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1. Inleiding 
 
 
Aanleiding 
In 2010 hebben raad en college opdracht gegeven om een richtinggevende visie voor de 

gemeente Oisterwijk te formuleren, die de komende jaren ondersteunend is bij de keuzes voor 

de totstandkoming van beleid. Deze notitie omvat de weergave van een proces dat heeft geleid 

tot de thans voorliggende visie. 

 

 

Leeswijzer 

De notitie begint in hoofdstuk 2 met een korte weergave van het totale proces. Het doel hiervan 

is inzicht verschaffen in de wijze waarop de visie tot stand is gekomen. Vervolgens zijn de 

processtappen per stap uitgewerkt, zodat inzichtelijk is wat de resultaten zijn van de diverse 

bijeenkomsten. Hoofdstuk 3 geeft de bundeling van de resultaten weer met de daarbij 

behorende aanbevelingen. In de bijlagen staat de achterliggende informatie die afkomstig is uit 

de verschillende werksessies en die is gebruikt bij de totstandkoming van de toekomstvisie voor 

de gemeente Oisterwijk in 2030.   
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2. Het proces 
 
 
De visie op Oisterwijk in 2030 is in een aantal stappen in de periode van oktober 2010 tot 

januari 2011 tot stand gekomen. Zowel college als raads- en commissieleden zijn tijdens 

meerdere sessies aan het werk geweest met de volgende onderdelen: 

1. Schets van een ideale gemeente met inachtneming van demografische en financiële 

perspectieven, de gemeentelijke samenwerking en de relatie tussen overheid en burger.  

2. Concreet benoemen van; 

a. sterke en zwakke kanten  

b. gedeelde en verschillende waarden 

c. thema’s en trends 

d. droomscenario 

3. Keuze maken in de verschillende scenario’s (het aantal scenario’s terugbrengen van 5 

naar 2). 

4. Verdere uitwerking van de omschrijving van de twee overgebleven scenario’s. 

5. Input ontvangen en vragen beantwoorden tijdens de presentatie (zie bijlage 1) van de 

werkconferenties met: 

a. Regionale partners (zie bijlage 2) 

b. Ambtelijke organisatie (zie bijlage 3) 

c. Lokale partners (zie bijlage 4) 

d. Jongeren (zie bijlage 5) 

     Tijdens de werkconferenties zijn de twee overgebleven scenario’s voorgelegd aan de 

     aanwezigen en is hen gevraagd een keuze te maken voor een van beide 

     totaalscenario’s en voor de respectievelijke onderdelen (zie bijlage 6). Deze keuze is tot 

stand gekomen na een levendige discussie over de invulling van de scenario’s. Daarnaast 

is de aanwezigen ook gevraagd om de toekomst van Oisterwijk in 3 woorden te  

beschrijven. De resultaten hiervan staan beschreven in bijlage 7.  

6. Tot slot zijn alle resultaten van gehouden bijeenkomsten gebundeld, met het 

raadsvoorstel als voorlopig sluitstuk.  

 

Alle bovengenoemde onderdelen worden in de hierna volgende paragrafen verder toegelicht. 
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2a Schets van een ideale gemeente in 2030 
 

In de diverse werkgroepen zijn verschillende scenario’s geschetst van een ideale gemeente. Dit 

leidde in eerste instantie tot de volgende werktitels; 

o ”Oisterwijk, vitale parel in ’t groen 

o Oisterwijk, groene woongemeente 

o “Regiogemeente” met dorpse uitstraling 

o Kleurrijk lokaal, regionaal verbonden 

o Oisterwijk vitaal en zelfredzaam 

 

Bij al deze scenario’s hoorden een aantal kernwoorden op basis waarvan het 

toekomstperspectief later is gevisualiseerd en uitgewerkt. 

 
2b Concreet beeld van de gemeente 

  

Tijdens alle werksessies is ingegaan op het huidige beeld van de gemeente Oisterwijk bij 

college, raads- en commissieleden. Zo zijn zowel de sterktes als de zwaktes benoemd, maar is 

ook ingegaan wat als gedeelde waarden en als verschillende waarden wordt ervaren. De 

verwachtingen over de invloed in de nabije toekomst worden als trends beschreven. Tot slot zijn 

op basis van deze informatie gezamenlijke thema’s benoemd die van invloed zijn op de 

toekomst van de gemeente Oisterwijk. 

 

Benoemde sterktes: 

• Hoog voorzieningenniveau: 

� sport en cultuur 

� Recreatie, horeca, winkels 

• Grote diversiteit in: 

� kernen 

� typen inwoners en hun inkomens 

� generaties 

• Fraaie groene omgeving 

• Positief imago bij de buitenstaander 

• Goede bereikbaarheid en ligging 

  

Benoemde zwaktes 

• Recreatief topsegment ontbreekt 

• Investeringscapaciteit gemeente beperkt 

• Binnen Oisterwijk gering besef van de kracht van het eigen imago 

• Werkgelegenheidsfunctie beperkt 

• Weinig ruimte voor extra bedrijvigheid 

 

Gedeelde waarden 

• Woonkansen voor iedereen 

• Veilige en schone woonomgeving 

• Behoud monumentale kwaliteiten 

• Duurzaam landelijk gebied 

• Behoud identiteit kernen 
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Verschillende waarden 

• De mate van overheidsondersteuning bij inkomen en uitkering, sport en ontspanning, 

cultuur en vermaak 

• Gericht op vooral de eigen inwoners of juist ook de bezoekers 

• De keuze voor doelgroepen in het woningbouwbeleid; starters, ouderen en/of vooral 

gezinnen 

• Gericht op eigen kracht of op samenwerking met andere gemeenten 

• Indien samenwerking, dan met Hart van Brabant of met alle buurgemeenten? 

 

Om te komen tot een reëel toekomstbeeld werd ook invloed toegedicht aan de navolgende 

trends: 

• Verdergaande individualisering 

• Toename zorgbehoefte 

• Noodzaak tot verduurzaming 

• Technologische ontwikkeling 

• Decentralisatie naar lokaal niveau 

 

Op basis van bovenstaande gegevens en bijbehorende toelichting konden de volgende 

gemeenschappelijke thema’s worden geformuleerd: 

• Bedrijvigheid 

• Sociaal sterk 

• Duurzaam groen 

• Behoud eigen identiteit 

 

 

2c Terugbrengen van het aantal scenario’s 

 

Tijdens een volgende werksessie werden college, raad- en commissieleden in de gelegenheid 

gesteld om hun voorkeur uit te spreken voor 2 van de 5 scenario’s. Met een meerderheid van 

stemmen werd de keuze uitgesproken voor scenario 1 , Oisterwijk, vitale parel in het groen en 

voor scenario 2, Oisterwijk, groene woongemeente.  

 

 

2d Uitwerking van de omschrijving van de overgebleven scenario’s 

 

Raads- en commissieleden kwamen in gezamenlijkheid tot de volgende omschrijving van beide 

scenario’s. Overigens werd de werktitel van scenario 2 tijdens de sessie gewijzigd van 

Oisterwijk, groene woongemeente in Oisterwijk, groene leefgemeente. 

 

Tijdens deze werksessie werd ook een keuze gemaakt voor de uit te nodigen deelnemers aan de 

werkconferentie met regionale en lokale partners. Zij werden per brief uitgenodigd om deel te 

nemen en op deze manier hun input te leveren voor de definitieve totstandkoming van het 

toekomstscenario. 
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Scenario 1: Oisterwijk, vitale parel in ’t groen 
 
In 2030 kent de gemeente Oisterwijk een grote diversiteit. De kernen Heukelom, 

Moergestel en Oisterwijk zijn op hun eigen manier krachtig en toekomstgericht. De 

gemeente heeft het niveau aan voorzieningen dat nodig is om leefbaar te zijn. De 

gemeente wil de rijkdom en diversiteit aan landschappen en natuurwaarden 

waarborgen. 

 

In Oisterwijk staan flexibiliteit en inspelen op ontwikkelingen voorop. De gemeente 

biedt ruimte voor alle doelgroepen. Ondernemen krijgt de ruimte, zowel bij bedrijven 

als bij maatschappelijke initiatieven.  

 

Oisterwijk werkt vanuit eigen kracht samen met gemeentelijke en regionale partners. 

De gemeente ziet kansen en weet deze te benutten en is in staat om bedreigingen het 

hoofd te bieden. 

 

 

 

 

 
Scenario 2: Oisterwijk, groene leefgemeente 
 

In 2030 is de gemeente Oisterwijk een groene, mooie, veilige en gevarieerde 

woonomgeving met voorzieningen waarvan bewoners en bezoekers genieten. In de 

woningbouw hebben gezinnen voorrang gekregen om een evenwichtige 

bevolkingsopbouw op termijn te waarborgen. 

 

De kernen vormen een landelijke entree tot het Groene Woud. Heukelom is een groene 

buffer tussen stad en dorp. Moergestel is een kleine kern met een karakteristiek dorps 

karakter. Oisterwijk is de kern met een historisch dorpscentrum en een bovendorps 

voorzieningenniveau. Niet alleen de kernen zijn onderling goed bereikbaar, maar ook 

de gemeente in zijn totaliteit. 

 

Binnen de gemeente wordt brede samenwerking ingezet op diverse beleidsvelden 

gericht op: 

- versterking van de kwaliteit van woon- en leefomgeving 

- recreëren 

- cultuur 

- werken/bedrijvigheid 

- dienstverlening aan burgers 
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2e De werkconferenties 

 

Tijdens de gehouden werkconferenties konden raads- en commissieleden de zelf gekozen 

genodigden tekst en uitleg geven op hun omschrijving van de twee overgebleven scenario’s. 

Zoals in bijlage 6 uitgebreid staat beschreven, heeft 64% van de aanwezigen zijn/haar voorkeur 

uitgesproken voor scenario 1, terwijl 28% de voorkeur gaf aan scenario 2. Een klein percentage 

heeft geen voorkeur uitgesproken voor een van de scenario’s. 

 

Ook werd de genodigden gevraagd een keuze te maken voor de respectievelijke verschillende 

onderdelen van beide scenario’s. Hierbij bleek dat alle onderdelen van scenario 1 hoger 

scoorden dan de onderdelen van scenario 2. De keuze voor het onderdelen krachtige en 

toekomstgerichte kernen en het niveau van de voorzieningen om leefbaarheid te bevorderen 

was minder overtuigend dan de keuze voor de andere onderdelen. 

 

Verder werd de genodigden gevraagd Oisterwijk in 2030 te beschrijven in 3 woorden (zie ook 

bijlage 7). Samengevat kiezen de deelnemers voor 5 onderwerpen, die voor de gemeente 

Oisterwijk in 2030 van wezenlijk belang zijn: 

 

• Duurzame kwaliteit 

• Groen 

• Eigenheid 

• Sociale balans 

• Bedrijvig Oisterwijk 

 

Deze onderwerpen komen overeen met de leidende thema’s, zoals benoemd door college, 

raads- en commissieleden tijdens de beschrijving van het concrete beeld van de gemeente. 

Opvallend is dat tijdens de werkconferenties het aspect kwaliteit veelvuldig werd benadrukt. 
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3 Resultaten 
 

 

Een bundeling van de resultaten laat het volgende beeld zien: 

 

1. De deelnemers van de werkconferenties kiezen voor scenario 1 (Oisterwijk, vitale parel in ’t 

groen) met een meerderheid van 64% van de stemmen. 

 

2. Op basis van de keuze voor de onderscheidende onderdelen, kiezen de deelnemers 

gezamenlijk in zijn totaliteit voor alle onderdelen van scenario 1. Hierbij wordt opgemerkt dat 

ten aanzien van twee onderdelen scenario 1 met een minimale meerderheid hoger scoort dan 

scenario 2.  

 

3. Tot slot wordt de gemeente Oisterwijk in woorden vervat. Op basis van het vastgestelde 

prioriteitenoverzicht vindt de meerderheid van de genodigden groen, kwaliteit, eigenheid, 

sociale balans en economisch (ondernemend en recreatief) erg belangrijk voor de gemeente in 

het jaar 2030. College, raads- en commissieleden hadden al eerder vier leidende thema’s 

benoemd voor Oisterwijk op weg naar 2030. Dit waren duurzaam groen, behoud eigen 

identiteit, sociaal sterk en bedrijvigheid.  

Op basis van deze gemeenschappelijkheid kunnen de leidende thema’s als volgt worden 

vastgesteld: 

 

o Duurzame kwaliteit 

o Duurzaam groen 

o Kracht en identiteit 

o Sociaal sterk 

o Bedrijvig Oisterwijk 

 

Het aspect duurzame kwaliteit wordt daarbij gezien als een overkoepelend thema, dat het 

onderscheidende niveau verder benadrukt en van toepassing is op de vier overige, al eerder 

benoemde thema’s. 

 

 

 
Duurzame kwaliteit 
Oisterwijk onderscheidt zich door duurzame investeringen in kwaliteit. 

 
Duurzaam groen 
Het rijke verleden, de diversiteit aan landschappen, natuur- en 

cultuurwaarden worden gewaarborgd voor de toekomst. 
 
Kracht en identiteit 
Leidend thema voor verdere ontwikkeling is het behoud van de eigen 

identiteit van de drie kernen; een hechte en betrokken samenleving die 

krachtig en toekomstgericht is. Bijzondere aandacht gaat uit naar een 

aantrekkelijke leefomgeving, ontwikkelingsniveau van voorzieningen: 

zorg, onderwijs, sport, sociaal-maatschappelijke en culturele functies. 
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Sociaal sterk 
Gerichtheid op evenwichtige samenstelling bevolking, een hierop 

afgestemd woningaanbod, met ruimte voor jong en oud en specifieke 

doelgroepen. Het behoud van sociale samenhang, het omzien naar elkaar 

en het oog hebben voor kwetsbare mensen.  

 
Bedrijvig Oisterwijk 
Alle kansen voor een economisch gezonde gemeente waar het goed 

werken is, worden benut; op bestaande bedrijventerreinen, ontwikkeling 

van toerisme, recreatie etc. Een goede bereikbaarheid is daarbij 

essentieel, net als een hoge ruimtelijke kwaliteit. 

 

 

 

Natuurlijk is niet iedereen het met elkaar eens, dat blijkt ook wel uit de verschillende gegeven 

antwoorden. Sommige betrokken organisaties leggen andere accenten. In deze visie is 

geprobeerd een zo eerlijk mogelijk beeld te schetsen van wat de meeste mensen belangrijk 

vinden voor onze gemeente en wat bijdraagt aan een krachtig en toekomstgericht Oisterwijk. 

 

We zijn het wel eens over de vraag wat voor een gemeente we willen zijn. Groen, sociaal en 

ondernemend op basis van eigenheid en kwaliteit. Inwoners zijn trots op hun mooie gemeente 

en willen dat graag zo houden.  

 

Het vastgestelde slotscenario zal in het komende jaar gezamenlijk met alle betrokken partijen 

verder uitgewerkt moeten worden op de diverse thema’s, waarbij de uitvoering plaatsvindt 

binnen de reguliere beleids- en begrotingscyclus. In juni zal de PPN daarbij een eerste moment 

zijn waarbij de uitkomsten van de kerntakendiscussie nadere invulling krijgen. 

 

De bundeling van informatie van de keuze voor het scenario, de keuze voor de respectievelijke 

onderdelen en de beschrijving in woorden leiden dan tot het volgende slotscenario: 



  13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     In 2030 onderscheidt de gemeente Oisterwijk zich als Parel in ’t groen als resultaat van 

     duurzame investeringen in kwaliteit. De gemeente is krachtig en toekomstgericht en  

     heeft een bovenlokale uitstraling. 

 

     Oisterwijk, Moergestel en Heukelom hebben hun eigen identiteit behouden. Zij zijn  

     sociaal sterk en bieden ruimte voor diversiteit en maatschappelijke betrokkenheid. De  

     grote diversiteit en rijkdom aan landschappen en natuurwaarden zijn behouden en voor  

     de toekomst gewaarborgd.   

     Bereikbaarheid en oog voor ruimtelijke kwaliteit zijn in alle kernen belangrijk. De  

     gemeente beschikt over een passend niveau aan voorzieningen om te kunnen genieten, 

     leven, leren werken en te recreëren, waarbij de aantrekkelijke leefomgeving extra wordt 

     benadrukt.  

     Ook heeft de gemeente Oisterwijk een evenwichtige samenstelling van de bevolking  

     met ruimte voor jong en oud en voor speciale doelgroepen. Ondernemers kunnen kansen 

     benutten met een economisch gezonde gemeente als resultaat.  

 

     Om deze krachtige, duurzame en toekomstgerichte Parel in ’t groen te zijn en te blijven,  

     wordt samenwerking in de regio vanuit eigen kracht met lokale en regionale partners  

     uitdrukkelijk gestimuleerd. De lokale overheid stelt zich dienend op en faciliteert burgers  

     om maatschappelijke doelen te realiseren. 
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Bijlage 1  Presentatie  

 

 

 

Dia 1 

 

Visie op Oisterwijk in 2030

 

 

 

 

 

Dia 2 

 

Overzicht

• Proces tot nu toe

• Sterktes en zwaktes

• Gedeelde waarden

• Verschillende waarden

• Relevante trends

• Leidende thema’s

• Scenario 1
“Parel in ‘t groen”

• Scenario 2
“Oisterwijk, groene leefgemeente”

• Voortgang
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Dia 3 

 

Proces

• Sessies met college en raad

• 5 scenario’s

• Keuze voor twee scenario’s

• Uitwerken scenario’s

• Input externen tijdens werkconferenties

 

 

 

 

 

Dia 4 

 

Sterktes

• Hoog voorzieningenniveau:

� sport en cultuur

� Recreatie, horeca, winkels

• Grote diversiteit in:

� kernen

� typen inwoners en hun inkomens

� generaties

• Fraaie groene omgeving

• Positief imago bij de buitenstaander

• Goede bereikbaarheid en ligging
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Dia 5 

 

Zwaktes

• Recreatief topsegment ontbreekt

• Investeringscapaciteit gemeente beperkt

• Binnen Oisterwijk gering besef van de 
kracht van het eigen imago

• Werkgelegenheidsfunctie beperkt

• Weinig ruimte voor extra bedrijvigheid

 

 

 

 

 

Dia 6 

 

Gedeelde waarden

• Divers woningaanbod

• Veilige en schone woonomgeving

• Behoud monumentale kwaliteiten

• Belang van een duurzaam landelijk 
gebied

• Behoud identiteit kernen

 



  18 

 

 

 

 

Dia 7 

 

Verschillende waarden

• De mate van overheidsondersteuning bij 
inkomen en uitkering, sport en 
ontspanning, cultuur en vermaak

• Gericht op vooral de eigen inwoners of 
juist ook de bezoekers

• De keuze voor doelgroepen in het 
woningbouwbeleid: starters, ouderen 
en/of vooral gezinnen

• Gericht op eigen kracht of op 
samenwerking met andere gemeenten

• Indien samenwerking, dan met Hart van 
Brabant of met alle buurgemeenten?

 

 

 

 

 

Dia 8 

 

Relevante trends

• Verdergaande individualisering

• Afvlakkende economische groei

• Toename zorgbehoefte

• Noodzaak tot verduurzaming

• Verfijning communicatietechnologie

• Decentralisatie naar lokaal niveau
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Dia 9 

 

Leidende thema’s

• Bedrijvigheid

• Sociaal sterk

• Duurzaam groen

• Behoud eigen identiteit

 

 

 

 

Dia 10 

 

Weten jullie misschien de 
weg in Oisterwijk?

Weten jullie misschien de 
weg in Oisterwijk?
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Dia 11 

 

Eigenschappen scenario 1:
“Oisterwijk, vitale parel in ‘t groen”

• Diversiteit

• Aantrekkingskracht

• Eigenheid

• Niveau voorzieningen

• Ondernemingskracht

• Flexibel omgaan met ontwikkelingen

• Samenwerking met partners

 

 

 

 

 

Dia 12 

 

vitale parel in ‘t groen
In 2030 kent de gemeente Oisterwijk een grote 
diversiteit. De kernen Heukelom, Moergestel en Oisterwijk 
zijn op hun eigen manier krachtig en toekomstgericht. De 
gemeente heeft het niveau aan voorzieningen dat nodig is 
om leefbaar te zijn. De gemeente wil de rijkdom en 
diversiteit aan landschappen en natuurwaarden 
waarborgen.

In Oisterwijk staan flexibiliteit en inspelen op 
ontwikkelingen voorop. De gemeente biedt ruimte voor 
alle doelgroepen. Ondernemen krijgt de ruimte, zowel bij 
bedrijven als bij maatschappelijke initiatieven. 

Oisterwijk werkt vanuit eigen kracht samen met 
gemeentelijke en regionale partners. De gemeente ziet 
kansen en weet deze te benutten en is in staat om 
bedreigingen het hoofd te bieden.
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Dia 13 

 

 

 

 

 

Dia 14 

 

Eigenschappen scenario 2:
“Oisterwijk, groene leefgemeente”

• Hoog voorzieningenniveau

• Mobiliteit

• Toerisme

• Groen

• Bouwen voor gezinnen

• Koesteren verscheidenheid kernen

�Heukelom:groene buffer

�Moergestel:gemeenschapszin

�Oisterwijk:voorzieningen

• Samenwerking met partners
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Dia 15 

 

groene leefgemeente
In 2030 is de gemeente Oisterwijk een groene, mooie, veilige en 
gevarieerde woonomgeving met voorzieningen waarvan 
bewoners en bezoekers genieten. In de woningbouw hebben 
gezinnen voorrang gekregen om een evenwichtige 
bevolkingsopbouw op termijn te waarborgen.

De kernen vormen een landelijke entree tot het Groene Woud. 
Heukelom is een groene buffer tussen stad en dorp. Moergestel is 
een kleine kern met een karakteristiek dorps karakter. Oisterwijk 
is de kern met een historisch dorpscentrum en een bovendorps 
voorzieningenniveau. Niet alleen de kernen zijn onderling goed 

bereikbaar, maar ook de gemeente in zijn totaliteit.

Binnen de gemeente wordt brede samenwerking ingezet op 

diverse beleidsvelden gericht op;

•versterking van de kwaliteit van woon- en leefomgeving, 

•recreëren

•cultuur

•werken/ bedrijvigheid

•dienstverlening aan burgers

 

 

 

 

Dia 16 
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Dia 17 

 

voortgang

• Thematisch MT+ 12 januari

• Werkconferenties 11 en 13 januari

• Uitwerking profielen

• Collegebesluit raadsvoorstel 25 januari

• Voorbereidende raad 3/10 februari

• Raadsbehandeling 17 februari

• Vastgesteld visiedocument vormt mede 
input voor de kerntakendiscussie

 

 

 

 

 

Dia 18 
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Dia 19 

 

Toekomstblik

• Gebruik 3 woorden om Oisterwijk in 
2030 te beschrijven  

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

Dia 20 
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Bijlage 2 

 

 

 
VISIE OISTERWIJK 2030 

 
Bevindingen werkconferentie met regionale partners  

 
 

 

Sterktes van Oisterwijk 

 

• Groene kwaliteit, prachtige bossen vormen dé kracht. 
• Oisterwijk is synoniem met kwaliteit van leven. 
• Oisterwijk staat met natuur en ook sculptuur perfect op de kaart: koester dat en bouw 

het uit, dan sluit je aan op je kracht. 
• Oisterwijk heeft goede (maar let op: niet de mooiste) ontsluiting én een station! 
• Oisterwijk ligt gunstig in de stedendriehoek Tilburg - Eindhoven - Den Bosch. 

 

Zwaktes van Oisterwijk 

 

• Niet helder wat de Oisterwijkse je positie in de regio is: wat bied je anderen? Wat laat je 
aan anderen over (want je kunt niet alles en anderen hebben hun sterktes)? 

• Zorg dat – nu de Michelinsterren ontbreken – dat de gemeente een ster krijgt. 
• “Te weinig ruimte voor bedrijvigheid”: maak duidelijk welke bedrijven elders thuishoren 
• “Topsegment recreatie ontbreekt”: alleen als het gaat om een golfbaan of en wellness-

centre, verder is de groene omgeving je topsegment! 

 

Trends 

 

• Toevoegen: demografische ontwikkeling 
• Wonen wordt nog steeds individueler, maar tegelijk groeit de zorgbehoefte. Dat vraagt 

om nieuwe netwerken en verbindingen. 

 

Waarden  

 

• Bouw door op de specifieke kracht en authenticiteit van elke kern. 

 

Scenario’s 

 

• Heb aandacht voor verbindingsroutes naar stad en land, zowel natuurroutes (Groene 
Woud) als culturele routes (kunst, monumenten). 

• Beide scenario’s bevatten weinig economie. Laat natuur en cultuur een economische 
verbinding en vertaling krijgen. 

• Kies voor betere bedrijvigheid en niet voor méér. Kwaliteit staat voorop! 
• Geef ruimte aan (initiatieven van ) burgers, doe zelf vooral de regie. Leve de doe-

democratie! 
• Zelfstandigheid gemeente: geef iets aan over samenwerking in 2030 en over het elkaar 

iets gunnen als regiogemeenten. 
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Bijlage 3 

 

 
VISIE OISTERWIJK 2030 

 
Bevindingen werkconferentie met ambtelijke organisatie  

 
 

 

Sterktes van Oisterwijk 

 

• Evenementen is een sterkte, maar in 2010 waren beduidend minder evenementen; 

• Onderwijs moet toegevoegd worden aan de voorzieningen; 

• Ondernemerschap toevoegen; 

• Hoogwaardigheid van bedrijvigheid en uitstraling toevoegen; 

• Fraai dorpscentrum van Oisterwijk. 

 

 

Zwaktes van Oisterwijk 

 

• Ontsluiting van Oisterwijk heeft geen passende uitstraling; 

• Er heerst een hoog verwachtingspatroon. 

 

Trends 

 

• Verfijning communicatie technologie: het woord “verfijning” is hier niet het juiste woord. 

Het gaat hierbij meer om de snelle ontwikkelingen; 

• Maatschappelijke opvattingen t.a.v. intensieve veehouderij. Het oppakken van 

burgerinitiatieven 

 

Waarden  

 

• Behouden van het hoge voorzieningenniveau; 

• Solidariteit; 

• Het sociale aspect ontbreekt in het verhaal. 

 

Scenario’s 

 

• Oisterwijk, vitale parel in het groen: geadviseerd wordt de titel en de foto’s aan te 

passen aan ontwikkelingsgerichtheid van de gemeente; 

• Toeristische sector ontbreekt. 

• Beide scenario’s bevatten weinig economie.  



  27 

Bijlage 4 

 

 
VISIE OISTERWIJK 2030 

 
Bevindingen werkconferentie met lokale partners 

  
 

 

 

Sterktes van Oisterwijk 

 

• Onderwijskwaliteit wordt niet genoemd. 
• Dorpse sfeer met monumentale uitstraling is essentieel; houd daarom voldoende ruimte 

voor kwaliteit en vermijd hoogbouw. 
• De relatie met de nabije stad geeft Oisterwijk meerwaarde; beiden zijn complementair. 

 

 

Zwaktes van Oisterwijk 

 

• In plaats van ‘ontbrekend recreatief topsegment’ aangeven er ruimte is voor meer 
kwaliteit, maar niet voor hordes toeristen. 

• Het echte topsegment is de natuur van Oisterwijk! 
• Toegankelijkheid bossen kan beter. 
• “Wij zijn wél trots, maar dragen het misschien te weinig uit.” 
• Te weinig bedrijfsterrein is geen zwakte; de kwantitatieve ruimte vind je in het stedelijk 

gebied. Belangrijker is dat men hier zijn geld besteedt. 
• Tekort aan uitgaansgelegenheid en woonruimte voor de jeugd. 

 

 

Trends 

 

• Toenemende vergrijzing is duidelijk een trend. Geldt dat ook voor krimp? 
• Decentralisatie zonder financiële middelen is gangbaar. 

 

 

Waarden  

 

• De waarde van het aanwezige sociale kapitaal is groot. 
• Het behoud van sociale samenhang, het omzien naar elkaar en het oog hebben voor 

(voorzieningen voor) kwetsbare mensen. 

 

 

Scenario’s 

 

• Aspect landbouw ontbreekt. 
• Plaats Oisterwijk ook in zijn regionale omgeving. 
• Een betere N65 ontlast de kleinere ontsluitingswegen. 
• Betrek de concept visie 1999-2010 die overigens nooit officieel is vastgesteld! 
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Bijlage 5 

 

 
VISIE OISTERWIJK 2030 

 
Bevindingen werkconferentie met jongeren  

 
 

Sterktes van Oisterwijk 

 

• Mooi groen 
• Netjes 
• Continuïteit middenstand 
• Kunst en evenementen 

 

Zwaktes van Oisterwijk 

 

• Geen plaats voor hangjeugd 
• Bereikbaarheid 
• Connectie tussen Oisterwijk en Moergestel 
• Ontbreken van openbaar vervoer tussen Moergestel en Oisterwijk 

 

Trends 

 

• Technologische ontwikkelingen 
• Innovatie 

 

Waarden  

 

• Persoonlijk 

 

Scenario’s 

 

• Gemis van sociale samenhang 
• Aandacht voor jonge gezinnen en studenten met de bijbehorende voorzieningen  

ontbreekt 
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Bijlage 6 

 

Uitwerking van de gebruikte scenariokaart 

 

  Vitale parel in 't groen  Groene leefgemeente 

1   
krachtige en 
toekomstgerichte kernen 1   

kernen behouden hun eigen 
karakteristieke en 
historische karakter 

2   

ruimte voor alle doelgroepen 
(opbouw 
bevolkingssamenstelling) 2   

evenwichtige 
bevolkingsopbouw op 
termijn 

3   
niveau voorzieningen om 
leefbaarheid te bevorderen 3   

niveau voorzieningen om te 
genieten 

4   
samenwerken vanuit eigen 
kracht 4   

noodzakelijke 
samenwerking op diverse 
beleidsvelden 

5   

kansen benutten en 
bedreigingen het hoofd 
bieden 5   behoud status quo 

6   

ondernemen krijgt de 
ruimte, zowel bij bedrijven 
als bij maatschappelijke 
initiatieven 6   

ondernemen maakt 
onderdeel uit van beoogde 
samenwerking 

 

Tabel 1: uitgewerkte keuze scenario (n=64) 

 

 Keuze scenario 1 

Vitale parel in ‘t 

groen 

Keuze scenario 2 

Groene 

leefgemeente 

Geen keuze Totaal 

aanwezigen 

Bijeenkomst 1 4 3 1 8 

Bijeenkomst 2 14 7 0 21 

Bijeenkomst 3 16 5 4 25 

Bijeenkomst 4 7 3 0 10 

Totaal 41 (=64%) 18 (=28%) 5 64 (=100%) 

 

Op basis van de keuzemogelijkheid voor een algeheel scenario kan worden gesteld dat 64%  

van de deelnemers aan de diverse bijeenkomsten zijn/haar voorkeur heeft uitgesproken voor  

scenario 1 (vitale parel in ’t groen), terwijl 28% een voorkeur had voor scenario 2 (groene  

leefgemeente). Bijna 8% van de deelnemers heeft tijdens een van de bijeenkomsten geen keuze  

kunnen maken voor één van beide scenario’s. 
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Tabel 2: uitgewerkte keuze onderdelen scenario (n=64) 

 

 Scenario 1 Scenario 2 

1 3+13+10+6=32 

(=50%) 

Krachtige en 

toekomstgerichte kernen 

5+7+14+4=30 

(=47%) 

Kernen behouden 

hun eigen 

karakteristieke en 

historische karakter 

2 1+10+17+4=32 

(=50%) 

Ruimte voor alle 

doelgroepen (opbouw 

bevolkingssamenstelling) 

5+6+8+6=25 

(= 39%) 

Evenwichtige 

bevolkingsopbouw op 

termijn 

3 3+6+19+4=32 

(=50%) 

Niveau voorzieningen 

om leefbaarheid te 

bevorderen 

5+14+6+6=31 

(=48%) 

Niveau voorzieningen 

om te genieten 

4 4+16+11+5=36 

(=56%) 

Samenwerken vanuit 

eigen kracht 

4+2+14+5=25 

(=39%) 

Noodzakelijke 

samenwerking op 

diverse beleidsvelden 

5 7+16+23+7=53 

(=83%) 

Kansen benutten en 

bedreigingen het hoofd 

bieden 

1+1+2+3=7 

(=11%) 

Behoud status quo 

6 3+15+20+10=48 

(=75%) 

Ondernemen krijgt de 

ruimte, zowel bij 

bedrijven als bij 

maatschappelijke 

initiatieven 

5+4+5+0=14 

(=22%) 

Ondernemen maakt 

deel uit van de 

beoogde 

samenwerking 

 

 

In bovenstaande tabel zijn de uitkomsten van de gebruikte scenariokaarten van de verschillende 

bijeenkomsten samengevoegd.  

Voor de percentages is uitgegaan van de totaal aantal ingevulde overzichten, corresponderend  

met het aantal aanwezigen tijdens de diverse bijeenkomsten. Hiermee is n=64 als uitgangspunt  

gehanteerd voor de berekende percentages. 

 

Wat opvalt is de hoge score bij de onderdelen 5 en 6. Een overgrote meerderheid kiest hier  

overduidelijk voor de benoemde aspecten van scenario 1. Bij de onderdelen 2 en 4 is ook sprake  

van een meerderheid, alleen is het verschil hier minder groot. Op het gebied van voorzieningen  

en kernen (onderdeel 1 en 3) is de optelsom nagenoeg gelijk. Met een nipte voorsprong wint  

scenario 1 het hier van scenario 2. 
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Bijlage 7  

 

De toekomst in woorden 

 

Alle deelnemers is gevraagd om in 3 woorden Oisterwijk in 2030 te beschrijven. Dit leverde de 

volgende informatie op. 

 

Tabel 3: Een overzicht van de toekomst in woorden 

 

Bijeenkomst 1 Bijeenkomst 2 Bijeenkomst 3 Bijeenkomst 4 

(8 personen) (21 personen) (25 personen) (10 personen) 

Groen/natuur 5x Natuurlijk groen 12x Natuurrijk/groen 10x Groenbehoud/ natuur 

7x 

Kwaliteit/duurzaam-

heid 4x 

Ondernemend 7x Aantrekkelijk/ 

sfeervol 8x 

Ondernemen 4x 

Eigenheid 4x Aantrekkelijk/onder-

scheidend 7x 

Duurzaam/evenwicht 

7x 

Sociale samenleving 

3x 

Samenwerkingsge-

richt/ goede buur 2x 

Recreatief 7x Kwaliteit 7x Recreatie/toerisme 3x 

Economisch/onderne-

mend 2x 

Kwaliteit/duurzaam-

heid 7x 

Leefbaar 7x Ouderenzorg 2x 

Sociale balans 2x Sociaal/ civil society 

6x 

Sociale leefomgeving 

6x 

Starterswoningen 2x 

  Wonen 6x Aantrekkelijk 

  Ondernemend 5x Duurzaam 

  Voorzieningenniveau 

5x 

 

 

Daarnaast werden nog veel omschrijvingen in de diverse bijeenkomsten eenmalig genoemd. Dit 

waren onder andere; zelfstandig, innovatief, toekomstgericht, biodivers, ontwikkelkansen, 

cultuur/kunst, infrastructuur, karakteristiek, kleinschalig, veilig, zelfredzaam, welvarend, 

gemoedelijk, warm, grijs (bevolking), rustig, divers, vitaal, golfresort, partnership en 

seniorendorp. 

 

Aan de hand van de meest genoemde woorden in de diverse bijeenkomsten kan de volgende 

volgorde van belangrijkheid worden vastgesteld; 

 

Tabel 4 : Prioriteitenoverzicht van de omschrijving van de toekomst (n=64) 

 

Groen/natuur/natuurrijk/groenbehoud/natuurlijk 

groen 

5+12+10+7= 34 (= 

53%) 

Kwaliteit/duurzaamheid/evenwicht 4+7+7+7=25 (=39%) 

Eigenheid/aantrekkelijk/onderscheidend/sfeervol 4+7+8+1= 20 (=31%) 

Sociale balans/ 

samenleving/leefomgeving/ouderenzorg 

2+6+6+3+2 =19 (=30%) 

Economisch/ondernemend 2+7+5+4=18 (=28%) 

Recreatief/toerisme 7+3= 10 (=16%) 
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Samengevat kiezen de deelnemers voor 5 onderwerpen, die voor de gemeente Oisterwijk in 

2030 van wezenlijk belang zijn: 

 

• Duurzaam groen 

• Kwaliteit 

• Oisterwijkse eigenheid 

• Sociaal sterk 

• Bedrijvig Oisterwijk (economisch/ondernemend/recreatief) 

 

Deze onderwerpen komen overeen met de leidende thema’s zoals benoemd door college, raads- 

en commissieleden tijdens de eerste sessies die hebben geleid tot de eerste 5 scenario’s. Een 

extra aspect dat veelvuldig als belangrijk werd benadrukt, is het onderwerp kwaliteit. 
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Bijlage 8    

 

Amendementen raadsvergadering 

 

AMENDEMENT  

 

De raad van de gemeente Oisterwijk, in vergadering bijeen op 17 februari  2011, aan de orde 

zijnde raadsvoorstel 11/11 Visie op de gemeente Oisterwijk 2030, en de visienota waarin 

opgenomen een slotscenario ( pag 13). 

 

Overwegende dat: 

• Oisterwijk zijn bestaande sterke punten moet uitnutten, bewust van de veranderde 
samenleving en de mogelijkheden van samenwerking of benutten van kennis en 
voorzieningen bij buurgemeenten of partners 

• Oisterwijk niet stil kan of  moet blijven staan, maar krachtig en welbewust haar weg 
moet kiezen; 

• het slotscenario voor de toekomstvisie naast een inspirerende en uitdagende stip op de 
horizon, tevens richtinggevend moet zijn voor het handelen van Raad en College; 

 

Besluit : 

Het slotscenario van de visie te omschrijven als. 

  

Oisterwijk in 2030: 

*    bestaat uit een samenwerkende gemeenschap gesteund op sociale cohesie en eigen identiteit van kern of buurt; 

*    wordt gekenmerkt door een grote burgerbetrokkenheid zowel in actieve zin alsook in meedenken binnen door het 

gemeentebestuur aangegeven kaders; 

*    biedt een zeer gewaardeerde woon- werk- en leefomgeving gesteund door goede bereikbaarheid, een op 

gemeentelijk niveau hoogstaand winkelvoorzieningenniveau dat stadse allure toevoegt aan een dorpse omgeving; 

*     is ook in recreatieve zin een “parel”; het duurzaam beheerde groene karakter en de ligging aan de rand van het 

Groene Woud worden gebruikt als decor voor hoogstaande recreatieve voorzieningen en een uitnodigende 

horecavoorziening soms als pleisterplaats tot ver in het buitengebied; 

*    is zuinig op haar buitengebied als rustoord voor haar bewoners en de drukke stadsmens en locatie voor natuur en 

duurzaam agrarisch ondernemen; 

*    biedt plaats aan creatieve ondernemers die op Oisterwijkse schaal en op basis van maatschappelijk verantwoord 

ondernemen bijdragen aan een economisch sterke gemeente benutten; 

*    beschikt over onderwijs-, sport- en cultuurvoorzieningen die in relatie tot de gedifferentieerde bevolkingsopbouw , 

het aanbod in buurgemeenten en versterking van de sociale cohesie,  passend en voor de gemeenschap 

kostentechnisch haalbaar zijn 

*    biedt als gemeente een goed niveau van dienstverlening aan haar burgers mede doordat initiatiefrijk wordt 

vormgegeven aan samenwerkingsverbanden met buurgemeenten en partners; 

 Kortom:  

Oisterwijk in 2030 bestaat uit een  bruisende en vitale gemeenschap aan de rand van de groene Brabantse long en is een 

gewaardeerde woon- leef en recreatieomgeving voor jong en oud ! 

  

De fractie van CDA  

   

M. Dewachter,  A. van Tuyl,              C. van Beckhoven,                P.  Klijn 
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Amendement Visie 1 

 

De gemeenteraad van Oisterwijk, in vergadering bijeen op 17 februari 2011, behandelde 

agendapunt 10 betreffende  raadsvoorstel 11/11 inzake ‘Voorstel tot vaststellen van de visie op 

de gemeente Oisterwijk in 2030', 

 

overwegende dat: 

- de betreffende visie beoogt een leidraad te zijn voor toekomstige integrale afwegingen; 
- de basis daarvoor is gelegd tijdens het daarvoor doorlopen proces, 
- de vertaling van de verkregen input beter kan; 
- de raad te kennen heeft gegeven dat er sprake moet zijn van een heldere tekst;  
- de betreffende tekst op pagina 13 van de nota "Visie op Oisterwijk in 2030" versie 10 

februari daaraan onvoldoende invulling geeft; 

 

stelt voor om de tekst van de visie, beschreven in het groene kader van de nota op bladzijde 13,  

als volgt te wijzigen: 

 

In 2030 onderscheidt de gemeente Oisterwijk zich als Parel in ’t groen.  De gemeente is krachtig 

en toekomstgericht, op basis van duurzame investeringen in kwaliteit.  

 

De kernen Oisterwijk, Moergestel en buurtschap Heukelom hebben elk hun eigen identiteit en 

zijn sociaal sterk. De gemeente Oisterwijk heeft een evenwichtige samenstelling van de 

bevolking, biedt passende mogelijkheden voor wonen en volop ruimte voor maatschappelijke 

betrokkenheid.  Ondernemers benutten kansen en dragen zo bij aan een economisch gezonde 

gemeente. Een goede bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit zijn belangrijk. De gemeente 

beschikt over een aantrekkelijke leefomgeving met cultureel erfgoed en een goed en passend 

niveau aan voorzieningen. De grote diversiteit en rijkdom aan landschappen en natuurwaarden 

zijn behouden en voor de toekomst gewaarborgd.  Dat maakt dat het in Oisterwijk plezierig 

wonen, werken en recreëren is. 

 

De gemeente zelf ondersteunt de burgers om een sociaaleconomisch sterke Parel in ’t groen te 

zijn en te blijven. Zij werkt daartoe samen met lokale en regionale partners. 

 

Namens PGB: 

 

Kees van Elderen, Carlo van Esch, Eef van Doremaele, Jan Oerlemans 
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