid en ter verbetering van de algemene oriëntatie in Oosterhout.

Door het midden van Oosterhout wordt een reeks parken samengesmeed tot een ‘Groene Ruggengraat’. Dit is een belangrijk structurerend groenelement in het stedelijk gebied, w
verkeer en het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) gekoppeld zijn. Op de groene ruggengraat is geen autoverkeer toegestaan, behalve daar waar de ladder of het onderliggen
de veiligheid van deze kruispunten wordt veel aandacht besteed. 

De Groene Ruggengraat bestaat uit een reeks parken die tezamen een verbinding vormen tussen de bossen in het zuiden en de Oranjepolder in het noorden. Nabij de randen van d
ruimten. Dichter bij het centrum zijn de parken kleiner en op zeer intensief stedelijk gebruik ingericht. In het centrum zal de reeks bestaan uit kleine groene plekken en prettige st
ruggengraat en parkenreeks geldt dat de toegankelijkheid en de bruikbaarheid van het groen zeer goed zal zijn. Elk park kent een eigen thematiek (zie legenda), waardoor inrichti
de herkenbaarheid vergroot. De Groene Ruggengraat, met de parkenreeks, heeft primair een functie voor de beleving en het gebruik van groen in de stad. Daarnaast biedt hij plaa
HOV. Een eventuele rol in de ecologische verbinding tussen hoog en laag zou mooi meegenomen zijn, maar wordt niet primair beoogd.

Een belangrijke voorwaarde voor het bevorderen van de leefbaarheid in de Oosterhoutse woonwijken is het slechten van de barrières van Bovensteweg en Wilhelminakanaal.

Als de randvoorwaarden (zie pagina 27) dat toelaten, zou de verkeersintensiteit op de Bovensteweg kunnen afnemen. Deze verandering zal dan leiden tot aanpassing van het weg
een barrière gaat vormen tussen Dommelbergen en de rest van de stad. De ruimtelijke samenhang verbetert hierdoor. De extra ruimte die door de functieverandering ontstaat, kan
weg met bomenrijen. Wellicht kan de weg op den duur door voorkanten van woningen worden begeleid. Als er geen zicht is op het terugdringen van het gebruik van de Bovenste
worden onderzocht om de barrièrewerking te verminderen.

Analysekaart wonen, voorzieningen en beleving & Bouwstenenkaart beleving

Om de oversteekbaarheid van het Wilhelminakanaal te verbeteren en de wijk Oosterheide voor langzaam verkeer beter op het centrum aan te sluiten, is het de ambitie de bestaan
lage brug. Een lage brug vormt voor fietsers geen probleem, in tegenstelling tot de lange hellingen van de hoge brug, die zeker voor ouderen de barrièrewerking van het kanaal v
het ontbreken van grote grondlichamen, bij een lage brug meer ruimtelijke samenhang.

Als mocht blijken dat vervanging van de bestaande brug door een lage brug op grote problemen stuit - bijvoorbeeld als gevolg van het HOV-tracé - dan ligt het voor de hand naa
aan te leggen, op de plek waar vroeger ook een brug heeft gelegen. Die brug zou dan de Warandelaan met het Lukwelpark verbinden.

De nadere inrichting van de woonwijken in Oosterhout wordt gebaseerd op de ligging in het landschapstype. Bijvoorbeeld in Oosterheide zal de sfeer van het bos meer doordring
grote rol zal spelen. Zo kunnen de wijken zich van elkaar onderscheiden, wat zowel de betrokkenheid bij de woonomgeving als de algemene oriëntatie in de stad verbetert. 

Door toevoeging van de Groene Ruggengraat, waarin fiets- en wandelpaden een plaats hebben, wordt de verkeersveiligheid van Oosterhout reeds sterk verbeterd. Voorts wordt in
ingevoerd. Alleen op de hoofdwegen in de wijken, die van vrijliggende fietspaden worden voorzien, mag 50 km per uur worden gereden. Deze maatregel komt de algemene verk

Het gebruik van de fiets, ten koste van de auto, voor interne verkeersbewegingen zal moeten worden gestimuleerd. Dat kan door het aanleggen van een goed en comfortabel net v

De directe leefomgeving wordt ook aantrekkelijk gehouden door, naast het bestaande historische centrum met zijn hoge voorzieningenniveau, per stadsdeel een subcentrum te ve



bebouwing een iets stedelijker karakter krijgen, geënt op de Oosterhoutse sfeer. 

Een belangrijk aspect van de leefomgeving is de nabijheid van buitengebied voor ontspanning en recreatie. Op de visiekaart op pagina 30 is een indicatie gegeven van de recreati
het buitengebied. Om te komen tot deze zonering is sturing nodig. Op de Vrachelse Heide liggen vele mogelijkheden voor actieve vormen van buitenrecreatie, d
terreingesteldheid, de hoogteverschillen en de begroeiing. Deze recreatie zal wel gebiedseigen moeten zijn. Daarnaast speelt de goede bereikbaarheid van de V
vanuit Vrachelen, een belangrijke rol in de aantrekkelijkheid voor dagrecreatie. Ook in een deel van de Boswachterij Dorst vindt intensieve recreatie plaats, geconcentreerd tusse

Door deze concentratie van actieve buitenrecreatie in bepaalde gebieden, wordt bereikt dat er elders, op minder belaste terreinen, mogelijkheden voor de bescherming en ontwikk
rustige, recreatieluwe gebieden zal een hoge ecologische waarde kunnen worden bereikt, zoals bijvoorbeeld in Surae en landgoed Oosterheide. Deze gebieden zijn tevens geschik
Het fiets/ wandelpad uit de Groene Ruggengraat wordt naar het zuiden toe verlengd, zodat de route door het landgoed Oosterheide voert. Het landgoed wordt vanaf het pad belee
beter bereikbaar. 

De Rijksweg door Dorst heeft een zeer storende invloed op de leefbaarheid in het dorp. De gemeente is daarom voorstander van het idee deze doorgaande weg te verleggen naar 
het knooppunt bij de zuidelijke rondweg van Breda, voert ten zuiden van de vuilstort langs en takt oostelijk van Dorst weer aan op het bestaande tracé. De nieuwe verkeerssituati
zijn, maar vast staat dat er potenties ontstaan ter verbetering van de ruimtelijke situatie in het dorp, die tevens een verbetering van het imago en de leefbaarheid zullen inhouden. 
aanleg van de Rijksweg, kan daarbij een inspiratiebron zijn. Op de aspecten wonen en beleving in de kerkdorpen wordt verder ingegaan in paragraaf 4.5.

Ten westen van Weststad wordt een groenzone aangelegd om Den Hout te vrijwaren van ontwikkelingen vanaf de bedrijfsterreinen. Deze groenzone vervult tevens een ecologisc
hoog naar laag. 

Het uitgangspunt voor de Heilige Driehoek is het historisch, kleinschalig karakter ervan te beschermen. Daartoe is het van belang de randen van dit waardevolle gebied duidelijk
die rand uit de karakteristieke bebouwing van de Leijsenstraat; alleen het verdichten van dit lint behoort tot de mogelijkheden. Aan de zuidzijde kan de heilige Driehoek duidelijk
woningbouw in het gebied tussen Slotjes-Oost en de Heilige Driehoek. Het spreekt voor zich dat deze woningbouw dient aan te sluiten bij het open karakter van de Driehoek (du
wordt geen woningbouwontwikkeling voorzien; wel is het noodzakelijk na te denken over de (woon)bestemming voor eventueel leegkomende kloosters.

Deze visie-op-hoofdlijnen zal nader moeten worden uitgewerkt. In die uitwerking zal ook de vraag aan de orde komen welke status aan het gebied moet worden toegekend. Gestr
status van beschermd stadsgezicht.

Om de relatie tussen de nieuwe wijk Vrachelen en het centrum van Oosterhout te versterken, wordt in het tussengelegen gebied, de ‘Blauwe Schakel’ ontwikkeld. De plannen va
Het betreft een stedelijke mix van functies, met de nadruk op wonen, in relatief hoge dichtheden (nabij het centrum). Dit is een uitgelezen plek in de stad om nieuwe, aantrekkelij
toe te voegen. De beleefbaarheid van het water is een belangrijke trekker op deze nieuwe woonlocatie, doordat het in de wijk brengen van lange waterpartijen een bijzondere kwa

Langs het kanaal wordt, aan de randen van het Lukwelpark en de Warande het zogenaamde parkwonen geïntroduceerd. Men moet hierbij denken aan geclusterde wooneenheden
groene setting van de parken, in de nabijheid van het centrum. De bouwwerken moeten van grote kwaliteit zijn en dragen daarmee bij aan de herkenbaarheid en uitstraling van de

Voor een completering van een uitgebreid langzaam verkeersnetwerk wordt aangesloten bij de historische paden. Op sommige plaatsen moeten ‘missing links’ in het historisch p
verbinding via een andere route worden gelegd, zoals van het centrum, via de Zwaaikom, naar Den Hout.

De kwantitatieve woningbouwopgave moet, zeker tot 2015, voornamelijk plaatsvinden binnen het bestaand stedelijk gebied. Schattingen van de benodigde capaciteit en de door 
wijken te realiseren woningaantallen, wijzen uit dat deze strategie realistisch is. Op de volgende pagina’s wordt voor de woonwijken globaal ingegaan op de ontwikkelingen en d
kunnen realiseren.

Bouwstenenkaart wonen

Visie aanpak woongebieden

(Legenda visie aanpak woongebieden)
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Vierde netwerk: visie op sociaal-maatschappelijke ontwikkeli

Niet alleen de fysieke woonomgeving bepaalt de kwaliteiten van stad en samenleving. Sociale aspecten drukken minstens een even groot stempel op de identiteit van Oosterhout
relaties, leefbaarheid, welzijn en dergelijke vormen tezamen het zogenaamde ‘onzichtbare netwerk’. Soms zijn de sociale aspecten buitengewoon tastbaar, bijvoorbeeld in de vor
onderwerpen die veel moeilijker te definiëren zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om de overzichtelijke schaal, het rijke verenigingsleven en de aangename woon- en recreatiemilieu

Een goede sociale infrastructuur ontstaat niet vanzelf. De lokale overheid heeft een taak in het creëren en bewaken van randvoorwaarden voor ontmoeting, opvang, ontplooiing e
gemeentebestuur heeft daarbij vooral de regierol. Dat betekent dat er, bij het in stand houden van een goede sociale structuur, sprake moet zijn van een nauwe samenwerking met
Integraal en interactief werken vormen hierbij sleutelbegrippen.

De samenleving verandert. Dat betekent dat overheid en organisaties zich steeds opnieuw op de hoogte zullen moeten stellen van de ontwikkelingen, wensen en behoeften op het
aantal thema’s te onderscheiden: arbeid, armoede, participatie, leefbaarheid, veiligheid, gezondheid, onderwijs en opvoeding.

Vrijwel al deze thema’s komen, vertaald naar de wijken, aan bod in de Atlas van Oosterhout. Deze atlas biedt het inzicht op grond waarvan het gemeentebestuur, in overleg met 
voor de ontwikkeling van de sociale dimensie van de Oosterhoutse samenleving. Uit die visie vloeien doelstellingen voort, die op hun beurt weer worden vertaald in meetbare m
sociaal beleid vormt vervolgens weer de basis voor een nieuwe beleidscyclus.

De gemeente speelt een sleutelrol in het sociaal-maatschappelijk beleid, waarbij het gemeentebestuur een regierol vervult: stimuleren, situeren, steun creëren, structureren en stur
ontwikkeling van Oosterhout zullen jonge en oude bevolkingscategorieën als katalysator voor de sociale ontwikkeling fungeren. 

Het sociaal beleid voor de periode tot 2015 zal zich concentreren op de volgende speerpunten:

● het versterken van de maatschappelijke cohesie en dynamiek (sociale identiteit), waarbij, gezien de demografische ontwikkelingen, het accent ligt op jongeren en ouderen
● het versterken van de rol van de gemeente als regisseur van het maatschappelijk middenveld;
● het tegengaan van maatschappelijke uitval dan wel het bevorderen van de deelname van achterstandsgroepen aan de Oosterhoutse samenleving (allochtonen, minima, oud

Visiekaart sociaal-maatschappelijke aspecten

De gemeente als regisseur

De gedachte dat de samenleving maakbaar is, lijkt in de jaren tachtig van de vorige eeuw voorgoed verlaten. Dat heeft gevolgen voor de positie van de overheid in het maatschap
nog de gedachte heerste dat de overheid tot in hoge mate de inrichting van onze samenleving kon bepalen, staat inmiddels wel vast dat die samenleving vooral wordt gevormd aa
van individuele burgers, al dan niet georganiseerd in of vertegenwoordigd door maatschappelijke organisaties. Dat betekent dat de ambities van de overheid op dat gebied een an
de regisseur van de samenleving geworden en is (om in filmtermen te blijven) niet langer de schrijver van het scenario of de producent van de film. Die veranderde rol houdt in d
maatschappelijke problemen kan en moet oplossen. Te vaak bestaat nog de neiging problemen (zowel financieel als inhoudelijk) op het bordje van de gemeente neer te leggen, te
organisaties zelf die problemen oplossen. Dat wil overigens niet zeggen dat de gemeente vervolgens geen taak heeft. De gemeente bepaalt in ieder geval de randvoorwaarden wa
kunnen worden gevonden. In nauwe samenspraak met het maatschappelijk middenveld zullen gericht visies worden geformuleerd. Daarnaast heeft de lokale overheid een rol wa
van nieuwe ontwikkelingen en het samenbrengen van partijen.

Een verrassende binnenstad als drager van de Oosterhoutse identiteit

De stedelijke culturele podia zullen, gezien hun belang voor de gehele stad, in het centrum gehuisvest worden. Uit het oogpunt van het leefbaar, divers en verrassend houden van
van deze voorzieningen over de binnenstad. Er wordt uitbreiding van de horeca voorgestaan, omdat deze een belangrijke functie heeft voor Oosterhout als ‘totaalstad’. De horeca
maar anderzijds kunnen nieuwe gelegenheden een plaats krijgen op de Heuvel, waardoor dit plein een kwaliteitsimpuls krijgt. Om het culturele karakter van de Heuvel te versterk
cultuur/horecagelegenheden, zoals een theatercafé. Een uitgangspunt bij deze ontwikkeling is dat de Markt en de Heuvel een van elkaar verschillende uitstraling zullen houden. B
moet het gebied van het Torenplein/Basiliekplein (met cultureel centrum De Bussel als culturele ‘aanjager’) betrokken worden. Oosterhout moet verder de beschikking houden o
voorzieningen, dat moet worden uitgebreid met een bioscoop, een discotheek en een zalencentrum. Met name de eerste twee voorzieningen (uiteraard op Oosterhoutse schaal) zij
houden als woon- en leefgemeente voor jongeren en jonge gezinnen. Ook deze (uiteraard door particuliere ondernemers aangeboden) voorzieningen krijgen, gezien hun (uitgaan



Analyse voorzieningenkaart & Bouwstenen sociaal-maatschappelijke aspecten

De school als spil

De basisschool wordt de nieuwe spil van de wijk. De school zal moeten openstaan naar de omgeving. Dat betekent dat er wordt samengewerkt met andere organisaties in de wijk

dat er ook in of aan het schoolgebouw andere functies dan onderwijs kunnen worden ondergebracht. Hierbij wordt gedacht aan kinderopvang, buurthuisfuncties, politie (wijkagen
podia); bibliotheekwerk, voorzieningen voor jongeren en voorzieningen voor opvoedingsondersteuning, steunpunten voor ouderen. Deze lijst is niet limitatief: de brede school za
mogelijk moeten reageren op vragen vanuit de betreffende wijk.

De gedachte achter de brede school is overigens dat het geheel meer zal moeten zijn dan de som der delen. Met andere woorden: er moet nauwe samenwerking zijn tussen de in d
Alleen op die manier kan de spilfunctie worden waargemaakt. 

De keuze voor een brede school betekent overigens niet dat ‘de school als instelling’ in dat proces per se de leidende rol speelt. Hoe de brede school organisatorisch vorm krijgt, 
betrokken instellingen en zal per wijk verschillend zijn. Dommelbergen, Oosterheide, Vrachelen, Slotjes/Centrum/Strijen en de drie kerkdorpen moeten alle, op eigen schaal, de 
wijkniveau krijgen. Het verdient de voorkeur de brede school te situeren in de nabijheid van al bestaande voorzieningen in de wijk.

Op stedelijk niveau kunnen de voorzieningen voor het voortgezet onderwijs, die een goede spreiding over de stad kennen, breder dan alleen voor onderwijsdoeleinden worden in
van aldaar al aanwezige faciliteiten, zoals bibliotheek, mediatheek, aula en sportvoorzieningen.

Op het gebied van onderwijs wil Oosterhout zijn streven naar de vestiging van een instelling voor middelbaar of hoger beroepsonderwijs nieuw leven inblazen. Hiermee wordt de
versterkt en de aantrekkelijkheid van Oosterhout voor jongeren verbeterd.

Verder wordt bundeling van eerstelijnsgezondheidszorg in de wijk nagestreefd. Dat gebeurt bij voorkeur in combinatie met andere voorzieningen, waarbij vooral steunpunten vo
manier worden wijkzorgnetten gecreëerd. Andere vormen van gezondheids-zorg zullen in Oosterhout op één locatie (in de omgeving van het Pasteurziekenhuis) worden aangebo
ziekenhuizen moeten worden opgezet rond geïntegreerde zorgverlening, waarbij wordt ingespeeld op de mogelijkheid het zorgproces door andere zorgverleners te laten voortzett
intramurale en extramurale gezondheidszorg (binnen, respectievelijk buiten de muren van de zorginstelling) zal verdwijnen. Verandering in de zorgvraag zal bovendien leiden to
extramurale zorg. Intramurale voorzieningen zullen zich richten op verkorte behandelmethoden; behandelingen zullen steeds vaker poliklinisch of zelfs thuis plaatsvinden. Afstem
regionaal verband is een vereiste.

De leefbare wijk als basis van de samenleving

Vanuit het oogpunt van leefbaarheid is het ook belangrijk monotonie en eenvormigheid te voorkomen. Dat kan door te kiezen voor een gedifferentieerd woningaanbod, terwijl oo
daartoe een belangrijk hulpmiddel is.

Uitgangspunt is dat bij reconstructie van bestaande wijken en het aanleggen van nieuwe wijken de principes van ‘Duurzaam veilig’ worden toegepast.

Het behoud en waar nodig verbeteren van de leefbaarheid en sociale veiligheid in de wijken wordt door de inwoners van Oosterhout erg belangrijk gevonden. In samenspraak me
actieve organisaties en instellingen zal de gemeente voortdurend blijven werken aan de leefbaarheid in de wijken. De instelling van de ‘brede school’ in de wijk kan een belangrij
analyse (Atlas van Oosterhout) blijkt dat een aantal buurten in Oosterhout extra aandacht nodig hebben. Dat zijn Slotjes-Midden (Slotjes), Beemdenbuurt, Larenbuurt en Donken
en Bloemenbuurt en Schrijversbuurt (Oosterheide). Met uitzondering van de Schrijversbuurt hebben al deze buurten, in het kader van integraal buurtbeheer, het predikaat ‘aanda
prioritering worden aangepast op basis van de sociaal-maatschappelijke analyse.
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Oosterhout voor iedereen

Spreiding van ouderen en andere bevolkingsgroepen over Oosterhout leidt tot een evenwichtige opbouw van de stad. Uit het oogpunt van differentiatie en het tegengaan van soci
elke wijk een evenwichtige bevolkingssamenstelling nagestreefd. De mogelijkheden van de overheid daartoe, moeten evenwel niet worden overschat. Het woningaanbod is feitel
overheid kent. Zo wil Oosterhout jongeren aan zich binden, om daarmee de dynamiek van de samenleving te waarborgen, door meer te gaan bouwen voor jonge gezinnen met ki
mensen, indien ze dat willen, zo lang mogelijk in hun eigen wijk kunnen blijven wonen. Dat betekent een accent op levensloopwoningen. Ouderen moeten daarnaast zo lang mog



Dat betekent wel dat in Oosterhout op wijkniveau voorzieningen voor ouderen moeten worden aangeboden. Aanbieders van zorg moeten daartoe nauw met elkaar samenwerken,
eerstelijnsgezondheidszorg gezamenlijk een plaats te kunnen geven in bijvoorbeeld buurthuizen. Oosterhout krijgt de komende decennia te maken met een sterke vergrijzing. He
probleem te zien. De ouderen van de toekomst zullen in de regel vitaal en bemiddeld zijn en zelf hun weg weten te vinden in de samenleving. Dat neemt niet weg dat overheid, w
taak hebben op dit gebied. Dat komt onder andere tot uitdrukking in de vorming van steunpunten. Verder zal Oosterhout de beschikking moeten krijgen over een vierde verzorgin
voorzieningen, moet dat verzorgingstehuis een plaats krijgen in Dommelbergen. 

Het aantrekken en binden van jongeren en jonge gezinnen aan Oosterhout is van belang voor de dynamiek van de stad. In en nabij het centrum worden daarom mogelijkheden ge
leefstijl. Bij herstructurering van bestaande wijken gaat het om het bieden van een breed scala aan woonvormen (keuzemogelijkheid en diversiteit), waarbij het lang niet altijd zo
ingeruild voor appartementen. Te denken valt daarbij aan patiowoningen, levensloop-woningen, kangoeroe-woningen en andere compacte woonvormen, met bijvoorbeeld inpand
woonvormen zullen binnen het planologisch regime mogelijk gemaakt worden. Oosterhout wil geen stad zijn waar inwoners zich buitengesloten voelen. Dat betekent dat beleid m
gericht is te voorkomen dat Oosterhouters met een mimimum inkomen in een maatschappelijk isolement geraken. Dat kan natuurlijk het beste door te zorgen voor een goede wer
voldoende soelaas biedt, zijn andere maatregelen nodig.

De vereniging als bindmiddel 

Oosterhout kent een bijzonder goed verenigingsleven, dat als belangrijke drager voor de sociale identiteit van de stad fungeert. De gemeente wil daarom een beleid voeren dat da
goede en gezonde ontwikkeling. Veel verenigingen draaien op vrijwilligers. De positie van die vrijwilligers verdient in de toekomst extra aandacht. Als het gaat om het verwezen
tendens waarneembaar dat de gemeente zichzelf steeds meer op afstand zet, hoewel het belang ervan voor de gemeenschap wordt onderkend. Dat is alleen mogelijk als daarbij go
(financieel) bereikbaar blijven van deze voorzieningen voor alle Oosterhouters. Zo verdient het bijvoorbeeld voorkeur de realisering van een combibad op De Warande (onder slu
handen van marktpartijen te geven. De vrijkomende ruimte op Heihoef zou kunnen worden gebruikt voor een in de omgeving passende uitbreiding van Vijf Eiken (‘bedrijven in 
lenen, vanwege de ligging nabij het terrein van de Oosterhoutse Golfclub, voor de ontwikkeling van een (sport)hotel annex congresaccommodatie. Ook is de verwachting dat de 
van behoefte aan veldsportaccommodatie aldaar. Het sportveldencomplex, dat langs het kanaal (tussen Vrachelen 4 en Ruiterspoor) gesitueerd zal worden, speelt tevens een rol b
Den Hout. De ijsbaan nabij de Slotbosse toren wordt verplaatst naar sportpark de Elskens. Er is een tendens om sport-accommodaties weer dichter bij de buurten en wijken te situ
sociale samenhang in die wijken en buurten te kunnen verbeteren. Breedtesport (dat is alle sport die geen topsport is) zal in de toekomst vooral worden ontwikkeld in samenhang
zoals welzijn, onderwijs en opvang. 

Leefbaar platteland

Door heel Nederland komt plattelandsvernieuwing steeds meer in zwang. Het begrip plattelandsvernieuwing is zeer veelomvattend, maar altijd gericht op de verbetering van de l
plattelandsbevolking. Het is zowel gericht op economische vooruitgang, als op sociaal-maatschappelijke verbetering, twee zaken die zeer nauw aan elkaar verwant zijn. De geme
invulling wordt gegeven. 

In het kader van het leefbaar houden van het platteland, zijn (nationaal) tendensen waarneembaar. Schaalvergroting en landelijke en Europese regelgeving zullen de structuur van
drastisch veranderen. Dat betekent dat er in het buitengebied ruimte komt voor nieuwe ontwikkelingen, onder andere op het gebied van multifunctioneel grondgebruik en biologi
voor andere bedrijfsmatige activiteiten. Voorwaarde daarvoor is en blijft dat deze activiteiten zullen moeten passen in het karakter van het buitengebied. De oprichting van een (r
een belangrijke bijdrage aan de stroomlijning van ontwikkelingen in het buitengebied. Het centrum verstrekt informatie over verschillende mogelijkheden voor plattelandsvernie
en houdt de concurrentiepositie van de verschillende initiatieven in de gaten (zodat bijvoorbeeld niet elke boer een camping begint). Voor individuele boeren zijn allerlei (neven)
zorgboerderij, theehuis, minicamping, verhuur van kano’s, verkoop van streekeigen producten, beheer van kleine landschapselementen of (tijdelijke) waterberging.

Voor veel initiatieven zijn subsidies te verkrijgen bij het Rijk. Bijvoorbeeld het beheer van kleine landschapselementen kan in aanmerking komen voor subsidie onder de noemer
provinciaal niveau wordt momenteel gesproken over de mogelijkheid om bij bedrijfsbeëindiging, in ruil voor het inleveren van milieurechten en de afbraak van bedrijfsgebouwen
in de nabijgelegen dorpskern te mogen bouwen. De totale bebouwingsdichtheid neemt dan af, terwijl de bewoningsdichtheid toeneemt en de milieuhinder vermindert. Dergelijk i
ingezet in bepaalde delen van het buitengebied. Oosterhout wil inspelen op de wensen en ideeën van agrariërs en andere betrokkenen ter verbetering van de leefbaarheid op het p
haar beleid hierop aanpassen.

Delen van het agrarisch gebied zijn overigens zeer rendabel en floreren als gevolg van de doorgevoerde schaalvergroting. De Gecombineerde Willemspolder bijvoorbeeld, blijft 
voortbestaan. Dit versterkt het gewenste contrast tussen de uitgestrekte open kleipolders en het door schaalverkleining en functiemenging afwisselender overgangsgebied. 
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Visie op de kerkdorpen

Algemeen

De positie van de voorzieningen in de kerkdorpen is de afgelopen decennia danig onder druk komen staan. Als gevolg van schaalvergroting is er sprake van verschraling op het n
kerkdorpen zijn steeds meer en steeds vaker afhankelijk van de voorzieningen in de stad. Daarbij kan het gaan om winkelvoorzieningen en om voorzieningen voor welzijn en zor
voortzetten. Sterker nog, om het draagvlak voor voorzieningen op het huidige niveau te houden, zal de woningvoorraad in de kerkdorpen, mede in verband met het teruglopen va
uitbreiding behoeven. Die uitbreiding mag, conform het streekplanbeleid, niet meer woningen omvatten dan nodig is om het inwonertal van de dorpen constant te houden. Enerzi
behouden van de jonge inwoners, anderzijds moet worden ingespeeld op de zich ook hier voltrekkende vergrijzing (bijvoorbeeld door de realisering van levensloopwoningen en 

Elders in de provincie zijn, in overleg met het provinciebestuur, bij kleine dorpen nieuwe grootschalige woningbouwlocaties aangewezen, onder andere omdat dit het draagvlak v
vergroot. In Oosterhout wordt niet voor een dergelijke oplossing voor het leefbaarheidsvraagstuk gekozen, omdat grootschalige uitbreidingslocaties het karakter en de identiteit v

De leefbaarheid en levendigheid van de kerkdorpen is niet alleen afhankelijk van de ontwikkeling van de woningbouw. Het is vooral een taak van de eigen bewoners, waarbij een
rol speelt. De instelling van een, op de schaal van de dorpen afgestemde, ‘brede school’ biedt ook in de kerkdorpen een kans om voorzieningen voor het kerkdorp te behouden of
name het geval wanneer koppeling met vormen van eerstelijns-gezondheidszorg plaatsvindt. Gezien hun schaal is er voor de kerkdorpen geen basis voor een verzorgingstehuis; d
voorzieningen uit de eerstelijnsgezondheidszorg, kan echter wel voor ouderen zorg-op-maat worden geboden. Hierdoor zouden ook ouderen in staat moeten worden gesteld lang
dorp te wonen. Nieuw leven blazen in bepaalde voorzieningen of detailhandel in de kerkdorpen kan, als bouwsteen van plattelandsvernieuwing, bijdragen aan verbetering van de
aan agrariërs die via de boerderij levensmiddelen verkopen; dergelijke ‘winkels’ hebben ook een duidelijke functie voor de kerkdorpen.

Dit alles laat overigens onverlet dat ervoor gezorgd moet worden dat de voorzieningen in de stad voor de inwoners van de kerkdorpen goed bereikbaar zijn, ook met het openbaa

De kerkdorpen kennen een rijk verenigingsleven. Dat verenigingsleven kan alleen blijven bloeien als in de kerkdorpen plaatsen voor ontmoeting blijven bestaan. Behoud van het
school’) is daarom bijzonder belangrijk. Behoud van de eigen sportvoorzieningen in de kerkdorpen is, puur vanuit dit oogpunt bezien, eveneens gewenst.

De agrarische sector speelt een belangrijke rol in de kerkdorpen. In deze sector moet ingezet worden op kwaliteitsverbetering van producten, extensivering van het grondgebruik 
behoud, herstel en ontwikkeling van de aanwezige natuur- en landschapswaarden staat hierbij voorop. Deze ontwikkelingsrichting kan een sterke impuls geven aan het functione

Een van de belangrijkste instrumenten voor een actieve plattelandsontwikkeling is de ‘rood voor groen’ constructie, die met name op kleine schaal toegepast zal kunnen worden.
ontwikkeling van nieuwe of uitbreiding van bestaande woon- of werkfuncties in het buitengebied, onder de voorwaarde dat tevens natuurgebied, bos of landschapselementen wo
landschapsbeleid.

Analysekaart Den Hout 

● Den Hout

Ruimtelijke analyse

Uit de ruimtelijke analyse van Den Hout uit de voorgaande fase blijkt dat Den Hout een unieke, karakteristieke en uit de middeleeuwen daterende verschijningsvorm heeft met ee
onder andere de Houtse Heuvel en karakteristieke omringende bebouwing in het hart van het dorp, het akkercomplex dat omringd wordt door bebouwingslinten, het historisch w
de cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant wordt de historisch-stedenbouwkundige structuur als van zeer hoge waarde beschouwd. De Houtse Heuvel en een tweetal oud
Achterstraat worden op deze kaart hoog gewaardeerd (op een schaal van redelijk hoog tot zeer hoog).

Daarnaast is de openheid rondom Den Hout met daarin steilranden in contrast met de besloten wanden van het beplante Markkanaal, de linies en overige opgaande beplantingen 
is een indicatieve hoge archeologische waarde aangegeven.

De afbeelding hiernaast geeft een beeld van de huidige ruimtelijke opbouw van Den Hout. De zwarte vlakken geven de ligging weer van woningen en boerderijen en daarnaast e
is. De huidige zichtlijnen die in de linten bestaan, zijn door middel van pijlen weergegeven. Rond de Houtse Heuvel is de bebouwing nagenoeg aaneengesloten, wat de (historisc
de Houtse Heuvel bestaan er daarom vrijwel geen doorzichten. Bij de Achterstraat, Vrachelsestraat, Houtse pad, Hespelaar en Dordrechtseweg zijn veel karakteristieke doorzicht



de Achterstraat en Vrachelsestraat op het omsloten akkercomplex met op de achtergrond de kerktoren zijn waardevol, evenals het zicht op het omringend agrarisch gebied.

Stadsvisie-Plus

Behoud van de identiteit en eventuele versterking van de hiervoor beschreven karakteristieke opbouw en kenmerken van Den Hout staan in de stadsvisie voorop. Vanuit dat oogp
cultuurhistorische waarden worden behouden en bij nieuwe ontwikkelingen niet in gevaar komen. Belangrijke zichtlijnen vanaf de wegen rondom Den Hout moeten intact blijve
verspreide bebouwing te behouden. De Houtse Heuvel verdient aandacht, zowel wat betreft pleksgewijze verbeteringen van de bebouwingsstructuur als de inrichting van de Hou
omgevormd of verwijderd zouden moeten worden. Zo passen asfaltwegen niet binnen het beeld en zouden de oorspronkelijke onverharde kerk- en gebuurpaden en poelen opgek
Vanwege het historisch karakter zal de kern van Den Hout de status van beschermd dorpsgezicht krijgen.

Verder vormt herstel van de historische verbindingsroute tussen Den Hout en Oosterhout (via Vrachelen) een aandachtspunt.

Voorkomen moet worden dat nieuwe ontwikkelingen of groei voor eigen inwoners niet meer mogelijk zijn, waardoor de gewenste sociale ontwikkeling in Den Hout zou stagnere
enerzijds het behoud van 

Uitsnede Stadsvisie-Plus Den Hout

ruimtelijke kwaliteit en anderzijds het willen voldoen aan woningvraag vanuit het dorp. Daarom is het van belang zorgvuldige afwegingen te maken bij de locatiekeuze en de ben
te laten verlopen.

De visie biedt met name in het zuidelijke deel van Den Hout (op beperkte schaal) ruimte voor de ontwikkeling van nieuw woongebied. De vigerende locaties uit het dorpsplan va

De contouren van Den Hout zoals die in de Stadsvisie zijn aangeduid worden als uiterste grenzen beschouwd, waarbij de ruimtelijke opbouw van Den Hout nog versterkt c.q. gew
van de gedefinieerde waarden plaatsvindt. Echter een zorgvuldige afweging van te realiseren locaties en prioritering zal hier nog plaats moeten vinden, binnen de marges die de S
de verplaatsing van het sportveld (Molenakker/Hoge Akker) en koppeling aan de huidige sportvoorzieningen in de zuidrand, ten behoeve van een nieuwe inbreidingslocatie voor
realisering van woningen aan de buitenrand, waarbij het sportveld behouden blijft. Daarnaast kan lintbebouwing ontwikkeld worden langs de Herstraat, met behoud van de zichtl
voorkeur voor (een van) beide laatstgenoemde situaties, dient nog wel acht te worden geslagen op mogelijk aanwezige milieubelemmeringen vanwege in de nabijheid gevestigde

Verdere groei en het verdichten van de linten buiten wat in de visie wordt aangegeven, wordt niet wenselijk geacht omdat daarmee de beschreven kwaliteiten in het gedrang kom
verdichting, van belang voor versterking en herstel van de structuur, daargelaten. Dit zal echter slechts om enkele woningen gaan.

Woningbouwprogramma

Uit een prognose van het noodzakelijk te realiseren aantal nieuwe woningen om het inwonertal van Den Hout, conform de uitgangspunten van het streekplanbeleid, constant te h
2000 tot 2015 naar verwachting zo’n 25 woningen nodig zullen zijn. In het geldende bestemmingsplan voor Den Hout-Zuid is nog ruimte voor de bouw/oplevering van 9 woning

Dit betekent dat tot 2015 nog aanvullende ruimte moet worden gevonden voor zo’n 16 woningen. De locaties voortkomende uit de Stadsvisie kunnen hier ruimschoots in voorzie
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Analysekaart Oosteind

● Oosteind

Analyse

Uit de ruimtelijke analyse van Oosteind in de voorgaande fase blijkt dat Oosteind een karakteristiek uitgestrekt lintdorp is, met de Provinciale weg als ruggengraat. De smalle do
boerderijen, erfbeplantingen en bedrijven door naar het buitengebied zijn zeer kenmerkend. De analysetekening van de huidige ruimtelijke opbouw geeft dit weer.



Op de cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant wordt de historisch-stedenbouwkundige structuur van Oosteind van redelijk hoge waarde beschouwd (op een schaal van re
hierbij gekarakteriseerd als een lineaire straatnederzetting, direct grenzend aan open akkergebied met overwegend agrarische bebouwing en een kleine niet-agrarische kern rond d
opener. Met name voor het gebied ten zuiden van de Provincialeweg is er sprake van een middelhoge en hoge archeologische trefkans.

Stadsvisie Plus

Behoud van de identiteit en versterking van de hiervoor beschreven karakteristieke opbouw en kenmerken vormen in de visie voor Oosteind de hoofddoelstellingen. Belangrijke 
intact blijven, om het karakter van een lintdorp met verspreide bebouwing te behouden. Echter, de uitbreidinglocaties uit het dorpsplan voor Oosteind betekenen vanuit stedenbou
aantasting van de karakteristieke lintbebouwingsstructuur. Het toevoegen van een nieuwe heldere structuur binnen deze uitbreidings-locaties, bijvoorbeeld in de vorm van een du
nog een kans tot een redelijke inpassing. Uitbreiding aan de noordzijde is niet wenselijk, omdat dit te zeer de waardevolle en kenmerkende openheid van de Gecombineerde Will
vanuit het oogpunt van de ruimtelijke opbouw niet wenselijk is, zijn in de visie enkel de vastgestelde contouren uit het dorpsplan overgenomen. Pleksgewijze herstructurering en
versterking en herstel van de structuur, is indien de milieucontouren dit mogelijk maken op kleine schaal nog denkbaar. Het vinden van passende nieuwe functies voor vrijkomen
belang. Projectmatige glastuinbouw in het gebied Oosteind – Dongen behoort niet tot de mogelijkheden.

In feite geldt dat na bebouwing van de locaties die zuidelijk van de Provinciale weg liggen er voor Oosteind in zijn huidige gedaante geen uitbreidingsmogelijkheden meer bestaa
zorgvuldig om te gaan met de uitgifte van bouwkavels, waarbij met name voor de geboren, getogen en economisch gebonden bewoners gebouwd wordt. De benodigde groei zal 
verlopen.

Het veiligstellen van een goed en veilig verblijfsklimaat voor fietsers en voetgangers van de Provinciale weg blijft een aandachtspunt.

Uitsnede integrale Stadsvisie-Plus, Oosteind

Woningbouwprogramma

Het dorpsplan voor Oosteind uit 1989 gaat uit van een uitbreiding met 130 woningen. In eerste instantie heeft de PPC niet ingestemd met het oostelijke deel van het daarin verva
Provinciale weg (‘variant B’), omdat dit deel een te grote aantasting van de lintstructuur van Oosteind en van de relatie met het buitengebied betekende. Nadat een zorgvuldig he
bouwmogelijkheden in het dorp een negatief resultaat te zien had gegeven is de optie uit het dorpsplan uiteindelijk toch goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.

Uit een prognose van het noodzakelijk te realiseren aantal nieuwe woningen om het inwonertal van Oosteind, conform de uitgangspunten van het streekplanbeleid, constant te ho
2000 tot 2015 naar verwachting zo’n 55 woningen nodig zullen zijn. In het geldende bestemmingsplan is nog ruimte voor de bouw/ oplevering van 40 woningen. Dit betekent da
worden gevonden voor zo’n 15 woningen. Op de in het dorpsplan voorziene lokatie tussen de Hoogstraat en de Maalderijstraat kan in dit aantal zeker worden voorzien. Na volto
structurele uitbouw van de dorpsbebouwing niet meer mogelijk, zonder de ruimtelijke karakteristiek aan te tasten. In een eventueel dan nog bestaande aanvullende behoefte, zou 
transformatie van bestaande bebouwing in het dorpslint ten behoeve van het wonen.

Analyse Dorst

● Dorst

Analyse

Uit de ruimtelijke analyse van Dorst in de voorgaande fase blijkt dat Dorst gegroeid is rond een kruispunt van oude regionale wegen en nog steeds een min of meer concentrische
infrastructuurlijnen (Rijksweg en spoorlijn) doorsnijden het dorp, waardoor het dorpse karakter is aangetast en oude verbindingen zijn doorbroken. De analysetekening van de hu
weer.

Op de cultuurhistorische waardenkaart Noord-Brabant wordt het historisch wegenpatroon van Dorst van redelijk hoge waarde beschouwd (op een schaal van redelijk hoog tot ze
is er sprake van hoge archeologische verwachtingen vanwege het feit dat Dorst gebouwd is op een oud akkercomplex (esdek). Archeologische resten uit de periode van vóór de M
gebleven.

Het voorzieningenpeil in Dorst staat in vergelijking tot de overige twee kerkdorpen op een hoger niveau, maar staat ook hier onder druk.



Stadsvisie Plus

De stadsvisie gaat uit van verbetering en herstel van de ruimtelijke opbouw en leefbaarheid van Dorst. ‘Dorst in het groen’ is hierbij het leidend thema. Kansen die hierbij benut k
van ruimtelijke kwaliteit en het herinrichten van het voormalige dorpshart van Dorst (bijvoorbeeld door middel van herstel van het historisch wegenpatroon) en de omvorming va
aantrekkelijke weg (aanplant van lanen), die beter past in de structuur van het dorp. De realisering van een omleiding van de Rijksweg vormt een belangrijke randvoorwaarde om
tevens mogelijkheden kunnen bieden voor verdichting van de woonbebouwing in de bebouwingslinten, omdat de geluidsbelasting daar afneemt.

Daarnaast kan de identiteit van de oorspronkelijke ligging van Dorst tegen de bosrand van de Boswachterij Dorst versterkt worden. Door het bos als het ware naar het dorp toe te
wordt de samenhang en herkenbaarheid vergroot. Een kans om dit te bereiken is bijvoorbeeld realisering van nieuwe bosvilla’s volgens het principe ‘rood voor groen’, waarbij v
met bos beplant moet worden. Uitbreiding van het bosgebied, met soorten die de diversiteit van het oorspronkelijke productiebos kunnen vergroten, vormt een andere optie.

De herkenbare open ruimtes ten oosten en ten westen van Dorst dienen behouden te blijven. De vormgeving van de begrenzingen hiervan (bosrand, dorpsrand, bedrijventerrein e

Woningbouwprogramma

Uit een prognose van het noodzakelijk te realiseren aantal nieuwe woningen om het inwonertal van Dorst, conform de uitgangspunten van het streekplanbeleid, constant te houde
tot 2015 naar verwachting zo’n 115 woningen nodig zullen zijn. In het geldende bestemmingsplan ‘Baarschot’ is nog ruimte voor de bouw/oplevering van 23 woningen, terwijl h
voorziet in de bouw van 25 woningen. Tussen de Rijksweg en de Oude 

Uitsnede Stadsvisie-Plus, Dorst

Tilburgsebaan resteert daarna nog aanvullende ruimte, terwijl er volgens het geldende dorpsplan ook nog woningen gebouwd kunnen worden aan de Taxusstraat en in het gebied
Een en ander zal echter naar verwachting niet voldoende zijn om plaats te bieden aan de aanvullend benodigde 115 - 48 = 65 woningen. Dit betekent dat de locaties voortkomend
De Stadsvisie geeft ruimte aan meer uitbreidingslocaties, met name aan de zuidwestzijde van Dorst. Met een nieuwe woonlocatie op die plaats zou de begrenzing van de te behou
worden. Als de Rijksweg omgeleid wordt biedt dat mogelijkheden voor eventuele herstructurering en verdichting met woningen van de oude regionale wegen. 

Verder wordt in de stadsvisie bebouwing van het terrein van de steenfabriek met bosvilla’s in de toekomst mogelijk geacht. Dit zal niet zozeer de woningvraag uit Dorst noodzak
een fraai woonmilieu toe en versterkt het karakter van het bosgebied.

Een zorgvuldige afweging en prioritering van de aangeduide mogelijke locaties zal nog plaats moeten vinden, binnen de marges die de Stadsvisie aangeeft. Daarbij dient ook ach
de milieuwetgeving geldende beperkingen.
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De integrale Stadsvisie

De integrale Stadsvisie-Plus, zoals die hieronder is afgebeeld, is een wenselijk ruimtelijk structuurbeeld. De kaart geeft, in een doorzicht naar 2015, de visie van de gemeente op 
geen plan voor hoe het in 2015 moet zijn, maar het is een wensbeeld voor de opbouw en ontwikkeling van de gemeente. De kaart geeft een beeld van het gemeentelijk voorneme
laten ontwikkelen. Daartoe zal nauw samengewerkt worden met marktpartijen om bepaalde ontwikkelingen te stimuleren, te reguleren en af te stemmen. Bij het opstellen van de 
voortdurende wisselwerking en afstemming geweest tussen de verschillende lagen.

Integrale Stadsvisiekaart

De Stadsvisiekaart is een grafische weergave van de ontwikkeling van Oosterhout tot 2015. Voor de grafische duidelijkheid van de kaart zijn noodzakelijkerwijs concessies geda
sommige aspecten op de kaart symbolen opgenomen. Er moet derhalve voor gewaakt worden dat de kaart geïnterpreteerd wordt als de werkelijke situatie in 2015. 

De strategiedicussie heeft geleid tot de conclusie dat er vanaf januari 2000 nog ongeveer 4.700 woningen aan de voorraad toegevoegd moeten worden (scenario B). Hiervan kunn
Vrachelen gerealiseerd worden en 800 op reeds bekende, verspreid liggende locaties. De ontwikkelings- en herstructureringsgebieden die volgen uit de visie, bieden vrijwel zeke
benodigde woningen. 

Op de hierna volgende pagina’s de Stadsvisie-Plus nader onder de loep genomen, vanuit de verschillende sectorale invalshoeken, te weten groen, water, recreatie, wonen, sociaal
gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer. 

Sectorkaart groen & Sectorkaart water

Sectorkaart recreatie en toerisme & Sectorkaart wonen

Sector sociaal-maatschappelijke aspecten & Sectorkaart werken

Sectorkaart gemotoriseerd verkeer & Sectorkaart langzaam verkeer
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Bouwen aan de toekomst

foto

De hiervoor besproken ontwikkelingsvisie van de gemeente voor de komende 15 jaar, die is neergelegd in de vorm van deze Stadsvisie-Plus, wordt in dit hoofdstuk teruggekopp
hoofdthema’s voor de ontwikkeling van Oosterhout. Het gaat hier om een bespreking van de gewenste toekomstige situatie.

Het ‘eigen’ Oosterhout 

De identiteit van Oosterhout wordt bepaald door de ligging op de overgang van drie goed herkenbare landschapstypen, zowel in het buitengebied als in het stedelijk weefsel. Oos
centrum met veel winkels en een toenemende hoeveelheid voorzieningen voor alle bevolkingsgroepen, met speciale aandacht voor jonge mensen en ouderen. Zowel het centrum 
karakteristieke kerkdorpen, hebben een recreatieve aantrekkingskracht voor de eigen inwoners, maar ook voor anderen. In Oosterhout ontwikkelen zich nieuwe, aansprekende wo
kunnen identificeren, zoals stedelijk wonen aan het water, parkwonen en landelijk wonen in de natuur van de Oranjepolder. Het historisch padenpatroon is voor een belangrijk de
fietsgelegenheid in de stad en tussen stad en buitengebied. Dit bevordert enerzijds het historisch besef van een zich continu ontwikkelende stad en anderzijds biedt het Oosterhou
de stad te beleven. Het uitgebreide bosgebied op de zandrug, met zijn ecologische waarden en de Vrachelse Heide met zijn recreatieve aantrekkingskracht, zijn belangrijke identi

Kwalitatief hoogwaardig Oosterhout 

Het belangrijkste uitgangspunt voor de ontwikkeling van Oosterhout is herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Dit is een duurzame strategie omdat de voor het stedelijk g
uitbreiden, waardoor er ruimte overblijft voor andere functies en het contrast tussen stad en buitengebied blijft bestaan. Er is in Oosterhout een toenemende differentiatie in woon
profilering. De stad kent daardoor een verhoogde ruimtelijke kwaliteit en diversiteit. De ‘Heilige Driehoek’ blijft een belangrijke schakel tussen (binnen)stad en landschap en aan
‘Blauwe schakel’ toegevoegd, belangrijk voor de samenhang in de stad (Vrachelen) en tevens een nieuw woonmilieu. De Parkenreeks en de Groene Ruggengraat zijn kwalitatief
iedereen herkenbaar, toegankelijk en bruikbaar. De thematische parkenreeks biedt de gelegenheid om de landschappelijke gradiënt ook in de stad te beleven en geeft tevens een f
openbare ruimte in de stad. Ook een veilige langzaam verkeersverbinding en het HOV hebben er een plek. De verschillende (milieuvriendelijke) vervoerswijzen zijn optimaal afg
bedrijfsterreinen. Het gebruik van duurzame vormen van mobiliteit is sterk toegenomen. De bewoners/gebruikers van het agrarisch buitengebied hebben een grote rol in het behe
duurzame mix met landbouw is ontstaan. Bij de aanleg van nieuwe woongebieden en op herstructureringslocaties wordt veel aandacht besteed aan duurzaam waterbeheer. De ker
duur, als kleinschalige kernen met een hoge, op het historisch karakter geënte, beeldkwaliteit. De verbinding met de stad is optimaal en, met name voor langzaam verkeer, waar m
padenpatroon. In het buitengebied wordt door middel van recreatiezonering onderscheid aangebracht in natuurontwikkelings- en natuurgebruiksruimten. Ook zijn er nieuwe natu
gekomen, die voor de toekomst natuurwaarden veiligstellen.

Veilig en leefbaar Oosterhout 

Er heerst een sterke synergie tussen Oosterhout en de kerkdorpen cq het buitengebied, waardoor de leefbaarheid zowel in de stad als in het buitengebied is toegenomen. In de wij
opgezet, waarin combinaties van functies in de sfeer van opvoeding, vorming en vrije tijd zijn opgenomen. In combinatie met de ouderenzorg in de wijken heeft dit de woon- en 
De beeldkwaliteit is in heel Oosterhout een punt van voortdurende aandacht, omdat een verzorgde leefomgeving, waarmee de bewoners zich kunnen identificeren, een grotere so
met zich meebrengt. Het HOV heeft Oosterhout veel beter aangesloten op het landelijk openbaar vervoersnet, waardoor de bereikbaarheid sterk is verbeterd. Dit heeft positieve g
als het recreatief verkeer. De ladder als hoofdontsluitingssysteem voor gemotoriseerd stadsverkeer, met veilige, vrijliggende fietspaden, maakt het centrum en alle woongebieden
bereikbaar. Het herkenbare lanenstelsel van de Ladder heeft tevens de oriëntatie in de stad vergemakkelijkt. Doordat het vracht-verkeer voor de bedrijventerreinen via de snelweg
afgenomen en de samenhang in de stad verbeterd. De introductie van de Groene Ruggengraat, met zijn prettige verblijfsklimaat en veilige fiets- en wandel-route, is van grote bet
stad. Van groot belang is daarbij dat barrières (Wilhelmina-kanaal en Bovenste weg) tussen woonwijken en het centrum geslecht zijn, waardoor de stad meer samenhang heeft ge
ingerichte parkenreeks langs de Groene Ruggengraat brengt het groen dichter bij de bewoners, waardoor de ontspannings-mogelijkheden in de directe woonomgeving zijn toegen
iedereen bereikbaar is. De kansen voor recreatie in en om de kerkdorpen zijn goed benut, wat de leefbaarheid op het platteland heeft verbeterd en een aantrekkende werking uitoe

Oosterhout compleet

Er is in Oosterhout constant aandacht voor het op peil houden van een gezond leefklimaat en het stimuleren van voldoende dynamiek, zowel in als buiten de stad. De introductie 
werkmilieus heeft er onder andere toe geleid dat Oosterhout een populaire (woon- en werk)stad onder jonge gezinnen en tweeverdieners is. Ook de groei van culturele voorzienin



Kern Opgaven

combinatie met het levendige Oosterhoutse centrum als geheel (met zijn vele winkels), hebben aan deze imagoverbetering bijgedragen. Er zijn voldoende recreatieve mogelijkhe
recreatie (cultuur, winkelen, horeca, evenementen) als voor natuurgerichte en actieve buitenrecreatie. Zorg op maat is, voor iedereen die het nodig heeft, waaronder veel ouderen
wijken geconcentreerd en de verdere zorg vindt men op het zorg- en ziekenhuisterrein en de verspreid gelegen verzorgings- en verpleeghuizen. De zorginstellingen zijn goed met
kunnen ouderen langer in hun vertrouwde woonomgeving blijven wonen. Door de stimulering van allochtone initiatieven (moskeeën, eethuisjes e.d.) begint ook de multiculturali
duidelijker af te tekenen. De regionale positie in werkgelegenheidsvoorziening heeft zich versterkt door de nauwe samenwerking tussen bedrijven onderling en de verbeterde ber
duidelijke spin-off voor de plaatselijke economie. Kortom, Oosterhout is een complete, vitale stad, waar voor iedereen een geschikte woonvorm is te vinden, met voldoende voor
nabijheid en waar voor velen ook passend werk te vinden is. 

Functie van de Stadsvisie-Plus

Alle uit de lagen voortgekomen bouwstenen en strategieën vormen tezamen de basis waarop in de nabije toekomst projecten worden gedefinieerd. Deze basis is in feite ‘De Strat
Oosterhout staat bij het gereedkomen van de Stadsvisie-Plus. Echter, binnen deze omvangrijke Opgave is op basis van de visie reeds een onderverdeling te maken in werkelijk cr
maatschappelijk functioneren van Oosterhout, ofwel de Kern Opgave, en opgaven die daaraan ondersteunend zijn.

Kern Opgaven van de Stadsvisie-Plus

De kernopgaven, die hiernaast schematisch zijn weergegeven, omvatten zowel strategieën als locatiegerichte opgaven. Bijvoorbeeld de ontwikkeling van drie beter herkenbare la
het buitengebied, is een belangrijke strategie. Essentieel zijn ook de strategieën die zijn toegelicht in de paragrafen ‘Visie op de aanpak’ voor woon- en werkgebieden. De in de K
opgaven hebben alle een positieve uitstraling naar de opbouw, het functioneren, het imago en/of de toekomstwaarde van de gemeente als geheel. Met andere woorden, ze zijn vo

Ondersteunende Opgaven van de Stadsvisie-Plus

In de Ondersteunende Opgaven komen overige benodigde ingrepen en acties voor de (nabije) toekomst aan de orde. Deze opgaven zijn van een iest lagere orde voor de ontwikke
maar ze zijn zeker ook van belang voor een duurzame ontwikkeling, het behoud en versterken van identiteit en leefbaarheid en een goede opbouw van de stad, zowel ruimtelijk a

In onderstaand schema is te zien dat de locatiegerichte kernopgaven goed scoren op de vooraf gestelde thema’s voor de ontwikkeling van Oosterhout. 

Thema’s

Kern Opgaven

Het 'Eigen' 
Oosterhout

Kwalitatief
hoogwaardig
Oosterhout

Veilig en 
leefbaar
Oosterhout

Oosterhout
compleet

1. De Ladder X X

● Thematische
parkenreeks

X X X X

● Groene Ruggengraat X X X X

● Opheffen barrières X X

● Heilige Driehoek X X X



● Blauwe Schakel X X X

● Parkwonen X X X

● Voorzieningen in de 
tijd

X X

● Ontspannende
Vrachelse Heide

X X X X

● Natte natuur in 
Oranjepolder

X X X

● HOV X X X

● Capaciteitsvergroting
A27

X X X

● Streekeigen Den Hout X X X X

● Bedrijvig Oosteind X X X X

● Dorst in het Groen X X X X

Bijlage 1

Basisrapporten uit het planvormingstraject van de 

Stadsvisie-Plus

● Strategiediscussie

Gemeente Oosterhout, december 1997; 

● Atlas van Oosterhout, speciale Stadsvisie-editie. 

Gemeente Oosterhout, augustus 1999;

● Sociale structuurschets Oosterhout

Gemeente Oosterhout, 1999;



● Rapportenreeks in het kader van de Stadsvisie 2000-2015:

Eindresultaten Visie Kerkdorpen

Eindresultaten Visie maatschappelijke instellingen

Eindresultaten Visie bedrijven

Eindresultaten Visie stadsdelen

Priority Search, juli 1999;

● Ruimtelijke Analyse Stadsvisie 2015 

Zandvoort Ordening & Advies;

● Resultaten themadiscussies

Gemeente Oosterhout, maart 2000.

Bijlage 2

Samenstelling projectgroep Stadsvisie-Plus gemeente Oosterhout.

● Hans van Zeggeren, Stadsontwikkeling (voorzitter tot 1 mei 2000)
● Ad Burger, Bestuurssector (Communicatie)(voorzitter vanaf 1 mei 2000)
● Wim van Oosterhout, Stadsbeheer
● Jac Smout, Stadsbeheer
● Jan Wijnen, Welzijn en Burgerij
● Rini Weterings, Welzijn en Burgerij
● Wim van Kempen, Stadsontwikkeling
● Teunis de Weerd, Stadsontwikkeling
● Amadeo Roda, Bestuurssector (Onderzoek en Statistiek)
● Dolly van Dijk, secretariële ondersteuning (BSP)
● Jos Heessels, Provincie Noord-Brabant (Ad-hoc)
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