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Voorwoord 
 

3,5 jaar geleden beloofden wij om het gesprek met de inwoners uit de gemeente Oss te 

voeren over zaken die hen aangaan. De mensen die zelf te maken krijgen met een 

beslissing van de gemeente zijn vaak de ervaringsdeskundigen. De beste ideeën 

ontstaan tenslotte uit samenwerking en de dialoog. En dat de ‘Ossenaar’ een mening 

heeft is wel duidelijk gebleken. Dit heeft ons de afgelopen jaren geïnspireerd om ons 

werk binnen en buiten de raadszaal op een kritische maar toch verbindende manier te 

doen. 

 

Het is namelijk een voorrecht om in de gemeente Oss te wonen: een mooie stad met haar 

winkels en goede voorzieningen, de karakteristieke wijken en de kernen in het buitengebied. 

En de natuur op fietsafstand: de meanderende Maas met haar uiterwaarden, het natuurgebied 

Herperduin/ de Maashorst. De stad met haar winkels en voorzieningen en de dorpen in het 

groene buitengebied passen goed bij elkaar, juist omdat ze zo verschillend zijn. De unieke 

karakters van onze wijken en dorpen moeten we behouden en versterken. 

We staan als gemeente Oss in de komende raadsperiode voor een aantal flinke uitdagingen. 

We moeten goede zorg op maat leveren, armoede bestrijden en ook werken aan een 

ambitieuze duurzaamheidsopdracht. Het huidige college van CDA-VDG-VVD heeft in de 

afgelopen periode laten zien dat het meer oog had voor asfalt en stenen, dan voor de mensen 

in de gemeente Oss. Het is nu aan ons om te laten zien dat het ook anders kan en moet. 

Wij geloven in de kracht van diversiteit en zullen blijven investeren in tolerantie met een open 

houding naar elkaar. Oss is er voor iedereen. Waar mogelijk dragen we bij aan een betere 

wereld en maken het mogelijk dat mensen zich met elkaar kunnen verbinden, om te beginnen 

in Oss. In dit verkiezingsprogramma lees je over onze plannen voor de gemeente Oss, en wat 

wij vinden dat anders moet. Onze plannen zijn richtinggevend en niet in beton gegoten. Wij 

blijven hierover in gesprek gaan en staan open voor goede ideeën. 

 

Namens alle kandidaten en bestuur PvdA Oss 
Ehssane Gounou 
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Onze inzet voor de komende raadsperiode 

 

1. Werk voor iedereen 

Werk voor iedereen waarbij niet je beperking maar talent leidend is. We zorgen dat alle Inwoners 

actief mee kunnen doen met een fatsoenlijk betaalde en zekere baan. En vanzelfsprekend zonder 
discriminatie! 
 

a. Omdat wij geloven dat meer werk en minder werkloosheid bijdraagt aan een 

waardig bestaan, onderschrijven wij het 10-puntenplan van de FNV voor 

gemeenten (zie bijlage). 

b. Als gemeente geven wij het goede voorbeeld door voldoende stageplekken en 

werkervaringsplaatsen aan te bieden. Binnen de eigen organisatie vindt de 

PvdA dat vijf procent van de arbeidsplaatsen gereserveerd dienen te worden 

voor langdurig werklozen en arbeidsgehandicapten. 

c. Het instrument van loonkostensubsidie blijven inzetten om mensen met een 

beperking aan een baan te helpen. 

d. Extra aandacht voor jongeren die het thuis en op school moeilijk hebben, 

waardoor het afronden van hun opleiding een grote uitdaging is. Deze jongeren 

verdienen extra steun. Wij willen dit bereiken door het gesprek aan te gaan met 

jeugdzorginstellingen en werkgevers voor speciaal toegesneden werk- en 

stageplekken. Werkgevers die werkplekken aanbieden, krijgen een financiële 

vergoeding voor het begeleiden van jongeren voor de duur van een jaar. 

e. Doorzetten en maximaal benutten van de startersbeurs en meesterbeurs om 

kansen aan jongeren en ouderen te bieden die werkervaring willen opdoen en 

aan ondernemers die talenten zoeken.  
 

2.  Gegarandeerd hulp bij armoede  

Gegarandeerd hulp bij armoede door te zorgen dat geen inwoner onder de armoedegrens valt 
door het verstandig en solidair toepassen van schuldhulpverlening en een ruimhartig 
bijstandsbeleid, en met extra aandacht voor kinderarmoede. 
 

a. Voor wie op eigen kracht of met ondersteuning geen baan kan vinden is er een 

fatsoenlijk vangnet. De PvdA heeft er mede voor gezorgd dat het niveau van 

de regeling “Meedoen is belangrijk” weer naar 120% van het sociale minimum 

is verhoogd. Wij kiezen ervoor om het niveau van ”Meedoen is belangrijk” 

verder te verhogen naar 130% van het sociale minimum om zo verborgen 

armoede tegen te gaan. 

b. PvdA vindt dat bereik armoederegelingen flink verhoogd moet worden. Het blijkt 

helaas ook dat een aanzienlijk deel van de doelgroep niet mee doet, veelal door 

onbekendheid met de regeling. De gemeente dient daarom actief op zoek te 
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gaan naar de doelgroep, met steun van scholen, welzijn etc. Maar ook door 

inzet van de Voedselbank Oss, de Ruilwinkel en de Kledingbank. Op die manier 

worden ook gezinnen bereikt die nu nog onder de radar blijven.   
c. Veel mensen worden (vaak buiten hun schuld) door tegenslagen 

teruggeworpen in armoede. Deze inwoners raken verstrikt in complexe 

regelgeving en er is vaak sprake van Multi problematiek. Vroegtijdige en 

laagdrempelige signalering kan veel leed en ergernis voorkomen. 

Samenwerking tussen schuldeisers, gemeente en welzijn brengt mensen 

sneller naar preventieve programma’s.  

d. Het opzetten van één loket waar mensen met hun problemen met geld en 

schulden terecht kunnen en gebruik kunnen maken van een breed pakket aan 

hulp. Dit is geen nieuwe voorziening, maar een georganiseerde 

samenbundeling van krachten met een herkenbaar en toegankelijk loket dat 

spreekuur houdt in de wijken. Op de achtergrond werken deskundigen 

(beroepskrachten en vrijwilligers; schuldhulpmaatjes) op het terrein van geld, 

schulden etc. samen.  

e. Wij pleiten voor de (her)oprichting van een gemeentelijke- of regionale 

kredietbank waarmee woekerrentes van meer dan 10% worden voorkomen. 

 

3. Zeker zijn van goede zorg, dichtbij  

Zeker zijn van goede zorg, dichtbij door ervoor te zorgen dat elke inwoner die zorg nodig heeft die 
ook krijgt, door professionals in sociale teams te voorzien van een maatwerkbudget en meer 
handelingsruimte, door de procedures zo eenvoudig mogelijk te houden. We willen een verbreding 
van het aanbod voor kwetsbare jongeren en ouderen, en wij creëren de komende periode 
gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in huis en aan het bed. 
 

a. Wij vinden dat bij zorgaanbestedingen kwaliteit het uitgangspunt moet zijn. We 

leveren de zorg die nodig is en geld voor zorg blijft voor zorg. In de afgelopen 

jaren is er sprake geweest van structurele onderbesteding van het zorgbudget. 

En is er onvoldoende gekeken naar wat burgers nodig hebben, het budget was 

leidend. Hierdoor zijn veel burgers afgehaakt, waardoor de zorg is onthouden 

die men nodig had. 

b. PvdA wil dat er voldoende budget is voor goede jeugdzorg. Jongeren met zware 

problematiek moeten altijd adequaat geholpen worden. Zorginstellingen 

moeten beter gaan samenwerken om de wachtlijsten op te lossen en te 

voorkomen.  

c. De organisatie van de jeugdzorg is complex en vindt plaats in het Basisteam 

Jeugd en Gezin. Dit moet leiden tot een betere en efficiëntere jeugdzorg, met 

minder verwijsmomenten en zorg die aansluit bij het kind. 

d. De sociale wijkteams (met een wijkverpleegkundige) zorgen ervoor dat welzijn 

en zorg in de buurt of wijk eenvoudig beschikbaar zijn. De hulpvraag van de 

bewoner moet leidend zijn. Waar mogelijk wordt er gebruik gemaakt worden 
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van het sociale netwerk. Aan het werk en de spreekuren van de sociale 

wijkteams moet meer bekendheid worden gegeven.  

e. Voor het leveren van hulpmiddelen (rolstoelen, scootmobielen, e.d.) is in het 

verleden een contract gesloten dat ver onder de kostprijs ligt, waardoor burgers 

niet de kwaliteit en service krijgen die nodig is en bovendien aangewezen zijn 

op één leverancier. Het oude contract loopt nu ten einde. Mede op aandringen 

van de PvdA worden bij een nieuw contract meerdere aanbieders betrokken, 

zodat er iets te kiezen is voor burgers. Ook zal meer rekening gehouden worden 

met de kwaliteit. 

f. De PvdA vindt het Persoonsgebonden Budget (PGB) een effectieve manier om 

burgers zelf hun zorg te laten inkopen, vooral in complexe situaties waar zorg 

in nature vaak niet werkt. Het PGB moet beschikbaar blijven waar het mogelijk 

en effectief is. 

 

4. Bijdragen aan een solidaire gemeente  

Bijdragen aan een solidaire gemeente door onze vrijwilligers en mantelzorgen te ondersteunen en 
hun eigen kracht te onderkennen, door medezeggenschap middels wijk en dorpsraden te verder te 
organiseren, en interculturele dialoog te bevorderen 
 

a. Burgers ontmoeten elkaar op en rondom de sportvelden, bij 

verenigingsactiviteiten en in de dorpshuizen en wijkcentra. Daarbij is veel 

aandacht voor de ‘stenen’, maar het zou veel meer om de inhoudelijke 

invulling moeten gaan. Er is weinig oog voor de verschillen tussen de 

dorpskernen en de grote stadswijken, waar de sociale samenhang minder is.  

b. Mantelzorgers gaan wij extra ondersteunen door inzet op vervanging tijdens 

vakantie, door het creëren van voldoende dagopvang en logeerhuizen. Ook 

ondersteunen wij mantelzorg huisvestingsfaciliteiten, zoals het aanpassen van 

woningen of tijdelijke bijbouw. Het verlenen van mantelzorg wordt een criterium 

waarmee rekening gehouden wordt zodat zorgbehoevenden kunnen inwonen. 

c. Wij stimuleren en ondersteunen burgers om met elkaar initiatieven te ontplooien 

om voor elkaar te zorgen en elkaar te ontmoeten. Door onderlinge hulp en 

ondersteuning kunnen bewoners dan zo lang mogelijk in hun eigen wijk of dorp 

blijven wonen. 

d. Met inzet van de PvdA heeft Oss het predicaat ‘Global Goals Gemeente’ 

gekregen. Daar zijn wij trots op en we willen dat Oss dit predicaat behoudt. 

e. Discriminatie hoort niet thuis in Oss en de PvdA zal extra inzetten om iedere 

vorm van discriminatie tegen te gaan. Projecten van de stichting ‘Thuis in Oss’ 

zijn mooie voorbeelden die bijdragen aan een fijne en inclusieve gemeente. 
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5. Vanzelfsprekendheid van goed onderwijs  

Vanzelfsprekendheid van goed onderwijs door ervoor te zorgen dat er voor alle Inwoners goed 
onderwijs is, in gemengde scholen, zonder discriminatie of segregatie met veel aandacht voor 
gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra 
aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan voor 
een leven lang leren. 
 

a. De PvdA stimuleert de samenwerking tussen de schoolbesturen en pleit voor 

goede spreiding van basisscholen in Oss. Daarnaast dient de kwaliteit van 

schoolhuisvesting op orde te zijn en waar nodig geïnvesteerd te worden. 

b. Verder uitbouwen van de 2-jarige hbo-opleiding dat tevens nieuwe 

mogelijkheden biedt voor hbo studenten om als stagiair in het Osse 

bedrijfsleven hun weg te vinden.  

c. Tevens pleit PvdA voor blijvende aandacht voor voldoende stageplaatsen voor 

het vmbo/mbo wat als belangrijke voorwaarde is voor het afronden van de 

opleiding. 

d. Er dient een plan te komen om statushouders zo snel mogelijk aan het werk 

te krijgen, zodat zij zich nuttig kunnen voelen op de werkvloer, werkenderwijs 

de taal kunnen leren en sociale contacten op kunnen doen en zo optimaal 

kunnen integreren in onze samenleving. 

e. Laaggeletterdheid groeit nog steeds. Om dit te stoppen en om alle volwassen 

inwoners de kans te geven om, indien nodig, aan hun basisvaardigheden te 

werken. PvdA vind dat de kwaliteit van het aanbod vergroot moet worden en 

de koppeling gelegd dient te worden met participatie, WMO en 

armoedebeleid. 

f. Voor schoolgaande kinderen uit de kernen dienen de fietspaden veilig te zijn. 

Zo vindt de PvdA dat de veiligheid van langzaam verkeer tussen Oss en Lith 

dringend verbeterd dient te worden door de verbreding van de fietspaden. 
 

6. Zeker zijn van een toegankelijke en veilige omgeving  

Zeker zijn van een toegankelijke en veilige omgeving door te zorgen dat alle inwoners zich 
welkom en veilig voelen. En door een goede samenwerking van iedereen die aan de veiligheid 
kan bijdragen, zoals boa’s, buurtpreventieteams, maar ook instellingen zoals corporaties en 
scholen. 

 

a. Ons uitgangspunt is dat iedereen mee moet doen. Dan is het ook 

vanzelfsprekend dat de mindervalide medemens mee kan doen en gebruik kan 

maken van voorzieningen. Er mogen geen belemmeringen zijn om met een 

rolstoel toegang te krijgen tot winkels, gebouwen, overheidsinstanties, 

doktersposten, scholen, etc. De PvdA pleit voor een toegankelijke gemeente 

waar iedereen van harte welkom is, zich thuis voelt en mee kan doen.  
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b. Met een bewustzijnscampagne en een subsidie voor kleine aanpassingen kan 

toegankelijkheid in de gemeente Oss worden verbeterd. Tevens willen wij een 

uitbreiding van rolstoelparkeerplaatsen, een openbaar toilet voor mindervaliden 

en een goed functionerend slechtzienden en blindengeleide systeem. 

c. PvdA zet in op het voorkomen van criminaliteit, alcohol- en drugsmisbruik, en 

pakt wangedrag stevig aan. Daarbij spelen de wijkagent en de welzijnswerker 

een belangrijke signalerende rol. Inzet op preventie blijft echter leidend. 

d. Wijk specifieke problematiek en buurtprojecten willen we aanpakken in 

samenspraak met de bewoners om de veiligheid in de openbare orde te 

vergoten. Er moet zoveel mogelijk worden samengewerkt met de wijk- en 

dorpsraden.  

e. PvdA pleit voor streng optreden tegen woonoverlast en behoud en uitbreiding 

van buurtbemiddelaars. 

 

7. Voldoende betaalbare en duurzame woningen  

Voldoende betaalbare en duurzame woningen door sociaal woonbeleid te voeren dat begint met 
een eerlijke toewijzing. We zetten alles op alles dat Inwoners niet langer dan 2 jaar hoeven te 
wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer woningen gaan 
bouwen en toewijzen aan Inwoners met een middeninkomen. We willen dat alle corporaties hun 
woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) huurders. 

 

a. Er moeten op korte termijn meer sociale huurwoningen worden gebouwd. Om 

met name jongeren en ouderen te huisvesten. Voor inwoners die niet in 

aanmerking komen voor sociale huurwoningen en ook geen woning kunnen 

kopen, moeten er voldoende ‘midden huur’ woningen beschikbaar zijn. 

b. PvdA onderschrijft de behoefte aan woningen voor mensen met een psychische 

beperking die met ondersteuning zelfstandig hun leven kunnen inrichten en 

(niet langer) aangewezen zijn op Beschermd wonen voorziening.  

c. De PvdA wil dat er meer wordt geïnvesteerd in het energiezuinig maken van 

huizen. De gemeente ondersteunt de woningcorporaties in het grootschalig 

energiezuinig maken van hun woningbezit, zodat ook de lage en 

middeninkomen (financieel) kunnen profiteren van duurzaamheid. 

d. We ondersteunen burgerinitiatieven zoals die van Buurkracht Ruwaard-

Staatsliedenbuurt voor duurzaamheid in de buurt. 

e. PvdA vindt dat bij voorkeur alle nieuwbouw met ingang van 2018 gasloos wordt 

uitgevoerd en start nog in dat jaar met de bouw van 400 all-electric-woningen 

in samenwerking met de Osse industriële kring. 

 

8. Inzetten op een gezonde leefomgeving 

Inzetten op een gezonde leefomgeving. De kwaliteit van onze leefomgeving staat onder druk als 
gevolg van verkeer, industrie en de agrarische sector. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor 
een goed evenwicht tussen het belang van economische activiteiten en volksgezondheid. Onze 
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gemeente ligt in een gebied met een hoge dichtheid van veeteeltbedrijven met als gevolg een 
slechte luchtkwaliteit die bedreigend is voor de volksgezondheid: uitstoot van fijnstof, ammoniak en 
ziektekiemen (Q-koorts!) is het gevolg. De gemeente moet nu eindelijk eens in actie komen met een 
concrete aanpak. 

a. De PvdA is de eerste geweest die zich tot het uiterste heeft verzet tegen een 

mega-mestfabriek op industrieterrein Elzenburg-de Geer. De beoogde fabriek 

is veel te groot. De locatie is veel te dicht op de nog steeds groeiende woonwijk 

Horzak. De risico’s van stankoverlast en voor de gezondheid zijn onacceptabel. 

En het vervoer van al die mest uit de Peel gaat voor veel verkeersoverlast 

zorgen. 

b. Megamestfabrieken zouden bovendien de bijna ongeremde groei van de 

veestapel in onze dichtbevolkte regio in stand houden. De PvdA kiest in plaats 

daarvan voor het inkrimpen van de veestapel en zolang dat nog nodig is voor 

lokale en kleinschalige mestverwerking onder strenge voorwaarden met strikte 

handhaving. 

c. De nieuwe omgevingswet en omgevingsvisie biedt kansen om allerlei 

ingewikkelde regels te versimpelen, maar dat is voor de PvdA geen doel op 

zich. De nieuwe wet vraagt ook een nadrukkelijke rol van de gemeente om de 

gezondheid van inwoners te beschermen. De PvdA vindt dat naast de wettelijke 

normen, ook wetenschappelijk geaccepteerde inzichten meegenomen moeten 

worden bij het verlenen van vergunningen. 

d. Ter bevordering van de luchtkwaliteit moet een actieplan opgesteld worden. Zo 

sluiten we aan bij de uitspraak van de rechter in de zaak van Milieudefensie 

tegen de Staat en dragen we bij aan een gezonde leefomgeving.  

e. PvdA vindt dat er een strengere geurverordening ingesteld moet worden, omdat 

de huidige geurnormen overlast in veehouderij gebieden onvoldoende 

voorkomen. Een strengere geurverordening kan ook de vestiging van overlast 

veroorzakende bedrijven als mestfabrieken en veevoerfabrieken op 

bedrijventerreinen voorkomen. 

f. Ongebruikte milieuvergunningen van veehouderijen worden door de Gemeente 

Oss zo snel als dat wettelijk mogelijk is ingetrokken. 

g. Een veilige leefomgeving wordt gegarandeerd door adequaat toezicht en 

handhaving. De gemeente intensiveert de handhaving op veehouderijen. 

 

9. Het bereiken van een klimaat neutrale stad  

Het bereiken van een klimaat neutrale stad in 2035  
 

a. PvdA vindt dat er met maatschappelijke partners en het bedrijfsleven een lokaal 

energieakkoord afgesloten moet worden om samen energiegebruik terug te 

dringen, gebouwen en woningen te verduurzamen en meer hernieuwbare 

energie te winnen. De Gemeente Oss geeft zelf het goede voorbeeld door 
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daken van gemeentelijke accommodaties te benutten voor zonnepanelen en 

energiecontracten te sluiten met duurzame energieleveranciers. 

b. Wij kiezen voor het grootschalig opwekken van duurzame energie. Aan de 

noordzijde van bedrijventerrein Elzenburg-de Geer worden er mede dankzij de 

inzet van de PvdA 5 tot 7 windmolens gebouwd, en wij kiezen er voor om dat 

samen met de Energie Coöperatie Oss (ECO) te doen. 

c. Het is van groot belang dat de winsten die met de windmolens en zonnepanelen 

gemaakt wordt in Oss blijven. Dat is van groot belang voor het draagvlak van 

onze inwoners. Met een deel van de winsten vullen wij een 

duurzaamheidsfonds als vliegwiel voor volgende duurzaamheidsprojecten. 

d. De Lithse polder willen we bestemmen voor de bouw van een mega-

energiepark met een groot aantal moderne windmolens en zonnepanelen. Dit 

geeft ook de agrariërs in het buitengebied grote kansen voor andere- of 

nevenactiviteiten, zoals stallen met zonnepanelen en/of inkomsten uit 

windmolens, die een kleinere veestapel mogelijk maken.  

e. Door klimaatverandering nemen de extremen in het weer toe. Hevige neerslag 

komt ook in Nederland steeds vaker voor, maar we hebben ook vaker te maken 

met periodes van extreme hitte en droogte.  De PvdA vindt het noodzakelijk om 

Oss weerbaarder te maken voor extreme weersomstandigheden. Daarom moet 

er een stresstest uitgevoerd worden, die de kwetsbaarheid laat zien van onze 

gemeente voor klimaatverandering. Een openbare ruimte met zoveel mogelijk 

groen (bomen en planten) is goed om lokale opwarming tegen te gaan. En om 

water langer vast te houden gaan we de regenwater afvoer van woningen en 

bedrijven afkoppelen van de riolering. 

f. Er dienen aanvullende maatregelen (met breed draagvlak) te komen om de 

hoeveelheid restafval drastisch verder terug te dringen. 

 

10. Kunst en Cultuur voor iedereen 

Kunst en cultuur is belangrijk voor de inwoners van Oss. Het brengt mensen bij elkaar en het geeft 

inspiratie. Het maakt het wonen en leven in deze stad extra aantrekkelijk. De laatste jaren hebben 

de betrokken instellingen in deze gemeente de beweging gemaakt om zich te profileren, te 

innoveren en te verbinden.  

 

a. De PvdA vindt het nu tijd om de inzet en visie ten aanzien van kunst en cultuur uit te 

gaan bouwen en wij maken de keuze om niet meer te bezuinigen. 

b. Cultuur moet er voor ons allemaal zijn en niet voor de elite. Er dient daarom een meer 

divers publiek te worden bereikt.  

c. PvdA vindt dat cultuur-muziek en mediaonderwijs in de klassen gestimuleerd dient te 

worden en waar nodig ingepast moet worden 
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d. PvdA pleit voor een jaarlijks bedrag voor kunst in de openbare ruimte. De PvdA vindt 

het belangrijk dat plaatselijke en regionale kunstenaars betrokken worden bij deze 

activiteiten. Daarnaast moet de stadsdichter officieel erkend worden. 

 

11. Leefbare wijken/ kernen en een aantrekkelijk stadscentrum  

Leefbare wijken/ kernen en een aantrekkelijk stadscentrum de eerste wens van mensen is wonen 
in een aantrekkelijke en fijne leefomgeving, met voldoende opties voor vermaak en recreatie 

 
a. Een gezonde jeugd en veilige wijken/kernen zijn belangrijk voor de PvdA. Voor 

de jongsten betekent dit dat we voldoende groen en speelgelegenheden willen. 

De PvdA heeft zich de afgelopen periode met succes ingezet voor het behoud 

van de ‘kleinere’ speelvoorzieningen in de buurten. Tegelijktijdig willen we voor 

onze jongeren investeren in een aantrekkelijke stad met activiteiten om je te 

vermaken en elkaar te ontmoeten.  

b. We willen onderzoeken of het haalbaar en verstandig is om een meerjaren 

aanpak voor woonwijken te maken. Eerder signaleerden we al dat veel 

woningen in (delen van) woonwijken gedateerd zijn en niet meer voldoen aan 

de eisen van deze tijd. Vaak is dat in wijken waar ook de openbare ruimte 

verouderd is en een nieuwe inrichting gewenst is. Wij denken dat het slim is om 

hier goed naar te kijken en een soort van wijkenvernieuwingsplan voor te 

maken.  

c. In lijn met de koers stadshart streven we naar een compacter centrum met 

minder vierkante meters winkelruimte en meer plaats voor wonen en cultuur 

(bijvoorbeeld Uithuis) voor alle lagen van de bevolking. 
d. Het voormalige V&D gebouw lijkt nu eindelijk te gaan verdwijnen en plaats te 

maken voor een nieuw ‘Walkwartier’. Voor de verdere planontwikkeling moet er 

volgens de PvdA een degelijke financiële onderbouwing komen. Als een 

ontwikkelaar veel geld kan verdienen op het vastgoed voor winkels, horeca en 

op de woningen, mag er ook een beroep op de ontwikkelaar gedaan worden 

om bij te dragen in de kosten voor het maatschappelijk vastgoed. 

e. De PvdA-fractie ziet naast cultuur in het Uithuis, ook mogelijkheden voor 

Welzijnsfuncties (Sociaal Wijkteam) en ontmoeten. Daarnaast kan het Uithuis 

kan ook een belangrijke functie vervullen als Wijkinformatiecentrum: een soort 

sociale VVV met informatie over sociale voorzieningen op wijkniveau in de 

verschillende wijken in Oss 

f. Verder stimuleren van een aantrekkelijke markt door deze een prominente 

plek in het centrum te geven. 

g. Wij hebben krachtig stelling genomen tegen het fietsen in het centrum. 

Fietsen doe je naar en niet door het centrum. Wij willen dat er uitbreiding van 

fietsenstallingen aan de rand van het centrum komen. 
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