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VOOR VERANDERING 
GROENLINKS WIL MET HET AANBIEDEN VAN DIT VOORSTEL LATEN ZIEN DAT HET ANDERS 
KAN. OSS KAN EEN STAP IN DE GROENE RICHTING MAKEN. DOOR TE KIEZEN VOOR ONZE 
GEZONDHEID, ONS KLIMAAT EN ONZE NATUUR.  

GEEN NOORDELIJKE RANDWEG 
Een noordelijke randweg vermindert het autoverkeer op de Osse Singels niet. Het verkeer op 

de Osse Singels is voornamelijk bestemmingsverkeer voor de aanliggende wijken. De 

doorstroming van de Singels moet verbeterd worden. Hier zijn al plannen voor. Het is de 

hoogste tijd dat deze uitgevoerd worden. Door te stoppen met de noordelijke randweg is er 

geld voor andere dingen, zoals een klimaatbos en een betere fietsinfrastructuur. 

EEN KLIMAATBOS IN DE GEMEENTE OSS 
Bomen zijn van essentieel belang voor een gezonde leefomgeving. Als middel om 

klimaatverandering op te vangen, voor betere lucht, voor goede ecologie en voor het welzijn 

van alle inwoners van de gemeente Oss. Bomen staan in Oss onder druk. Door ziekte, maar 

ook door het uitsterfbeleid van de gemeente. Voor GroenLinks staat voorop dat in de 

komende vier jaar bomen topprioriteit krijgen en er een groot aantal extra bomen bijkomen 

in de gemeente Oss. Het college moet gaan onderzoeken wat mogelijke plekken zijn om zo’n 

bos te planten. 

GEEN MEGASTALLEN 
Onze inwoners en ons milieu hebben te lijden onder stank, ziekteverwekkers en 

luchtvervuiling vanuit bepaalde agrarische bedrijven. GroenLinks vindt dat de gemeente Oss 

problemen niet langer mag afschuiven op haar inwoners. Wij willen een duurzame landbouw. 

Dat betekent voor GroenLinks een landbouw waar innovaties worden bevorderd. Waar 

megastallen worden verboden. Waar minder varkens en kippen komen. Dieren in de 

veehouderij moeten een dierwaardig bestaan kunnen hebben. Oss moet een voortrekker 

worden van een nieuw landbouwbeleid. Daar moet een agrarische visie voor komen, dit 

proces ligt nu stil. Om zelf weer leidend te worden en zelf invloed te hebben op de 

gezondheid van mens en dier in de gemeente moet er nu actie worden ondernomen. 
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ECOLOGISCH GROENBEHEER  
Natuur moet natuurlijk zijn. De gemeente moet daarom stoppen met het overmatig 

bijhouden van alle groen in de gemeente. GroenLinks wil ecologisch groenbeheer. Dat is niet 

alleen goed voor de biodiversiteit maar ook voor bestrijding van de eikenprocessierups.  Het 

niet of minder maaien van bermen langs wegen en sloten en het niet schoffelen van 

inheemse planten levert elk jaar een besparing op van € 60.000 in het groenbeheer. 

VERPLICHTE KAPVERGUNNING 
Op dit moment hoef je alleen een kapvergunning aan te vragen als een boom op de lijst 

'bijzondere bomen' staat. Daardoor verdwijnen in Oss vele bomen. En zonder dat iemand 

precies weet om hoeveel bomen het gaat. GroenLinks heeft daarom de website 

mijnboomisbijzonder.nl geopend. Hier kunnen inwoners bomen melden die van hen niet 

mogen verdwijnen. Daarnaast wil GroenLinks de kapvergunning weer invoeren. Zo verhogen 

we de drempel om bomen te kappen en krijgt de gemeenteraad zicht op het totale verlies van 

het aantal bomen per jaar. Op deze manier wil GroenLinks het verlies aan bomen 

verminderen. Want bomen zijn belangrijk voor mensen en voor de natuur. 

VERBIEDEN VAN HET OPLATEN VAN BALLONNEN 
GroenLinks wil dat de gemeente geen vergunningen meer verleend voor het oplaten van 

ballonnen. Dieren raken verstrikt in de linten of eten de ballonnen op, met ernstige gevolgen. 

Ballonnen zorgen voor zwerfafval of eindigen in de plastic soep. 

VOOR EEN VUURWERKVERBOD 
Vuurwerkoverlast is niet alleen irritant en op sommige momenten zeer vervelend, vuurwerk is 

ook slecht voor het milieu en voor de mens. Fijnstof, dat vrijkomt bij het afsteken van 

vuurwerk, is een groot risico voor de volksgezondheid. Volgens de Bosatlas van de Veiligheid 

(2017) overlijden 1 op de 5600 mensen aan de gevolgen van fijnstof. Meer dan bijvoorbeeld 

auto-ongelukken of griep. GroenLinks Oss pleit voor een algemeen verbod op 

consumentenvuurwerk. 

FIETSER EN VOETGANGER OP 1 
In Oss staat op dit moment de auto op plek 1. Het college wil fors investeren in een onnodige 

noordelijke randweg en fietsvoorzieningen blijven achterwege. GroenLinks wil de 

(snel)fietsroutes in Oss verbeteren en uitbreiden. Zoals tussen de kernen en de 

buurgemeenten. Hieronder valt ook het verbreden van de fietspaden langs de Kennedybaan 

tussen Oss naar Teeffelen en Lithoijen. GroenLinks wil dat er meer fietsen kunnen parkeren in 

de gratis bewaakte stallingen. Ook bij sporthallen, winkelcentra en supermarkten wil 
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GroenLinks meer ruimte voor het parkeren van de fiets. Ook aan de Spoorlaan. Daarnaast is 

fietsen in het centrum goed voor de leefbaarheid en reuring in het centrum. Dat moet zo snel 

mogelijk weer worden toegestaan. 

MEER WONINGBOUW VOOR JONG EN OUD 
We zorgen ervoor dat iedereen kan wonen in een betaalbaar huis. GroenLinks vindt het 

belangrijk dat er meer betaalbare sociale huurwoningen komen. De gemeente moet hiervoor 

het gesprek aan gaan met BrabantWonen. In Oss zijn er twee groepen die extra aandacht 

verdienen. Jongeren en ouderen. Voor beide groepen zijn er te weinig woningen. GroenLinks 

denkt aan het makkelijker maken van woningen delen en het toevoegen van meer studio’s 

aan het woningaanbod.  

GEEN MESTFABRIEK 
GroenLinks Oss is tegen de komst van een mega-mestfabriek in de gemeente Oss. De 

provincie Noord-Brabant wil deze mestverwerkingsfabriek in het havengebied van Oss 

vestigen, vlakbij de zich nog uitbreidende woonwijk de Horzak. De gemeente moet dan ook 

vol blijven inzetten op de strijd tegen het beleid van de Provinciale Staten.
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