
VEILIGHEID
In een duurzame samenleving zijn veiligheid 
en veiligheidsgevoelens van belang. Vanuit 
Integrale Veiligheid pakken gemeente, politie 
en OM met prioriteit de hardnekkige problemen 
woninginbraak, jeugdoverlast, ondermijnende 
criminaliteit en geweldsincidenten aan. Hiermee 
zetten we in op het vergroten van de objectieve 
veiligheid en het behouden van de huidige 
veiligheidsgevoelens.

ECONOMISCHE PARTICIPATIE
We streven ernaar om iedereen zoveel mogelijk te 
laten participeren. In werk, op school en breder in de 
samenleving, bijvoorbeeld met vrijwilligerswerk. Ons doel 
is zelfredzaamheid en (economische) zelfstandigheid. Onze 
opdracht is om de kwetsbare inwoner op de arbeidsmarkt 
te begeleiden naar werk, primair in regulier werk. Deze inzet 
laat positieve resultaten zien. Opvallend is de langdurige 
werkloosheid en de armoedeproblematiek. We gaan deze 
gegevens nader analyseren en actiepunten benoemen.

GEZONDHEID
In een duurzame samenleving is de bevolking zowel lichamelijk 
als geestelijk gezond. Riskant gedrag en de mate waarin onze 
inwoners bewegen zijn aandachtspunten, die we opnemen in ons 
nieuwe Gezondheidsbeleid 2017-2021. Specifiek voor de jeugdigen 
breiden we het aantal JOGG-projecten in 2016 al uit.

ONDERWIJS
Het onderwijs moet goed aansluiten op de arbeidsmarkt en 
uitval moet zoveel mogelijk worden voorkomen. Hiervoor werken 
we samen met het onderwijs. Ook stimuleren we samen met onze 
onderwijspartners vernieuwing van het onderwijs in aansluiting op 
dat wat werkgevers nodig hebben. Ook bieden we ondersteuning en 
maatwerk bij onderwijs en opleiding van medelanders met het oog op 
duurzame integratie.

WONEN
In een duurzame samenleving heeft iedereen voldoende perspectief op 
een passende woning van goede kwaliteit. Om dat te bereiken steken we 
in onze contacten met woningcorporaties, beleggers, vastgoedeigenaren 
en projectontwikkelaars extra energie in de specifieke doelgroepen die onze 
bijzondere aandacht nodig hebben en verdienen.

ARBEID
Door te streven 
naar een maximale 
werkgelegenheidsfunctie 
leveren we een bijdrage 
aan meerdere indicatoren: 
zoals besteedbaar 
inkomen, armoede, 
jeugdwerkloosheid en 
verhuissaldo. Daarom 
zetten we in op 1.000 
banen netto extra voor de 
Osse economie voor 2020. 

ENERGIE 
We hebben het energieverbruik 

van Oss in beeld gebracht. Om 
een energieneutrale toekomst te 

realiseren, willen we energie besparen 
en duurzame energie op wekken. We 

doen dat samen met partners zoals het 
bedrijfsleven, woningbouwcoöperaties  

en de Energie Coöperatie Oss. 

AFVAL & GRONDSTOFFEN
We willen zuinig omgaan met grondstoffen 

door minder gebruik, hergebruik en recycling. 
Het afvalbeleid is een speerpunt. We zetten in op 

voorlichting aan onze inwoners, ook op scholen.. 
We willen hun bewustzijn vergroten en hebben hun 

draagvlak nodig. We bieden praktische hulp, monitoren 
de praktijk en de beleving daarvan. We stimuleren de 

kringloopgedachte. 

NATUUR EN KLIMAAT
We zijn zuinig op milieu en natuur. We gaan voor een 

gezonde en groene leefomgeving waarin wonen, 
werken en recreëren in balans zijn. Bodem en 

water hebben onze aandacht.  We gaan de Osse 
biodiversiteit verbeteren door groener te 

ontwerpen, in te richten en te onderhouden. 
Om voorbereid te zijn op de gevolgen 

van een veranderend klimaat op onze 
omgeving stellen we een adaptatie-

agenda op.
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KENNIS
Het aandeel hoger opgelei-
den is in verhouding laag in 
Oss. En er is geen HBO of WO 
onderwijs. We geloven dat de 
Osse economie alleen duur-
zaam kan innoveren als er vol-
doende kennisontwikkeling 
is. Het opleidingsniveau van 
je bevolking en dus de aanwe-
zigheid van hoger onderwijs 
is de sleutel tot de toekomst. 
We zetten dan ook maximaal 
in op de samenwerking met 
Avans, Has en Universiteiten 
in onze nabijheid.

Ruimtelijke 
vestigings- 
voorwaarden
Met ons uitgifteprotocol 
voor bedrijventerreinen 
kijken we kritisch naar ons 
ruimtegebruik. Dit blijven 
we doen. Ook de ladder 
duurzame verstedelijking 
passen we toe. 

Wat hebben we al 
gedaan en gaan we doen?
We hebben ons met andere 
Brabantse gemeenten vergeleken 
om te kijken waar we staan. 
We zijn  beoordeeld op alle 
duurzaamheidsindicatoren zoals 
die door het kennisinstituut 
Telos worden gebruikt voor 
gemeenten. Op basis hiervan  
hebben we een aantal speerpunten 
gekozen. We gaan met onze 
partners in overleg of dit de 
juiste speerpunten zijn om onze 
duurzaamheidsresultaten de 
aankomende jaren in beeld te 
brengen en te houden.

Waarom wil gemeente Oss duurzaam zijn?
“Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling die aansluit op de behoeften 
van het heden zonder het vermogen van de toekomstige generaties om 
in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. “ (VN in rapport 
Common Future). We vinden het belangrijk dat er evenwicht is tussen 
mens, natuur en economie. We willen dat evenwicht veilig stellen zodat  
wij nu, maar straks ook onze kinderen en kleinkinderen, goed kunnen leven. 

Hoe gaan we dat doen? 
We kijken niet alleen naar de lange termijn maar ook naar de korte 
termijn en stellen doelen voor 2018. Daarbij gaat het om gezamenlijke 
acties waarbij we samen met andere organisaties aan de slag gaan om 
de massa bewegen. We spreken niet alleen met elkaar over de doelen  
en resultaten maar handelen er ook naar en spreken elkaar er op aan. 
• Ambitie: Van veilig ver weg naar concreet dichtbij!
• Impact: Van initiatieven met een beperkt bereik naar “massa” maken!
• Commitment: Van het samen eens zijn naar concrete prestatie leveren!

De Duurzaamheidscirkel Oss
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Wat we ook belangrijk vinden 
INTERNATIONALE SOLIDARITEIT & FAIRTRADE
Het Millenniumplatform vervult een sleutelpositie bij het behouden en 
uitbouwen van onze titels - Millennium- en Fairtradegemeente. Met 
de nieuwe Millenniumdoelen als uitgangspunt bepalen we  nieuwe 
doelstellingen waarop we ons gaan richten in de periode 2015-2018.

ZELF HET GOEDE VOORBEELD GEVEN
Als gemeentelijke organisatie hebben we invloed op onze eigendommen, 
openbare ruimte en onze aanbestedingen en inkopen. Daarom leggen we 
vast dat we duurzaam inkopen en aanbesteden. We stellen eisen aan social 
return en milieu. Ook gaan we experimenteren met circulair inkopen. 

BURGERPARTICIPATIE
We zijn een gemeente die de kracht van mensen en hun netwerken 
centraal stelt, hun professionaliteit en expertise erkent en waardeert. 
We zijn een gemeente die deze krachten in de samenleving herkent, 
zijn gang laat gaan, viert, ondersteunt, mobiliseert, versterkt, 
verbindt en zo nodig afdwingt.

Afspraken maken en nakomen
We willen richting geven, inwoners en ondernemers bewust maken en zelf het goede 
voorbeeld geven. Gemeente Oss is een netwerkgemeente. Alleen samen met anderen  
kunnen we de doelstellingen op gebied van duurzaamheid halen. We faciliteren en brengen 
partijen samen. We spreken onze partners aan 
op de voortgang van duurzaamheidsambities en 
versterken de onderlinge samenwerking. 

INFRA
Hoewel we goed scoren 
op duurzame mobiliteit, 
denken we dat met inzet 
op gedragsverandering de 
winst te behalen is.
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