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De Groenen Sint-Oedenrode / Heusden 

Gezamenlijke standpunten Sint-Oedenrode / Heusden :  

1. Een leefbaar Nederland (gemeente) behouden voor onze kinderen en kleinkinderen;  

2. Vrijheid, openheid, eerlijkheid, gelijkheid en transparantie; 

3. Geen partijpolitiek, maar volksvertegenwoordiger met eigen verantwoordelijkheid;  

4. Geen tweede agenda en/of achterkamertjes politiek; 

5. Nevenfuncties van wethouders, raadsleden en ambtenaren openbaar maken op de site 

van de Gemeente Sint-Oedenrode / Heusden; 

6. In- en uitgaven van gemeenschapsgelden voor iedereen geactualiseerd zichtbaar 

maken en houden op de site van de Gemeente Sint-Oedenrode / Heusden; 

7. De CIZ subsidies en (directeur) salarissen zichtbaar en transparant maken binnen de 

Gemeente Sint-Oedenrode / Heusden;  

8. Het voorkomen van valse besluitvorming door besluiten te voorzien van 

inventarisatielijsten met de daarin opgenomen stukken waarop die besluiten                 

zijn gebaseerd; 

9. Als gemeenten zelf het goede voorbeeld geven en zelf geen wetten overtreden.  

10. Gemelde klachten en de afhandeling ervan openbaar maken op de site van de 

Gemeente Sint-Oedenrode / Heusden;  

11. Alle inwoners betrekken in de politiek door alle gemeenteraadsvergaderingen,           

B&W-vergaderingen en commissievergaderingen openbaar te maken en vanuit de 

huiskamer zichtbaar te laten zijn (op locale TV en Internet);  

12. Alle bedrijven gelijk behandelen waarmee ongelijke concurrentie wordt voorkomen;  

13. Drastische vermindering van locale wet- en regelgeving; 

14. Het roken in alle café’s toestaan. In geval de Keuringsdienst van Waren daartegen 

optreedt, vanuit de gemeente Sint-Oedenrode / Heusden een proces opstarten tegen de 

verantwoordelijke minister. De caféhouder zelf laten beslissen als hij/zij een niet 

rokerscafé wil hebben;  

15. Bovengenoemde punten “1 t/m 14” voorkomen veel dure slepende rechtszaken, 

waarmee bedrijven worden gesloopt, hetgeen op jaarbasis miljoenen euro’s bespaart 

en voor zo’n 20 tot 30 procent bespaard kan worden op ambtenaren;  

De onder “punt 15” vrijkomende gelden gebruiken voor:  

16. Meer faciliteiten te realiseren voor jongeren en mensen met een beperking; 

17. Verlagen van legeskosten voor bouwvergunningen, sloopvergunningen e.d.;  

18. Verlagen van de tarieven van de onroerendgoedbelasting;  

Specifieke standpunten Sint-Oedenrode (Z.O.Z)  

Bekijk de websites: www.sdnl.nl/groenen.htm en www.degroenen.nl    

http://www.sdnl.nl/groenen.htm
http://www.degroenen.nl/
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De Groenen Sint-Oedenrode / Heusden 

Specifieke standpunten Sint-Oedenrode;  

19. Afgraving De Kienehoef gratis openstellen voor de inwoners van Sint-Oedenrode.        

Het voor € 1,- weggeven is namelijk onrechtmatig geweest en had nooit zonder  

vooraf gehouden referendum onder de Rooise inwoners mogen plaatsvinden;  

20. Aanleggen van subtropisch zwembad achter voormalig Damianen klooster. Het 

voormalig klooster van buiten in takt laten en van binnen geschikt maken voor 

overnachtingen met accommodatie ten behoeve van het subtropische zwembad. 

(Daarmee blijft dit prachtige klooster behouden, houdt de jeugd in Sint-Oedenrode, 

trekt mensen aan, geeft werkgelegenheid, het overdekte zwembad De Neul geschikt 

maken voor zwemlessen voor kinderen, ouderen en gehandicapten en voorzien van 

bijbehorende faciliteiten); 

21. Instellen van een jeugdraad, waarbij de jeugd inspraak krijgt op hetgeen in                    

Sint-Oedenrode wordt georganiseerd aan faciliteiten voor jongeren;   

22. Faciliteiten bieden in Sint-Oedenrode voor jongeren van 12 tot en met 16 jaar 

(Eventueel benutten van mogelijk vrijkomende kerkgebouwen); 

23. Verhoging van de veiligheid, waaronder verbeterde verlichting op de wegen in het 

buitengebied;  

24. Het terugbrengen van de illegaal verdwenen wandelpaden en ruiterpaden in het 

Dommeldalgebied van Sint-Oedenrode door ruilverkaveling; 

25. Het bestemmingsplan “Olland” zodanig aanpassen dat café Den Toel evenals café 

Dorpsherberg in de dorpskern van Olland komt te liggen, waarmee gelijke 

behandeling en eerlijke concurrentie is verkregen. (Dit voorkomt vele kostbare 

rechtszaken tegen café Den Toel);  

26. De voormalige stortplaatsen Mosbulten, Rijtvenweg, Wolfswinkel en Everse Bergen, 

zijn bij de ruilverkaveling in strijd met het streekplan omgetoverd tot agrarische grond 

en uitgeruild aan agrarische bedrijven. In het nieuwe in ontwikkeling zijnde 

bestemmingsplan buitengebied deze gronden weer terug bestemmen als voormalige 

stortplaats en onder beheer brengen van de gemeente, waarmee verdere 

verontreiniging van de omgevingsgronden en vergiftiging van mens en dier ter plaatse 

worden voorkomen;  

27. De leefbaarheid in Sint-Oedenrode, Olland, Boskant en Nijnsel met het uitbreiden          

van betaalbare woningbouw en voorzieningen verhogen;  

28. Realiseren betaalbare starterswoningen voor jongeren binnen de gemeente                     

Sint-Oedenrode met kostenloze inschrijving;  

29. Realiseren van een discotheek in Sint-Oedenrode (gedacht wordt aan de locatie van 

het voormalig V&D gebouw, of de voormalige locatie van MASTA-aanhangers);       

30. De in het verleden onrechtmatig genomen besluiten door de gemeente Sint-Oedenrode 

corrigeren in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied;  


