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Vorig jaar besloot ik het eerste deel van onze politieke beschouwingen, het stuk 
over de landelijke situatie, met de zin: Dit kabinet kan inderdaad niet zonder 
oppositie.  
Balkenende 4 waarin de PvdA de plaats van de VVD heeft ingenomen heeft niet 
voor een trendbreuk kunnen zorgen en voor de SP, de grootste oppositiepartij, is er 
dus volop werk aan de winkel. Natuurlijk voelt dit kabinet de hete adem van de SP 
in de nek en een aantal van onze plannen worden overgenomen en dat is prima. 
Kleinschalige zorgvoorzieningen in wijken,  de No-claim uit de zorg, meer hulp 
aan ouders bij opvoedingsproblemen en meer energiebesparing  zijn goede zaken 
en die juichen wij dan ook toe. Maar aan veel grote problemen in de samenleving 
wordt niks of in ieder geval veel te weinig gedaan.  
Een echte aanpak van de armoede ontbreekt waardoor honderdduizenden kinderen 
in dit, zich beschaafd noemende land, in armoede moeten opgroeien.  
De marktwerking en concurrentie in de zorg draait volop door met alle kwalijke 
gevolgen van dien. Zo zien wij in dit land dat de thuiszorg op heel veel plaatsen 
wordt uitgekleed met rampzalige gevolgen voor de mensen die zorg nodig hebben 
maar ook voor de mensen die dit belangrijke werk doen.  
In het onderwijs zijn nog heel veel problemen die schreeuwen om een oplossing, of 
het nu gaat over schooluitval of de salarissen van leerkrachten. Iedereen weet dat er 
extra geld naar het onderwijs moet maar het gebeurt niet.  
Dit kabinet kan inderdaad niet zonder oppositie en dit land kan eigenlijk niet 
zonder een kabinet met de SP als je tenminste wilt dat Nederland menselijker en 
socialer wordt 
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Het is vandaag 20 maart en vandaag begint officieel de lente. Persoonlijk ben ik 
niet zo’n liefhebber van koude, sneeuw en ijs dus ik ben wel blij met dit nieuwe 
seizoen. In politiek opzicht lijkt het wel of Oss al een paar jaar in de lente zit. Ik 
vermoed hier een verband met het feit dat de SP in Oss al weer een paar jaar deel 
uitmaakt van het Osse kabinet, het college. Op heel veel fronten gaat het goed in 
Oss en wordt aangepakt en vooruitgang geboekt. Nu kan ik dat namens de SP wel 
vinden en zeggen maar is het ook echt zo? Vorig jaar heb ik uitgebreid geciteerd uit 
het onderzoek “De staat van de gemeente” waarin Oss vergeleken wordt met min of 



meer vergelijkbare gemeenten. Oss scoort hierin erg goed in de ogen van de 
inwoners, of het nu gaat over de woonomgeving, sport, verenigingsleven, cultuur of 
de service van het gemeenteloket: Oss scoorde vrijwel overal bovengemiddeld. Op 
de vraag of de gemeente het belastingeld waard is scoort Oss het hoogste cijfer van 
alle onderzochte gemeenten.  
Ondertussen wint Oss met regelmaat van klok landelijke prijzen, laatst nog de 
Opzoomerprijs voor een goed project in een wijk. Regelmatig zie ik in de pers of 
andere publicaties dat mensen, ook van buiten Oss, zich positief uitlaten over Oss 
en het bestuur van onze stad. Vorige week nog over het verstandige beleid van Oss 
als het gaat over uitgifte van industriegrond. Tijdens de twee hoorzittingen met het 
maatschappelijk veld maar ook uit de omgevingsanalyse kwam nu niet bepaald een 
beeld naar voren dat Oss op de verkeerde weg is, integendeel. Natuurlijk zijn er 
hier en daar nog best problemen en knelpunten  die om een oplossing vragen en 
aangepakt moeten worden . Maar de mensen van de osse clubs , verenigingen en 
instellingen zijn zich er ook van bewust dat zij zelf daarin ook een bepaalde 
verantwoordelijkheid hebben.  
Dit is allemaal leuk en aardig maar voor de SP absoluut geen reden om verder 
rustig achterover te leunen. De SP gaat in april in Oss en de kernen starten met een 
misschien wel de grootste enquete die ooit in Oss gehouden is. De SP gaat 
duizenden inwoners van onze gemeente vragen naar hun mening over Oss en over 
zaken die zij van belang vinden voor zowel heel Oss als hun wijk of buurt of dorp. 
De uitkomsten van dat onderzoek willen wij gebruiken om Oss in de toekomst nog 
mooier en socialer te maken.  
Los van dit onderzoek hebben wij ook nu al een aantal punten om dit doel te 
bereiken. In de rest van mijn verhaal komen die vanzelf langs. 
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Voor ik verschillende beleidsterreinen langs loop wil ik het eerst even hebben over 
de balans tussen verschillende zaken. Op de eerste plaats is dat de balans tussen 
Oss en de kernen. De afgelopen jaren is er veel geld en aandacht gegaan naar de 
kernen. Dat is prima want daar moest een heleboel gebeuren en dat geld is absoluut 
goed besteed. Wij moeten echter wel opletten dat wij Oss niet vergeten. Ook in Oss 
moeten investeringen gedaan worden om de rol van centrumgemeente waar te 
kunnen blijven maken. Bijvoorbeeld investeringen in het osse centrum. Daar is al 
veel gebeurd maar het is zeker nog niet af. Over het aantrekkelijker maken van de 
gevels van de winkels wordt al lang gepraat maar er moet meer zichtbaar worden. 
Het zou de SP, en veel inwoners van Oss ook, heel wat waard zijn als er een goed 
plan zou komen voor het lelijke pand van V&D. Dit soort investeringen in Oss zijn 
natuurlijk niet alleen goed voor de inwoners van Oss maar net zo goed voor de 



inwoners van de kernen. Als het gaat over gemeenschapshuizen en wijk en 
buurtcentra is het prima dat knelpunten  in de kernen opgelost worden, daar is de 
SP voor, maar ook in Oss zelf moeten wij dergelijke voorzieningen op een goed 
peil brengen en houden. De Krinkelhoek is een voorbeeld maar er zijn meer wijken 
waar problemen zijn. Uitgangspunt moet zijn dat wij iedereen gelijk behandelen. 
 
Nu we het toch over de balans tussen kernen en Oss zelf hebben ontkomen wij er 
niet aan om iets over Lith te zeggen. Al is het maar omdat Oss regelmatig genoemd 
wordt , ook al voor de raadsvergadering van twee weken geleden in Lith waarin de 
raad van Lith besloot om te kiezen voor samengaan met een andere gemeente. Den 
Bosch en Maasdonk hebben al laten weten dat zij wel interesse hebben in Lith of 
een deel van Lith. Het is verstandig dat Oss zich nu niet in deze discussie mengt. 
Officieel is er nog geen enkel verzoek van Lith en of de Provincie aan Oss gedaan 
om de mogelijkheden van samengaan te onderzoeken. Natuurlijk heeft de SP ook 
kennis genomen van de uitslag van het onderzoek onder de inwoners van Lith 
waarin zij in grote getale, 88%, zeggen dat zij in geval van samenvoeging het 
liefste met Oss zouden samengaan. Alleen al om die reden ben je als Oss verplicht 
om, mocht er een verzoek tot samenwerking komen, daar serieus mee om te gaan. 
Er zal nog heel veel onderzocht moeten, natuurlijk allerlei financiele zaken maar 
volgens de SP is het ook gerechtvaardigd om je de vraag te stellen hoe je een bals 
houdt in een gemeente met 23 kernen. Indien samenwerking perspectief zou 
bieden, om daar definitief iets over te zeggen is nu nog helemaal niet aan de orde, 
staat voor de SP centraal dat het goed moet zijn voor zowel de inwoners van Lith 
als de inwoners van Oss, wederzijds voordeel dus. Het voorzieningenniveau in Lith 
zal naar het Osse niveau moeten en er mag daardoor geen gat in de begroting 
geslagen worden. Sterker nog, wij, de inwoners van Lith en die van Oss, zullen er 
samen beter en sterker van moeten worden, en het moet aan de bevolking 
voorgelegd worden. De SP zal zich bij een beslissing nooit laten leiden door 
electoraal gewin of verlies, zoals een journalist zaterdag in de krant beweerde. Bij 
de SP staan de belangen van de mensen centraal, zowel die van Oss als die van 
Lith. Overigens haalde de SP bijna 22% van de stemmen in Lith bij de laatste 
Tweede Kamerverkiezingen en was daarmee na het CDA de grootste partij in Lith.    
 
 
 
 
 
Dan nog iets voorzitter wat volgens ons in balans moet blijven. Deze gemeente 
heeft veel ambitie en aan de andere kant willen wij de lasten voor onze inwoners zo 
laag mogelijk houden. Alle twee uitstekend in de ogen van de SP maar het moet 



niet gaan wringen. Er zijn in Oss en de kernen nog heel veel wensen en er zullen er 
na vanavond best nog wat bijkomen. Oss  zit met haar lasten 44 euro onder het 
landelijk gemiddelde, in 2007 was dat nog 37 Euro onder dat gemiddelde. Ik wil 
hier maar mee aangeven dat we niet krampachtig moeten proberen om van Oss de 
goedkoopste gemeente van Nederland te maken als we aan de andere kant met 
elkaar ook heel veel willen realiseren. Zolang dat goede dingen zijn kan ik dat aan 
iedere Ossenaar uitleggen.  
 
MdV 
Over ambitie gesproken. 2000 Nieuwe woningen in 4 jaar tijd. In lopende 
woningbouwprocten worden nu 1400 woningen gerealiseerd. In 2008 starten 7 
nieuwe plannen met in totaal 970 woningen. 2000 is maar een getal maar het is ook 
echt veel? Ik ben van mening van wel want zo zijn er in bv Uden maar 300 
woningen bijgekomen in 2 jaar tijd. Met het actualiseren van bestemmingsplannen 
wordt nu een flinke slag gemaakt en de komende jaren moeten we nieuwe kansen 
aangrijpen om te bouwen, ook in de kernen. De groep starters moet wat ons betreft 
prioriteit blijven houden.  
De aandacht voor wijken en dorpen blijft van belang. Oss ken geen echte 
achterstandswijken en dat moet ook vooral zo blijven. De huisvesting van grote 
groepen Polen in onze gemeente moet verantwoord gebeuren. Wij hebben  daar al 
verschillende keren aandacht voor gevraagd en zullen daar op blijven letten. Het 
wijkgericht werken en het betrekken van bewoners bij plannen en het ondersteunen 
van initiatieven is van groot belang voor de sociale samenhang in buurt en dorp. 
Wijk en dorpraden moeten hierin ook een belangrijke rol spelen. Wat de SP betreft 
moet het streven zijn om zoveel mogelijk voorzieningen zoals onderwijs, zorg en 
veiligheid en nog veel meer op wijkniveau aan te bieden. 
In het buitengebied zijn goede ontwikkelingen te zien waarin oog is voor de zowel 
de belangen van natuur en milieu als die van de agrarische sector. Na alle 
commotie rond de bosomvorming in Herperduin van ruim een jaar geleden is het 
goed om te zien dat de ontwikkeling van het gebied doorgaat in samenspraak met 
de inwoners van Oss.  
Met de verkeersveiligheid gaat het de goede kant op. Het aantal 
verkeersslachtoffers is gedaald van 189 in 2004 naar 122 in 2006 en Oss kent op dit 
moment geen black spots meer. Een locatie die wel voor veel ongerief en ook 
verkeersonveiligheid zorgt is de oversteek op het station en het parkeerterrein aan 
de zuidzijde van het NS-station. Onduidelijkheid toegang, storingen en een 
verkeerde toegangsplaats zorgen al geruime tijd voor veel ergernis en gevaarlijke 
situaties. Nu is Pro-Rail, de eigenaar, niet de meest makkelijk partner om zaken 
mee te doen maar de SP is van mening dat de wethouder alles uit de kast moet 
halen om links of rechtsom een oplossing te vinden. 



Het is goed om te zien dat  er blijvende aandacht is voor de fietsende Ossenaar. 
Fietsroutes worden uitgebreid en de nieuwe fietsenstalling bij het station gaat 
binnenkort open.  
Ik zei al eerder dat Oss verstandig beleid voert als het gaat over uitgifte van 
industriegrond. Een duurzaam beleid waarin niet alleen gekeken wordt naar de 
hoeveelheid meters die je kunt verkopen maar ook naar belangrijke zaken als 
werkgelegenheid, zuinig ruimtegebruik en behoud van kwaliteit van bestaande 
terreinen.  
Qua duurzaamheid zijn er het afgelopen jaar belangrijke stappen voorwaarts gezet. 
Er zijn goede plannen voor duurzaam inkopen, energiebesparing en nog veel meer. 
Over een paar jaar moet Oss qua duurzaamheid zich kunnen meten met de top van 
Nederland. 
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Ik durf gerust te zeggen dat Oss een sociale gemeente is. De afgelopen twee jaar 
hebben wij opnieuw verbeteringen kunnen realiseren voor mensen die moeten 
leven van een klein inkomen en mensen met een handicap. Dit is een kwestie van 
solidariteit en die staat bij de SP hoog in het vaandel. Vorig jaar hebben wij geld 
gevonden voor de jaarlijkse verstrekking van kerstpakketten en de toelage die 
ouderen chronisch zieken en gehandicapten ontvangen hebben wij voor een jaar 
kunnen verhogen. Het is in de ogen van de SP belangrijk dat er voor die toelage in 
de nieuwe begroting structureel geld gevonden wordt. 
In de schuldhulpverlening zijn afgelopen jaar ook stappen voorwaarts gemaakt en  
dat is nu op orde. Wij kunnen mensen nu nog beter bijstaan en hen helpen om alles 
weer in het gareel te krijgen. 
Doordat gemeenten tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van de 
thuiszorg maar daar van het rijk te weinig geld voor gekregen hebben is er in het 
land veel onrust ontstaan bij de ontvangers van de thuiszorg, de werkers in die zorg 
en bij gemeenten. Ik ben ervan overtuigd dat wij in Oss tot nu toe een verstandige 
weg bewandeld hebben. We hebben extra geld vrijgemaakt om de zorg op peil te 
houden en we hebben de tijd genomen om de invoering zo vlekkeloos mogelijk te 
laten verlopen. In Oss zijn daarom weinig klachten. Werkers in de thuiszorg 
worden hier ook niet massaal ontslagen zoals dat op veel plaatsen wel gebeurt. 
Toch zullen wij allert moeten blijven en iedere klacht die binnenkomt verdient het 
om serieus behandeld te worden.  
 De taxihopper, waar vooral ouderen en gehandicapten gebruik van maken, is een 
groot goed maar er zijn ontegenzeggelijk structurele problemen en daardoor haken 
gebruikers af. De huidige vergunning loopt in 2010 af en volgens de SP is het 
belangrijk om zo snel mogelijk te bekijken hoe wij bij een nieuwe gunning  beter in 



kunnen grijpen zodra er problemen zijn. Onlangs is SCPO met het idee gekomen 
om een taxipoint bij het ziekenhuis te maken zodat daar constant taxies staan 
waardoor mensen minder lang hoeven te wachten als ze in het ziekenhuis zijn 
geweest. Een goed idee waar de gemeente de regierol in kan nemen om daar samen 
met ziekenhuis en taxiaanbieders aan te werken.  
De verdere ontwikkeling van de centra voor Jeugd en Gezin is van belang. 
Verschillende organisaties die zich bezighouden met opvoedingsondersteuning en 
zorgverlening, samenwerkend en dicht bij de mensen  onder een dak op diverse 
plaatsen in de gemeente. Een goede preventieve jeugdgezondheidszorg is van groot 
belang. Landelijk heeft de SP daar onlangs onderzoek naar gedaan en daar zijn ook 
knelpunten uit naar voren gekomen. Die staan samen met oplossingen in dit rapport 
en dat wil ik de wethouder zodadelijk aanbieden zodat hij daar zijn voordeel mee 
kan doen.  
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Met verreweg de meeste jongeren in Oss gaat het prima maar er dreigen 
wachttijden voor het schoolmaatschappelijk werk. Als dit structureel is is 
uitbreiding nodig. Ook de scholen hebben hierin een verantwoordelijkheid en niet 
alleen de gemeente. 
Op het onderwijs in Oss kunnen wij best een beetje trots zijn. De schoolgebouwen 
zijn over het algemeen prima op orde, de Talentencampus komt dichterbij en er 
komt zelfs al een eerste vorm van HBO onderwijs in Oss. Punt van zorg is nog wel 
de huisvesting van praktijkschool de Singel. Het is goed dat in IHP-verband nu is 
afgesproken dat nieuwbouw voor deze school de eerste prioriteit heeft. De 
financiele bijdrage van het rijk voor dergelijke scholen is onlangs op verzoek van 
de SP verruimd. Misschien kan dit een extra handje helpen om deze situatie snel en 
goed op te lossen. Maar ook hier heeft de directie van het Hooghuis, waar de Singel 
onder valt, een taak. 
De ontwikkeling van Horizonscholen wordt voortgezet in o.a. de Schadewijk. en 
Ravenstein. De SP staat hier vierkant achter. 
Wij moeten alles in het werk blijven stellen om te voorkomen dat Oss met witte en 
zwarte scholen te maken gaat krijgen. Dat dit niet altijd  even makkelijk is weten 
wij maar als je de integratie wilt bevorderen is het samen leren en spelen, net als 
samen wonen en werken belangrijk. Schoolbesturen moeten hierin ook hun 
verantwoordelijkheid nemen en er moeten harde afspraken gemaakt worden .  
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Oss, en zeker ook de kernen, kent een bloeiend verenigingsleven. Veel mensen 
doen actief aan sport of zijn actief binnen een vereniging. Dit is om heel veel 
redenen belangrijk, gezondheid, sociale cohesie enz. Een aantal sportverenigingen 
als Margriet, Berghem Sport, MHC en Oss’20 zitten wat krap in hun jas. Ze komen 
o.a. gewoon velden tekort om iedereen te kunnen laten sporten. Dit wordt ook 
onderkend door het college en er wordt  samen met de verenigingen gewerkt aan 
oplossingen. College, probeer er wel voor te zorgen dat de oplossingen zodanig zijn 
dat het ook echte oplossingen zijn, ook voor de langere termijn dus.  
Wij zijn benieuwd naar de uitbreiding van het Golfbad. Wij hopen dat dat binnen 
het beschikbare budget uitgevoerd kan worden. Het zou de SP ook wat waard zijn 
als de Geffense Plas eens fors aangepakt zou worden. Het is een prachtige plek 
maar het beheer en de voorzieningen zijn beneden peil. .  
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Tot slot. Oss begint ook te bruisen op cultureel gebied. Spannende 
tentoonstellingen in museum Jan Cunen, een Groene Engel die zijn plek bewezen 
heeft en er is in de laatste begroting ook geld gevonden voor de Osse kunstenaars 
die binnenkort hun intrek nemen in een pand aan de Kruisstraat. Winterland Oss, 
waar nog wel wat meer Osse cultuur in mag, is een groot succes geworden en krijgt 
terecht een vervolg. Benieuwd zijn wij naar de ontwikkelingen rond het eventuele 
nieuwe museum in de oude Bergossfabriek. Aandacht voor de historie van Oss is er 
gelukkig weer wat meer. Het stadsarchief, vorig jaar pas geopend heeft de 
openingstijden al verruimd en mag zich in een grote publieke belangstelling 
verheugen. Wij hebben begrepen dat de door de SP gevraagde Osse canon 
binnenkort gepresenteerd gaat worden en Oss gaat zelfs een stadsarcheoloog 
krijgen las ik gister in de krant. Daar zijn wij blij mee want daar heeft mijn collega 
Jan van der Doelen ruim 10 jaar geleden al om gevraagd. Voorzitter, wij zijn van 
mening dat Oss op de goede weg is en richting zomer gaat.  
 
   
 
  


