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Bestuurlijk overleg VO-NCW en gemeente Oosterhout 19 december 2019 
 
Mobiliteit 
Snelheid en voortgang mobiliteitsplan 
In aanloop naar het nieuwe mobiliteitsplan – dat tijd en aandacht vergt – zullen door 
de ondernemers de puur verkeerskundige knelpunten, zoals zij die ervaren,  in kaart 
worden gebracht welke daarbinnen haast hebben/voorrang verdienen; zeker degene 
die wellicht nog onder de radar zitten, bij de gemeente misschien niet eens bekend 
zijn maar ondernemers al wel ervaren hebben.   
Samenwerking is sowieso essentieel in deze. Niet alleen tussen de gemeente 
Oosterhout en haar ondernemers maar vooral ook met de buurgemeenten Breda en 
Tilburg. Alleen in gezamenlijkheid kunnen we het verkeersinfarct oplossen, of althans 
een succesvolle poging wagen.     
 
Lobbytraject A59 en Hooipolder; status inzet gemeen te Oosterhout   
Kortgeleden met enkele 
andere, kleinere gemeenten 
om de tafel gezeten en 
moeten concluderen dat het zo 
niet werkt. ‘We isoleren ons 
als klein stukje West-Brabant, 
kunnen zo nooit een krachtige 
vuist maken!’ En dus moet de 
samenwerking gezocht 
worden met Waalwijk, Breda 
en Tilburg. ‘Wederkerigheid’ is 
hierin wellicht het toverwoord 
dat tot succes kan leiden. Het 
is algemeen bekend dat die 
laatste twee hun zinnen veel 
meer op de A58 hebben gezet. Oosterhout wil hen daarin van harte ondersteunen, 
zelfs meegaan in de voorrang daarvan maar wel op voorwaarde dat zij hierna hun 
steun geven voor het aanpakken van de A59, meer specifiek knooppunt Hooipolder.  
 
Bromtol; voortgang 
In september van dit jaar wordt gestart met de werkzaamhedengaan. De 
ondernemers aan het Innovatiepark worden aan de voorkant meegenomen bij de 
tijdelijke omleidingen.  
 
Problematiek inzake PFAS in Oosterhout 
Vanuit VNO-NCW klonken toch wel wat bezorgde geluiden over hoe we er in Brabant 
voor staan. Navraag heeft uitgewezen dat een en ander wordt opgelost.    
 
 
 



 

 
 
 
 
Arbeidsmarkt 
Perspectief op Werk / Participeren Loont 
Het streven mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een betaalde baan te 
helpen, vergt een lange adem maar kent inmiddels ook de nodige successen. Zo 
was West-Brabant de eerste regio die aan de slag ging met ‘Perspectief op Werk’ en 
hebben al tientallen bedrijven hier een handtekening onder gezet. Tegelijkertijd 
moeten we ook scherp blijven. Dit initiatief heeft enkel kans van slagen als we er 
samen de schouders onder zetten. De werkwijze van Breda blijkt succesvol te zijn, 
deze werkwijze proberen we nu regionaal in te zetten. 
 
Triple Helix samenwerking arbeidsbemiddeling 
Ook in deze is ‘samenwerking’ – net als bij ‘Perspectief op Werk / Participeren Loont’ 
– de drijfveer die succes moet brengen. Gemeente Oosterhout, VNO-NCW en 
MidZuid streven hetzelfde doel na: zoveel mogelijk mensen aan het werk krijgen.      
 
Ambassadeurs netwerk lokaal/regionaal   
Resultaten boek je door te kiezen voor ‘en-en’; niet alleen de focus gericht op de 
lokale arbeidsmarkt maar zeker ook op de regionale. Het is belangrijk elkaar aan te 
vullen.     
 
Duurzaamheid 
 
Duurzaamheidsevent  
Het Oosterhouts Duurzaamheidsevent dat op 8 oktober in De Bussel plaatsvond trok 
veel publiek. Ondernemers kwamen hier bijeen om te praten over de energietransitie. 
Maar daar bleef het niet bij. Zo is er ter plekke een platform opgezet en gaan veel 
zaken opgepakt worden, Piet Akkermans van de gemeente Oosterhout is trekker van 
dit Platform.  
 
Project ‘zon op bedrijfsdaken’  
De norm voor de routekaart 2020 hebben we nu al bereikt. Het gaat kortom 
voortvarend, we liggen voor op schema en zien steeds meer belangstelling. 
Momenteel is gestart met de tweede ronde en bedrijven kunnen hier nog aan 
meedoen. 

 



 

 
 
 
Overige zaken 
Proces Oosterhout 2030; visie   
Dit proces – waarvan onze burgemeester de 
kartrekker is – loopt. De bedoeling is dat het profiel 
van Oosterhout nog meer tot uitdrukking wordt 
gebracht, wat zichtbare kansen naar de toekomst op 
kan leveren. Everdenberg-Oost is hier een treffend 
voorbeeld van.  

 
 
Woningbouw 
De landelijke trend gaat ook aan Oosterhout niet 
voorbij en dus is ook hier een gebrek aan 
goedkope(re) woningen voor jonge gezinnen. Verder 
wordt er fors ingezet op huisvesting voor 
arbeidsmigranten. Daarover is goed overleg met 
Roompot. Op de Beneluxweg komt een expat hotel 
voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit wordt 
zo vorm gegeven dat er alleen gehuisvest wordt voor 
eigen gebied. 
 
Afstemmingsoverleg 21 november; terugkoppeling 
Wethouder Robin van der Helm spreekt (nog) niet van een onverdeeld succes over 
dit overleg met de gemeenten Drimmelen, Altena en Geertruidenberg. Zij hadden 
niet allemaal het gevoel volledig mee te tellen. Het is daarom van groot belang om bij 
een volgende keer tot een nog betere afstemming van de agenda te komen zodat de 
macht van het getal gaat gelden en zo de regio nadrukkelijker voor het voetlicht 
gebracht kan worden.    
 
Economische monitor 
Het werkloosheidspercentage laat in het derde kwartaal van 2019 wederom een 
sterke daling zien. En ook is de Nederlandse economie opnieuw gegroeid. Onzeker 
blijft echter het vertrouwen van consumenten en producenten. Bovendien is de 
winkelleegstand in het centrum van Oosterhout onverminderd hoog.  
 
Vertrek Jeroen de Lange  
Na tien jaar stopt Jeroen de Lange bij VNO-NCW. “Tijd voor een nieuwe uitdaging!” 
zoals hij het zelf zegt. Jeroen wordt bedankt voor de goede samenwerking. 


