
 

 

 

OOSTERHOUT 

Bestuurlijk overleg VNO-NCW en gemeente Oosterhout 14 maart 2019  
 
Mobiliteit 
Status Hooipolder  
Overleg met andere gemeenten om te komen tot een gezamenlijke aanpak is 
noodzakelijk. Dan spreken we over de verschillende Dongemond gemeenten, maar 
ook Moerdijk, Waalwijk, en met name Tilburg. Ook is coördinatie vereist om door te 
pakken en er moet een zogeheten kartrekker opstaan. Wel stelt VNO-NCW voor het 
uit het politieke te halen aangezien er bij sommigen te weinig bestuurlijke daadkracht 
zit. Ligt nog voor de overweging: kiezen voor een aparte entiteit of realiseren binnen 
RWB Make & Move corridor. Tijdens dit overleg was er alvast geen verschil van 
mening. Gemeente, VNO-NCW en ondernemers delen exact dezelfde zorgen en zijn 
van mening dat voor een goede doorstroming de A59 prioriteit moet krijgen. Hoe we 
daar komen? Door alvast niet te denken in problemen maar in oplossingen!  
 
Bereikbaarheid bedrijventerreinen  
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het plaatsen van leenfietsen/ 
fietskluizen op centrale punten, bijvoorbeeld bij bushaltes.  
 
Mobiliteitsplan 
Knip Eikdijk wordt meegenomen in het mobiliteitsplan, dat tot stand is gekomen met 
een aantal betrokken partijen.   
 
Snelfietsroutes 
De overheid streeft naar 200.000 meer fietsende werknemers. ‘Hoe krijgen we niet 
noodzakelijk autoverkeer van de wegen?’ is dus de vraag die voorligt. 
Fietsstimulering is nodig; zeker voor degenen die binnen een straal van 7,5 km van 
het werk wonen en nog altijd de auto pakken. Ook de gemeente Oosterhout zet de 
schouders onder dit streven. Vandaar dat Marion Patist, community manager 
snelfietsroutes Brabant mobiliteitsnetwerk tijdens dit overleg aanschoof. Om dat zo 
belangrijke vliegwieleffect te creëren, wil zij in gesprek met een aantal ‘grote’ 
werkgevers; inventariseren hoe het mobiliteitsplan er binnen dat bedrijf uitziet, wat de 
knelpunten zijn en belangrijker nog of er originele ideeën leven. Ondernemers staan 
hier zeker niet onwelwillend tegenover, vinden het goed dat Brabant 
mobiliteitsnetwerk druk bezig is de fietsinfrastructuur op orde te krijgen, 
snelfietsroutes opwaardeert en aanlegt maar er is ook vrees. De ondernemers  
juichen een sterk fietsnetwerk  zeker toe, maar dan moet ook de veiligheid voor de 
fietsers op  het bedrijventerrein sterk verbeterd worden. Het is nu te onveilig en dus 
niet aantrekkelijk om over de bedrijventerreinen te fietsen benadrukken de 
ondernemers.. Dat is dus een punt van aandacht, evenals dat het fietsnetwerk 
rondom de kleine randgemeenten – waarvan heel wat inwoners in Oosterhout 
werken – niet vergeten moet worden. Het idee is alvast geopperd om binnen 
verschillende bedrijven een enquête uit te zetten onder de werknemers om zo te 
achterhalen waar zij staan.  
 
Planning Bromtol 
De kosten vallen weliswaar tegen maar we gaan gewoon door! Wel bestaat de 
mogelijkheid dat dat gefaseerd gebeurt. 



 

 
 
Arbeidsmarkt 
Participeren Loont 
Donderdag 14 maart werd voor de derde maal de Dag van de 1000 voorbeelden 
georganiseerd, met onder meer de film I, Daniel Blake van Ken Loach. Werkgevers- 
en werknemersorganisaties en de overheid hebben met elkaar afgesproken zorg te 
dragen voor 100.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking (in 2026; 
gefaseerd in de komende jaren). Om dat doel te bereiken, is wel een andere manier 
van denken en handelen nodig volgens VNO-NCW. Als bijvoorbeeld uit een test blijkt 
dat een betreffende kandidaat eigenlijk veel meer affiniteit heeft met een andere tak 
van sport dan moet het gemeengoed zijn dat zo iemand meteen wordt doorverwezen 
om kennis te maken met een ander bedrijf. Overigens is er 100.000 euro 
beschikbaar vanuit de provincie om mensen op te leiden.    
 
Tegenprestatie Participatiewet 
Ziet er goed uit; wij scoren zeer behoorlijk. Wel is er zorg voor duurzame uitstroom.  
 
Huisvesting arbeidsmigranten  
We onderscheiden drie categorieën: 

• Short stay: Gesprekken lopen met partijen en locaties, krijgt langzaam zijn 
beslag. 

• Tussencategorie (zij die wat langer willen blijven): We willen kijken of er 
plekken zijn die we kunnen herontwikkelen naar wonen. 

• Long stay (of zij die permanent willen blijven): Idem tussencategorie maar ook 
kijken we naar onze eigen grondposities.   

Duurzaamheid 
Gezamenlijke duurzaamheidsagenda 
VNO-NCW heeft de conceptagenda bekeken en beoordeeld. In mei bepalen wij onze 
ambities en daar vloeit dan weer de duurzaamheidsagenda uit voort.  
 
Concrete projecten 

• SDE subsidies zijn toegekend voor ‘Zon op Bedrijfsdaken.  
• In de tweede helft van 2019 wordt er een  bewustwordingsbijeenkomst 

georganiseerd (met een 
inspirerende spreker) voor 
ondernemers in Theater de 
Bussel. Hier wordt tevens de 
Groene Pluim uitgereikt. 
 

 
 

   



 

 
 
 
 
Overige zaken 
Ondernemend Oosterhout Ontmoet 2019 
Door het jaar heen staan we meermaals stil bij ‘honderd jaar Wilhelminakanaal’; 
zeker ook tijdens de tweede editie van Ondernemend Oosterhout Ontmoet.  
 
Concrete projecten 
VNO-NCW benadrukt dat bedrijventerreinen het niet allemaal even makkelijk hebben 
en doet daarop de gemeente de suggestie een klein bedrag ter beschikking te stellen 
voor die bedrijventerreinen om inhoudelijk uit te geven. De gemeente benadrukt 
hierop dat zij al wel actief hulp biedt in besturen, als daar vraag naar is. Vanuit VNO-
NCW is Annemiek Heinen aanspreekpunt voor de bedrijventerreinen. 
 
Economische monitor 
Het vierde kwartaal 2018 laat aardig wat positieve cijfers zien. Toch zijn er zorgen 
ten aanzien van het aantal ww- en bijstandsuitkeringen dat nauwelijks daalt, dat het 
aantal werkzoekenden evenmin nauwelijks daalt ondanks de krapte op de 
arbeidsmarkt en de winkelleegstand die nog altijd hoog is.    
 
 
 

 

 


