
 

 

 

 

OOSTERHOUT 

Bestuurlijk overleg VNO-NCW en gemeente Oosterhout 26 september 2019 
 
Mobiliteit 
Status Hooipolder   
Helaas neemt Hooipolder (A27) een heel wat minder prominente plaats op de 
investeringsagenda van het kabinet in dan de A58. Toch moeten we de krachten 
blijven bundelen want het is evident dat ook die eerste aangepakt moet worden. De 
noodzaak is er; niet voor niets is het ooit als speerpunt aangemerkt. Inhoudelijk 
hebben we het gelijk aan onze kant, nu procesmatig nog! Om een sterke motorblok 
te hebben in de lobby naar de politiek is het verstandig ons meer te focussen op 
Tilburg en Waalwijk (eventueel zelfs aangevuld met Den Bosch). Een integrale 
benadering vanuit de Make & Move corridor gedachte is noodzakelijk, een boegbeeld 
vanuit de politiek meer dan wenselijk en een duidelijke tijdlijn – in het doorbreken van 
de impasse – voor het slagen een vereiste. 
 
Problematiek inzake PAS   
Zeer recent is er een rapport verschenen dat een duidelijke conclusie trekt. Er moet 
echt iets gebeuren om de stikstofemissie te reduceren. Maar liefst de helft van de 
stikstofuitstoot is afkomstig van de snelwegen. Het idee is geopperd de aanpak te 
koppelen aan het duurzaamheidsbeleid.   
 
Gronduitgifte  
Momenteel is de gemeente bezig om samen met hun partner: Roozen van Hoppe 
uitgiftevoorwaarden op te stellen voor de uitgifte van bedrijventerrein Everdenberg 
Oost. Naar verwachting zal de uitgifte starten eind 2019/ begin 2020. Degene die op 
de vrijblijvende interesselijst staan zullen bij een update als eerste geïnformeerd 
worden. 
 
N629  
Iedereen is het erover eens dat het een prachtige reconstructie wordt. Oosterhout 
krijgt weer een gezicht!   
 
 
 
  



 

 
 
 
Arbeidsmarkt 
 
Perspectief op Werk / Participeren Loont 
We mogen onszelf als West-Brabant best wel eens op de borst kloppen. Zo waren 
we de eerste regio die aan de slag ging met ‘Perspectief op Werk’ en hebben al 25 
bedrijven een handtekening gezet onder het voornemen twee personen met een 
arbeidsbeperking in dienst te nemen. Toch moet er ook een kritische noot gekraakt 
worden en dat betreft het WSP. VNO-NCW heeft verschillende signalen ontvangen 
van ondernemers dat zij niet worden teruggebeld en daardoor zijn afgehaakt. 
Wethouder Willemsen zal dit onder de aandacht brengen in een eerstvolgend 
overleg met WSP. 
 
Project Buddy’s  
“Een prima systeem,” laat wethouder Marcel Willemsen weten, die zelf ook buddy is. 
“We gaan het dan ook zeker verder uitrollen.” Toch wordt ook wel de kanttekening 
gemaakt dat we de ogen niet mogen sluiten voor het feit dat niet alle kandidaten altijd 
even werkwillig zijn. 
    
Duurzaamheid 
 
Duurzaamheidsevent  
Het Oosterhouts Duurzaamheidsevent dat op 8 oktober in De Bussel plaatsvindt, 
heeft al ruim 120 aanmeldingen. Ondernemers komen hier bijeen om te praten over 
de energietransitie. 
 
Project ‘Zon op Bedrijfsdaken’  
Er waren weliswaar SDE subsidies toegekend voor ‘Zon op Bedrijfsdaken’ maar 
helaas loopt het project toch minder succesvol dan gedacht.  
 

 
 
 
Overige zaken 
 
Afstemming regiogemeenten  
Sommige onderwerpen vragen om een gezamenlijke voorbereiding.. Het betreft hier 
de gemeentes Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg en Altena. Het overleg staat 
gepland op 21 november 2019. 
  



 

 
 
 
Economische monitor 
Het tweede kwartaal 2019 laat aardig wat positieve cijfers zien. Zo is de Nederlandse 
economie opnieuw gegroeid en het werkloosheidspercentage gedaald. Daar staat 
helaas wel tegenover dat het aantal werkzoekenden nauwelijks daalt (ondanks een 
krapte op de arbeidsmarkt). Ook de winkelleegstand in het centrum van Oosterhout 
blijft onverminderd hoog.  
 
Business Awards Baronie van Breda 
De gemeente Oosterhout is ook voor de 3e editie sponsor van het event Business 
Awards Baronie van Breda (gemeenten Breda, Etten-Leur en Oosterhout). Wel heeft 
de gemeente aangegeven richting de organisatie dat alle drie de gemeenten 
evenveel podium zouden moeten krijgen in tegenstelling tot voorgaande jaren. Ook 
hoopt de gemeente op een hogere opkomst van Oosterhoutse bedrijven.  
 

 


