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De Veldhovense PvdA doet met dit raadsprogramma 2018-2022
graag suggesties voor een nog vitaler Veldhoven. Daarin moet
iedereen de kans krijgen om mee te doen. En als dit om de een of
andere reden niet lukt, moeten er oplossingen komen. Daar moeten
we samen voor zorgen: gemeente, organisaties, de politiek én de
inwoners zelf. Maar burgers om verantwoording vragen, betekent
natuurlijk ook verantwoordelijkheid geven. En vertrouwen. En iets
doen met wat zij aandragen.

Inleiding
Veldhoven is een pracht stad die we met z’n allen mooier en
vooral rechtvaardiger kunnen maken. Dat vraagt wel om samen
de schouders onder de toekomst te zetten, ondanks al onze
verschillen. Om nieuwe zekerheden op te bouwen in een
veranderende wereld. Met elkaar kunnen we de uitdagingen
die voor ons liggen, aanpakken.

Aan dit samen optrekken draagt de Veldhovense PvdA graag bij.
Door te inspireren... Door initiatieven te ontwikkelen en die van
anderen te ondersteunen… Door de vinger aan de pols te houden en
in de gaten te houden dat het niet bij woorden blijft. ’n Nieuw
initiatief waar we ons in deze periode hard voor maken, is het
basisinkomen. Op pagina 8 staat daar meer over.
Veel van wat in dit raadsprogramma staat, heeft - direct of indirect
– te maken met het vormgeven van samen optrekken, van medemenselijkheid. Dit vertalen we in zo concreet mogelijke suggesties.
Bij het uitvoeren daarvan nemen we uw inbreng ter harte en staan
we open voor die van de collega’s in de Raad. Zoals organisaties,
bedrijfsleven en particulieren onze vraag om suggesties voor het
schrijven van dit programma al ruimschoots beloonden!
De afgelopen vier jaar bewees de PvdA-fractie tot veel in staat te
zijn! De komende vier jaar kunt u wéér op ons rekenen.
En wij 21 maart op u… hopen we.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:
•

•

•
•

•

Kansen voor iedereen
Inkomensverschillen veroorzaken ook verschillen in sociale en
maatschappelijke deelname. Armoede onder kinderen neemt toe,
maar dit mag hun ontwikkelingskansen niet in de weg staan. Wie
mee kan doen, voelt zich prettiger en is minder uitgesloten. Voor
anderen is de maatschappij te ingewikkeld geworden. Ze weten de
weg niet meer en worden steeds eenzamer. Dit is voor ‘n deel op te
lossen door naar hen op zoek te gaan en ze uit te nodigen mee te
doen. Veel Veldhovense organisaties spannen zich hiervoor in. Het
zou goed zijn als vrijwilligers en professionals op dit front kennis en
ervaring delen. Ten slotte: ook het rondje Veldhoven met
slechtziende burgers leverde verbeterpunten op.

•

Gezamenlijk optrekken van hulpverlenende instanties met de
wijkmakelaars* en -consulenten van de woningcorporaties om
eenzaamheid, armoede en het toenemend aantal verwarde inwoners te
signaleren en beter te kunnen begeleiden.
Ondersteuning en waardering van de overbelaste mantelzorgers,
kinderen vaak. Bestaande initiatieven van wijkbewoners, buurthuizen,
Cordaad en SWOVE verdienen uitbreiding.
Komen tot een regionale afstemming over het overhevelen van
verkregen (Wmo) voorzieningen bij verhuizing naar ’n andere gemeente.
Een veiligheidsparagraaf in het coalitie-/oppositieprogramma met
aandacht voor een veilige woonomgeving als integraal onderdeel van
nieuwe plannen en voorzieningen. Ook op straat moet dit zichtbaarder
zijn. Want ontspannen en recreëren, maar ook optimaal presteren op
werk of op school, vragen om een veilige omgeving.
Actieve integratie en deelname aan de inburgeringscursus van
vluchtelingen en statushouders.
Optimale toegankelijkheid voor mindervaliden van alle openbare
gebouwen, voorzieningen en vervoersvormen inventariseren én
uitvoeren. Denk ook aan: geleidehonden en hulphonden mogen nooit
geweigerd worden. Overhangende takken op stoepen bij
gemeentegroen en tuintjes bijtijds snoeien, zodat slechtzienden er niet
tegenaan lopen. Zij zijn ook geholpen met ’n contrastknop op de
gemeentelijke site en een stem die zegt waar foto’s staan en wat daar op
staat.

[*] Een wijkmakelaar is een deskundige die instellingen en instanties met elkaar in
contact brengt en een inwoner met sociaal georiënteerde vragen naar de juiste
instelling doorverwijst.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:
•
•
•
•
•

•

•

Kansen voor jong…

•

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst, is het gezegde. Laten we daar
vooral naar handelen. Bijvoorbeeld door initiatieven door en voor
jongeren te stimuleren en te ondersteunen. Door aandacht te geven
aan de veiligheid van jeugdigen en gezinnen. Dit vraagt om goede
samenwerking in de zorg-, welzijns- en veiligheidsketen en duidelijke
regie bij complexe gezinssituaties waar veel hulpverleners bij betrokken
zijn. De gemeente moet vooral regie voeren en zich niet bemoeien met
de uitvoering uit angst de grip op financiën te verliezen. Geef
professionals de ruimte hun werk te doen. Zo bevorder je dat zij
creatieve oplossingen vinden.

•
•

Zo vroeg mogelijke signaleren van mogelijke problemen in de
ontwikkeling van kinderen.
Naschoolse opvang die inspringt op schoolproblemen en complexe
thuissituaties.
Soepele aansluiting van zorg op school en thuis; goede samenwerking
rond zorg om kwetsbare jongeren.
Proactieve inzet op laagdrempelige bereikbaarheid van professionals,
bijvoorbeeld via het jongerenwerk.
Samen met betrokken zorgpartners investeren in vroeg signalering en
preventie om onnodige opschaling naar gespecialiseerde zorg te
voorkomen.
Overlast snel aanpakken. Dit geldt voor buurt- en wijkbewoners die
overlast veroorzaken en voor jongeren die over de scheef gaan.
Investeren in inwoners heeft echter de voorkeur.
Meer aandacht van school en instellingen bij vechtscheidingen, pesten
en obesitas bij de schoolgaande jeugd.
Bijzondere aandacht voor het toenemend drugsgebruik met het oog op
de consequenties voor later.
‘n Actieplan om voortijdig schoolverlaten terug te dringen, op te stellen
met onderwijsinstellingen.
Onderzoek naar het instellen van een platform voor jongeren, opererend
als klankbord.
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… en minder jong

In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:
• De behoefte aan zorgwoningen peilen en naar de uitkomsten daarvan
handelen.
• Het financieel waarborgen van de opleiding lokaal vrijwillig
ondersteuningsnetwerk, zodat de ouderenbonden hun werk op niveau
kunnen uitvoeren. Onderzoek bevestigt dat dit maatschappelijk
rendement oplevert.
• Voorlichting over meedoen regelingen.
• Een nota ouderenbeleid, als onderdeel van de WMO met daarin onder
meer aandacht voor:
huisvesting: aanpassingen in bestaande woningen en nieuwbouw
voor senioren;
stimuleren van sport en beweging (preventieve invloed van
zwemmen);
cultuur als middel voor ontspanning en sociale cohesie;
optimale bereikbaarheid;
maximale veiligheid, om valpartijen door drempels of loszittende
trottoirtegels te voorkomen;
ontmoetingsplekken in de wijk om eenzaamheid te voorkomen.

’n Terugtredende rijksoverheid en gemeentelijke ondersteuning via de
WMO. Kansen op ‘n langer leven, liefst zo lang mogelijk zelfstandig.
Een groeiend aantal dementen. In dit (niet complete) beeld bevinden
zich de oudere generaties. Zij kunnen een beroep doen op de diensten
van ouderenbonden zoals PVGE, KBO en seniorenraad en van de door
de gemeente gesubsidieerde instanties als SWOVE en Cordaad. Alleen
al het toenemend aantal ouderen maakt blijvende aandacht voor deze
groep nodig.
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In de nieuwe raadsperiode wil de Veldhovense PvdA het gemeentelijk
minima-/armoedebeleid daarom aanvullen met initiatieven als:
•

Kansen voor wie het minder goed hebben
Er is geen crisis meer. De welvaart stijgt. Maar niet bij iedereen. Velen
zijn nog arm. Gezinnen met kinderen vooral die aan of onder de
armoedegrens leven. Daar knappen mensen mentaal op af. Ze zien het
niet meer zitten. In Veldhoven is dat niet anders. Dit werd nog eens
pijnlijk duidelijk op het vorig jaar door de PvdA georganiseerde
armoededebat. Vertegenwoordigers van Bureau Sociaal Raadslieden
(BSR), Cordaad, Voedselbank en Stichting Leergeld en een
ervaringsdeskundige benoemden problemen als:
 Onder de doelgroep heerst schaamte om voor hun situatie uit te komen.
 Het gespreid moeten betalen van de vaste lasten veroorzaakt veel stress.
 Het schuldhulpverleningssysteem en de manier van werken
van incassobureaus, banken, webwinkels en zorgverzekeraars,
(30% boete bij achterstand premiebetaling) verkleint niet de
armoede en lost schulden niet op.
 Informatie over hulpverlenende organisaties op internet en in
Veldhovens Weekblad komt mondjesmaat terecht bij de
doelgroep. Dit maakt het moeilijk de weg naar die
organisaties te vinden.
 Er is wantrouwen naar de overheid en alles wat zij organiseert.
 Gelukkig zijn er wettelijke regelingen om deze doelgroep te
helpen en heeft Veldhoven oog voor deze mensen. Gelukkig
verlenen organisaties – we noemden ze al - daadwerkelijke hulp. Maar
er kan nog veel meer en beter.

•

•

•

•

•

•

Uitbouw en maximale facilitering van het aangekondigde netwerk tegen
armoede waar organisaties en instanties die minima en mensen in
armoede maatschappelijk ondersteunen. Het netwerk treedt op als
regisseur, zodat financiële regelingen beter benut worden. Voor kinderen van ouders met lage inkomens blijft deze rol bij Stichting Leergeld.
Gemeentelijke/regionale lobby bij instanties en andere overheden om
tot soepele regelingen te komen. Tot flexibel en creatief beleid ook, dat
‘ongewoon’ denken en doen toestaat om zo te komen tot maatwerk bij
de oplossingen die de hulporganisaties nodig hebben.
’n Uitnodiging aan woningorganisaties, nutsbedrijven en ziektekostenverzekeringen om periodieke betalingen samen te laten vallen met de
uitbetaling van de uitkering. Dit vermindert stress.
Gesprekken van coaches, leerkrachten, wijkmakelaars, consultatiebureau, verloskundigen, kraamverzorgenden en huisartsen achter de
voordeur. Zo signaleer je effectiever dan met papieren voorlichting.
Erkenning van ‘nieuwe’ groepen op het gebied van armoede te
definiëren: zzp’ers en alleenstaande werkende ouders die op grond van
de armoedecriteria niet in aanmerking komen voor een extraatje,
subsidie, geld van Leergeld of gemeente.
Onderzoek of ‘n pilot mogelijk is met Mobility Mentoring, ‘n in de in de
VS ontwikkelde methode voor armoedebestrijding. Die gaat ervan uit dat
blijvend uit armoede komen, begint met het wegnemen van stress.
Geldtekort vernauwt de blik. Mensen hebben dan moeite om goede
beslissingen te nemen, aan plannen voor de langere termijn vast te
houden en verleidingen te weerstaan.
Een experiment naar het voorbeeld van de Quiet-community* in Tilburg.
Daar helpen mensen elkaar, niet met geld, maar met kennis en talenten.

[*] Quiet wil armoede onder de aandacht brengen én verzachten. In 2015 startte de Quiet
Community in Tilburg. Elke Community werft lokale sponsors om iets aan te bieden wat
‘leden’ normaal gesproken niet kunnen betalen: van ‘n tweedehands fiets tot ‘n etentje, van ‘n
knipbeurt tot kaartjes voor een voorstelling. Daarnaast wil Quiet mensen in armoedesituaties
de kans geven hun talenten te (her)ontdekken en in te zetten, bijvoorbeeld als vrijwilliger. Dat
is goed voor hun zelfvertrouwen én de mensen die ze daarmee helpen.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:
•

•

•

De gemeentelijke praktijk
Een deel van de ouderen, laaggeletterden en statushouders loopt door
toenemende digitalisering van de overheden en steeds ingewikkelder
procedures grote risico’s niet te krijgen waar zij recht op hebben.
Burgers klagen over late en onvolledige informatie, als plannen in hun
buurt in voorbereiding zijn. Dat je niet zonder afspraak het
gemeentehuis meer kunt binnenlopen, valt evenmin in goede aarde.
De ‘blik op ’n vitaal Veldhoven’ vraagt daarom ook verandering van
denken en werken in de gemeentelijke organisatie. Kijk niet wat er
niet kan, maar zoek pro actief naar wat mogelijk is. Feit is dat een deel
van onze medeburgers moeilijk zelfstandig kan functioneren, geen
initiatieven kan ontwikkelen en onvoldoende zelfredzaam is. Voorkom
dat deze groep tussen wal en schip valt.
Communiceer met de burger in begrijpelijke taal. Denk in oplossingen
op maat. Regels zijn er om ze ’n enkele keer NIET toe te passen.

Nieuwe en vernieuwende experimenten met burgerparticipatie en
inwonerdemocratie. Bij initiatieven zoals ‘samenspraak’ processen en
‘Veldhoven aan tafel’ moet het niet enkel gaan om het toetsen van al
bedachte plannen, maar ook om nieuwe.
Meer zeggenschap voor bewoners bij initiatieven in de directe omgeving
van de woning en de wijk (Buurt Bestuurt*). Er is ‘n nieuwe
omgevingswet in de maak. Die maakt het makkelijker bouwprojecten te
starten. ‘n Ideaal moment om de bewoners meer de vrije hand én
vertrouwen te geven.
Meer ruimte voor maatschappelijke initiatieven van Veldhovenaren voor
hun eigen woon- en leefomgeving. Zonder bureaucratie, zonder
stroperige procedures, zonder onnodige regels. Burgers
(toe)vertrouwen, dat is ons uitgangspunt. Het is ja/mits in plaats van
nee/tenzij!

[*] Buurt Bestuurt nodigt de inwoners uit om plannen in te dienen. Daaruit een keuze
maken en deze organisatorisch en financieel te faciliteren. Uit de evaluatie lessen
trekken, die kunnen bijdragen aan het antwoord op de vraag hoe de kloof tussen
politiek en burger te verkleinen.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

Veldhoven Stad van de Arbeid
De participatiewet geeft de gemeente veel kansen om inwoners te
helpen die het moeilijk hebben op de arbeidsmarkt en lastig zelfstandig
een minimum inkomen kunnen verdienen. De gemeente is nu echt aan
zet. Investeren in deze doelgroep levert veel financieel en
maatschappelijk rendement op. Beperkingen zijn voor ons niet langer
uitgangspunt. De gemeente moet juist kijken naar wat mensen wel
kunnen en hoe zij kunnen bijdragen aan onze samenleving. Veldhoven
heeft veel arbeidsplaatsen. De aantrekkende economie biedt unieke
kansen. Alle Veldhovenaren verdienen een zinvolle dagbesteding,
waarin zij naar vermogen mee kunnen doen. Elk talent moet benut
worden!

• Ondersteuning van mensen die betaald aan het werk willen vanuit een
uitkeringspositie.
• Arbeidsmatige dagbesteding in wijken en buurten. Koppeling daarvan aan
werk om zo stapjes te maken op de maatschappelijke participatieladder.
• Om jongeren vanuit het speciaal- en praktijkonderwijs te begeleiden naar
arbeidsmatige dagbesteding en/of werk, rekening houdend met hun
ontwikkeling.
• Verruiming van mogelijkheden voor werken met behoud van uitkering,
werkervaringsplaatsen en stages en aangaan van samenwerkingen om
meer mensen mee te laten doen.
• Actieve inzet op arbeidsparticipatie van statushouders, bijvoorbeeld in
combinatie met taalles.
• Onderzoeken naar waar de behoefte aan werk ligt en daar een
scholingspakket voor werkzoekenden bij zoeken. Want al staan veel
mensen aan de zijlijn, veel functies zijn niet in te vullen.
• ‘n Experiment met een vorm van basisinkomen*. Ook hier ligt
het accent op denken in kansen en mogelijkheden in plaats van
onmogelijkheden.
• Niemand mag minder verdienen dan het minimumloon, zoals Wahjongers
en mensen met afstand tot werk.
[*] Een basisinkomen is een door de overheid gegeven of gegarandeerd inkomen voor
burgers, ongeacht over welke overige inkomsten of vermogen deze beschikken. Het
kan ook een basis voor een minimuminkomen zijn. Een volledig basisinkomen zou in
principe alle sociale toelagen overbodig maken zoals kinderbijslag, studiebeurzen,
leeflonen en uitkeringen bij ziekte, werkloosheid en pensionering.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:
•

•

•
•
•

•

Werk maken van duurzaamheid

•

‘n Gemeentelijk groenbeleidsplan gericht op het vergroten van de
biodiversiteit, meer groen in bestaande wijken, winkelcentra en
bedrijventerreinen naar het voorbeeld van het ASML-terrein en in ieder
geval op het vasthouden van het bestaande groen (groene longen).
Toepassing van vormen van groene energie, zoals zonnepanelen op
daken van openbare gebouwen, particuliere zonnepanelen subsidiëren
en landbouwgronden die in het bezit zijn van de gemeente.
Nul op de meter bij de bouw van nieuwe woningen door dit als richtlijn
te hanteren bij nieuwbouwprojecten.
Voorlichting over meer groen in tuinen (waar mogelijk) en het gebruik
van regentonnen.
Het opnieuw oppakken van de ontwikkelingsdoelen, voorheen
millenniumdoelen, met de ondersteuning van een lokaal fonds dat zich
richt op ontwikkelingshulp.
Een duurzaamheidsagenda voor het stedelijk gebied Eindhoven (SGE), die
regionaal het belang van duurzaamheid inziet, onderstreept en nastreeft.
Het Pastoor Vekemans Fonds moet blijven.

De stijging van de temperatuur en waterspiegel… de verhoging van de
CO2-uitstoot… Zij tekenen voor de PvdA de urgentie om ook in deze
raadsperiode klimaat, milieu en natuur hoog op de agenda te houden.
Dit klinkt ambitieus en abstract. Maar ook lokaal is hier wel degelijk
een bijdrage aan te leveren.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

Veldhoven: stad in ontwikkeling
De woningmarkt trekt aan en het aantal hypotheken stijgt. De vraag
naar huur- en koopwoningen neemt toe, ook in Veldhoven. Om aan de
vraag te kunnen voldoen, is de bouw van nieuwe woningen cruciaal. De
PvdA vindt het belangrijk dat dit niet ten koste gaat van bestaande
natuur. Bouwen op kale plekken in de stad heeft daarom de voorkeur.
Even onmisbaar is de bouw van woningen voor alle categorieën
woningzoekenden. De vraag naar zorgwoningen zal stijgen, maar ook
jongeren die op zoek zijn naar ‘n woning moeten die kunnen kopen in
de wijk die ze willen.

• Sociale bouw, grondgebonden en in appartementen. De ontwikkeling van
Zilverackers, inclusief de drie dorpen, benutten om starterswoningen én
senioren-/zorgwoningen te bouwen.
• Projecten en woningbouw gericht op de middeninkomens om in de
groeiende behoefte te voorzien. Woningcorporaties mogen niet bouwen
voor de middengroepen, beleggers doen dat niet omdat ze er te weinig
aan verdienen. Het regeerakkoord vermeldt daar niks over. Dus moet de
gemeente aan de slag.
• Woningbouw op inbreidingslocaties zodat natuur en/of de groene longen
gespaard blijven. Voorbeelden van inbreidingslocaties zijn: De Noordrand,
Meerstraat, Zandven-Oost, Slot-Oost, Kasteel Zuyderwijck en Alm
Phoeniks.
• Een ruim aanbod van sociale woningbouw: minimaal 29% van de nieuw te
bouwen woningen.
• Oplossingen bieden voor hen die een te hoog inkomen hebben om zich in
te schrijven voor sociale woningbouw en te weinig verdienen om op de
koopmarkt terecht te kunnen. Beschikbaarheid van betaalbare woningen
voor iedereen.
• Concentratie van bedrijventerreinen en het bestrijden van leegstand door
regionaal samen te werken.
• Evenredige spreiding over de wijken van nieuwe Veldhovenaren
(Veldhovenaren met een migrantenachtergrond).
• Het behoud van een ruimtelijke toets in de nieuw in te voeren
omgevingswet.
• Initiatieven voor ontwikkeling van Tiny Houses* stimuleren en faciliteren
door bouwlocaties beschikbaar te stellen.
* Eenvoudige, volwaardige en duurzame woningen met een kleine afmeting
(maximaal 28 m2) die snel te plaatsen en verplaatsen zijn om snel betaalbare
woonruimte te creëren.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:
•
•
•
•
•
•

Het verenigingsleven: blijf in principe af van bestaande subsidies.
Een breed en divers cultuuraanbod voor alle doelgroepen met onder
meer stimuleringsprojecten op lagere scholen en volwasseneneducatie.
Programma’s, projecten en initiatieven ontwikkelen, gericht op het
samenbrengen van mensen.
Een bibliotheek met een omvang en collectie die past bij de vraag in
Veldhoven.
’n Goede communicatie met de buurt bij de bouw van het nieuwe
zwembad.
Cult & Tumult, of zoiets, moet blijven.

Veldhoven stad met cultuur én vermaak
Jarenlang is bezuinigd op het verenigingsleven en voorzieningen als theater,
muziekschool en bibliotheek. De Veldhovense PvdA zet zich de komende jaren
in op behoud en versterking van deze belangrijke maatschappelijke
voorzieningen. Ze zijn wezenlijk voor de sociale cohesie en bieden tegenwicht
aan eenzaamheid en individualisme. ‘Wij’ wordt sterker dan ‘ik’.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

Veldhoven bereikbaar middelpunt
‘n Belangrijke afweging voor investeerders en bedrijven om zich ergens
te vestigen, is de bereikbaarheid van een stad. En meer bedrijvigheid
betekent meer werk. En juist daar ligt de kracht van Veldhoven. Niet
voor niets heeft de Raad op ons initiatief Veldhoven de Stad van de
Arbeid genoemd. ‘ n Stad met meer arbeidsplaatsen dan het aantal
mensen dat in de lokale beroepsbevolking valt. Kortom, Veldhoven
doet het goed. Maar een positie vasthouden, vraagt vaak meer
inspanningen dan op de weg ernaar toe. Bereikbaarheid is dus van
blijvend belang.

• Smart mobility – inzet van innovatieve ICT-oplossingen in mobiliteit en
infrastructuur - waardoor reizigers sneller en efficiënter op de plek van
bestemming zijn.
• Verbeterde Kempenbaan en aansluiting op de A67 mét
natuurcompensatie.
• Een kritische houding ten aanzien van de aanleg van N69, waarbij vooral
de natuur wordt gewaarborgd en er geen of minimale financiële
consequenties zijn voor Veldhoven.
• De afronding van een fijnstofarme Zilverbaan voorafgaand aan de bouw
van de drie dorpen.
• Elektrisch rijden, ook in het OV, door meer oplaadpunten.
• De inzet van (elektrische) stadsfietsen en een hoogwaardig fietsnetwerk.
• Een hoogwaardig OV-netwerk met vrij liggende busbanen en een klein
busstation.
• Het gebruik van de deelauto en initiatieven als snappcar (verhuur van
eigen auto).
• De balans in de belangen voor mens, milieu en economie (people, planet
and profit) bij de ontwikkeling van Eindhoven Airport. Geen vluchten voor
7.00 uur en na 23.00 uur.
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In de nieuwe raadsperiode zet de Veldhovense PvdA zich in voor:

Veldhoven: economisch hart van Brainport
De aantrekkelijkheid van een stad en regio begint bij een goed
draaiende economie. Zonder werk en een bruisend bedrijfsleven, valt er
weinig te halen voor de huidige maar ook nieuwe Veldhovenaren. De
overheid heeft daar een belangrijke rol in. Zij kan het investerings- en
vestigingsklimaat wel degelijk beïnvloeden met regels en voorwaarden.
Met een overheid die denkt in termen van problemen en beren op de
weg, is de lokale economie niet gediend. Het gaat om oplossingen.
Daar hebben investeerders, expats en het MKB belang bij. Maar ook de
detailhandel, de branche die de komende jaren weleens de grootste
veranderingen zal meemaken. Een goede afstemming is daarin
cruciaal. Alleen dan kunnen we onze positie in de regio, maar ook
nationaal als Brainport, behouden.

• Het wegnemen van regels die het investeren in en vestigen van bedrijven
belemmeren, mits nieuwe bedrijfsvestigingen niet ten koste gaan van de
natuur en de leefbaarheid van omwonenden.
• ‘n Overlegplatform van bedrijven, overheid en alle onderwijsniveaus ter
wille van een betere overgang van onderwijs naar werk.
• Meer projecten met het Werkbedrijf en Ergon die langdurig werklozen
weer aan een baan helpen.
• Een betere regionale afstemming van bedrijventerreinen en concentratie
van branches.
• Een positieve houding ten aanzien van ontwikkelingen als een Health
Technology Parc en de Circulaire Economie die bedrijvigheid in de hand
werken. Deelname aan Brainport.
• Een detailhandel en aantal m2 winkelvloeroppervlak die past bij de vraag
in Veldhoven en omgeving. Een actualisatie van de
detailhandelstructuurvisie is essentieel, met specifieke aandacht voor
Noord (Heikant), Midden (Citycentrum en Mira) en Zuid (Kromstraat).
• Meer groen en beleving (sfeer) in de winkelgebieden.

Tenslotte
• Een financieel gezonde gemeente, met een positieve ontwikkeling van
reserves én exploitatie.
• Inventarisatie van alternatieve financiële oplossingen die de begroting ten
goede komen.
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