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Voorwoord
Toen wij, D66 Veldhoven, vier jaar geleden na een mooie verkiezingsuitslag
verantwoordelijkheid namen en toetraden tot het college van burgemeester en
wethouders, zag de wereld er anders uit dan vandaag. We krabbelden op, na één
van de grootste economische en financiële crises ooit. De gevolgen waren nergens
zo zichtbaar als op de woningmarkt. Huizenprijzen waren sterk gedaald, en de
bouwproductie was vrijwel tot stilstand gekomen. Ons voornemen aan het begin
van de raadsperiode was om alles te doen wat binnen onze mogelijkheden lag om
woningbouw te stimuleren; bouwen voor jongeren en senioren, voor nieuwkomers
en doorstromers.
Nu, vier jaar later, zien we de eerste resultaten van die inspanningen: zo begint
binnenkort bouw van de wijk Huysackers. Op veel andere plekken worden tussen
bestaande bebouwing nieuwe woningen gebouwd, we noemen dat ‘inbreiding’. Maar
we zijn er nog lang niet, dat beseffen we. En dus willen we met een sterke fractie door
in de gemeenteraad en liefst ook in het college van burgemeester en wethouders. Er
staat al veel in de steigers, maar we willen het graag afbouwen en verder ontwikkelen.
En dan hebben we het natuurlijk niet alleen over woningbouw.
Er is nog zoveel meer voor elkaar te krijgen voor de inwoners van Veldhoven. Een
duurzamere gemeente bijvoorbeeld. We zijn blij met de positieve economische
vooruitzichten en willen die benutten om Veldhoven groener en duurzamer te maken.
Van goed groenbeheer in parken en wijken, tot ideeën om de milieu-impact van
bedrijvigheid in onze regio te beperken. Het denken in termen van duurzaamheid
draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van leven in de toekomst, maar moet wat D66
betreft ook op de korte termijn zichtbare resultaten opleveren.
Ons uitgangspunt bij alle plannen die we maken, is dat elke Veldhovenaar zich betrokken
kan voelen bij de het beleid dat de gemeente samen met belangenorganisaties en
individuele inwoners maakt. Niet iedereen herkent zich in de wijze waarop ons land
en onze gemeente zich ontwikkelen. Er zijn helaas grote groepen die vinden dat ze
niet meeprofiteren van de positieve ontwikkelingen binnen de maatschappij, zich niet
gehoord voelen. Meer dan ooit zal de lokale overheid zich moeten inspannen om
iedere inwoner ervan te overtuigen dat ze luistert. De gemeente moet op zoek naar
nieuwe wegen om het gesprek met inwoners aan te gaan. Dat vereist een
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open, pro-actieve houding om ideeën en geluiden op te vangen en mee te nemen in
concrete plannen. Een dergelijke houding is een voorwaarde voor nieuw vertrouwen
in de overheid. Samenwerken aan de toekomst van Veldhoven is geen luxe, maar een
plicht. Ook van ons, leden van de gemeenteraad. Juist van ons!
D66 krijgt het voor elkaar. Maar niet alleen. We nodigen u, inwoner van Veldhoven, van
harte uit om ook de komende vier jaar met ons mee te denken en te werken. Laten we
beginnen met het verkiezingsprogramma: vertel ons wat u ervan vindt. Mail ons info@
d66veldhoven.nl!
Wij maken ons hard voor Veldhoven met een warm hart voor Veldhoven
Ingrid Hartlief, lijsttrekker D66 Veldhoven

4

Inleiding
Dit verkiezingsprogramma vormt de basis voor wat we de komende vier jaar voor
Veldhoven willen doen. Als we in het college zitting nemen is het de onderlegger
voor beleid. Mocht de oppositierol de onze zijn, dan gaan we ons uiterste best doen
om meerderheden te vinden voor onze thema’s.
De programmacommissie, bestaande uit fractieleden, bestuursleden en individuele
D66-leden, heeft gezamenlijk aan de totstandkoming van dit document gewerkt.
Het bestaat uit drie grote hoofdstukken, waarin we de essentie van onze plannen
vastleggen:
• Goed leven in Veldhoven
• Goed (samen)werken in Veldhoven
• Goede toekomst in Veldhoven
Elk van deze thema’s kent een aantal paragrafen waarin we dieper ingaan op de
invulling ervan.
Na afloop van elk thematisch hoofdstuk is een beknopte opsomming van voornemens
opgenomen, zodat in één oogopslag duidelijk wordt wat we de komende periode voor
elkaar willen krijgen.
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1. Goed leven in Veldhoven
Het leven in Veldhoven is goed. We hebben enorm veel eigen voorzieningen, maar de
stad is ook lekker dichtbij. We hebben een bruisend verenigingsleven, winkelcentra
met een divers aanbod, heerlijke restaurants en gezellige cafés. Maar wie even
geen zin heeft in de drukte, is zo in het buitengebied en loopt door de bossen
bij Toterfout of langs het Vlasrootven. Het is niet voor niets dat Veldhoven een
steeds geliefdere vestigingsplaats is. Veldhoven heeft veel te bieden. Om ook in de
toekomst prettig in onze gemeente te leven, moeten we vooruit denken en plannen.
wonen
Elk jaar vestigen zich meer mensen in onze gemeente en de druk op de woningmarkt
is dus groot. We zijn dan ook blij dat Huysackers, met 450 woningen, inmiddels in
voorbereiding is. Het is het eerste van de drie te bouwen ‘dorpen’ aan de westkant van
Veldhoven. In totaal worden in die dorpen 1250 woningen gebouwd. Ook de geplande
bouw van 86 appartementen aan de Noorzijde van Veldhoven neemt iets van de druk
van de woningmarkt weg.
Maar laten we er niet omheen draaien: in sommige segmenten is sprake van krapte.
We hebben het dan over huisvesting voor starters en eenpersoonshuishoudens. Door
de toenemende vergrijzing zal met name de vraag naar éénpersoonswoningen de
komende jaren alleen maar verder toenemen. We maken ons de komende vier jaar
dan ook sterk voor zoveel mogelijk betaalbare woningen voor starters, doorstromers
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en senioren. Vaak worden de tegenstellingen en verschillende belangen van jong en
oud benadrukt. Wij zijn er echter van overtuigd dat door samen te wonen, meer begrip
voor elkaars behoeftes ontstaat.
We focussen daarbij op herontwikkeling van locaties, in plaats van alleen verdere
uitbreiding aan de grenzen van de bebouwde kom van Veldhoven. Dat betekent dat
we vooral willen bouwen op plaatsen waar lege plekken ontstaan tussen bestaande
bebouwing. Deze zogenoemde inbreidinglocaties ontstaan bijvoorbeeld op plekken
waar gebouwen gesloopt worden. Als voorbeeld van waar wij graag woningbouw
willen, noemen we de plek waar nu nog de Ganzenpoel en het aangrenzende gebouw
‘Sentrum 70’ staan. Deze gebouwen gaan verdwijnen en wat ons betreft wordt die locatie
dan zo snel mogelijk bebouwd. Ook het gebied rond Odeon, aan de Burgemeester
van Hoofflaan, komt wat D66 betreft in aanmerking voor een meer dan cosmetische
opknapbeurt, waarbij woningbouw een serieuze optie is voor ons. Betrokkenheid van
bewoners van deze gebieden, vanaf de start van de planontwikkeling, staat voor D66
voorop. Het is ons idee dat door herontwikkeling van dit deel van d’Ekker aan de
zuidkant van het City Centrum, er een samenhangend woon-winkel- en verblijfsgebied
ontstaat dat het centrum als geheel versterkt.

City Centrum
Met trots zien we hoe de Noord Entree van het City Centrum in de afgelopen jaren
enorm is opgeknapt. Daarmee lost D66 een van de verkiezingsbeloftes van 2014
in. De nieuwe gevel van het theater, de bioscoop, maar ook het verdwijnen van de
parkeerplaatsen tegenover Albert Heijn, dragen bij aan een mooier uiterlijk van het hart
van onze gemeente.
Meiveld
Na de Noordentree is het nu tijd voor het Meiveld vindt D66. Natuurlijk, er zijn
bouwkundige beperkingen, maar er zijn ook mogelijkheden. D66 wil graag het gesprek
aangaan met belanghebbenden aan het Meiveld. Vanzelfsprekend om te horen
welke ideeën ze zelf hebben, maar ook om onze eigen gedachten te toetsen: zien
ondernemers mogelijkheden voor horeca op de zonnige zijden van het Meiveld? Hoe
staan zij tegenover een divers gebruik van ‘de plint’ van het gemeentehuis, aan de
kant van het Meiveld?
Burgemeester Elsenpark
Steken we het Meiveld over, dan staan we zo in het Burgemeester Elsenpark. Ook een
locatie in het centrum die aandacht verdient. Nu het zwembad daar binnenkort een
andere plek krijgt, is er ruimte voor een nieuwe inrichting van dit deel van het centrum.
D66 vindt dat het gebied veel meer dan nu het geval is betrokken moet worden bij het
centrumgebied. Uitgangspunt voor ons is dat het Burgemeester Elsenpark een
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groenbestemming blijft, maar dat na afbraak van het oude zwembad er ruimte is voor
nieuwbouw die het centrum versterkt. Ook dit is een inbreidingslocatie. Overigens mag
de bevoorrading van de bedrijven bij de ontwikkeling van deze plannen natuurlijk niet
belemmerd worden. Net als alle herinrichtingen moeten ook deze plannen in nauw
overleg met omwonenden en belanghebbenden ontwikkeld worden.
Zuid Entree City Centrum
Dit gebied, de aansluiting tussen de Burgemeester van Hoofflaan en het City Centrum,
verdient net zo’n upgrade als de Noord Entree de afgelopen vier jaar kreeg. De impact
zal net zo groot zijn. Het leegstaande Rabobank-gebouw naast de muziekschool, zal
plaats maken voor een nieuwe bestemming. Wat D66 betreft denken we dan nadrukkelijk
ook aan woningbouw. De verbinding tussen de Burgmeester van Hoofflaan en het City
Centrum moet beter worden. Onze plannen voor een herinrichting van het gebied rond
Odeon dragen daar al aan bij. Het ideaalbeeld is dat door een betere de aansluiting
van de Burgemeester van Hoofflaan op het City Centrum, één groot winkel- woon en
verblijfsgebied ontstaat; makkelijk bereikbaar, aantrekkelijk en veilig.
Natuur
Met natuurgebieden, bossen en parken zo dichtbij, genieten veel inwoners van
Veldhoven van het buitenleven. Voor D66 is duidelijk dat we natuur nodig hebben om
ons goed te voelen. Maar dat niet alleen. Natuurgebieden, parken en groenstroken

helpen bij het in stand houden van biodiversiteit en ze zijn belangrijk voor de waterafvoer.
Zeker met het oog op de intensievere regenbuien is toenemende aandacht voor
waterafvoer gerechtvaardigd. We zetten dus ook de komende vier jaar stevig in op
behoud en bescherming van natuur, natuurgebieden, parken en groenstroken. Door
aandacht te vragen voor een grote diversiteit aan planten en dieren in de parken en
groenstroken, willen we de biodiversiteit in Veldhoven vergroten.
Speciale aandacht vragen we voor terugdringing van zwerfaval in onze groene
gebieden. D66 wil meer afvalbakken langs wandelroutes. We verwachten dat dit ook
positief bijdraagt aan de mate waarin baasjes de drollen van hun hond opruimen.
Hondenpoep op straat en in parken is nog steeds een grote ergernis van velen. Ook
van veel hondenbezitters zelf overigens.
Welzijn
Wonen in Veldhoven moet ook als fijn zijn als je ondersteuning nodig hebt. Hans van
Mierlo verwoordde het uitgangspunt van D66 in het sociaal domein ooit treffend:
“Willen moet je kunnen”. Daarmee gaf hij aan dat zelfredzaamheid weliswaar van groot
belang is, maar dat dit niet zonder ‘samenredzaamheid’ kan. Met deze laatste term
bedoelen we natuurlijk de zorg voor elkaar. Er zijn grenzen aan wat een mens alleen aan
kan, en dan is het belangrijk dat er hulp om je heen staat. Zelfredzaamheid betekent
volgens D66 ook dat je, voor zover en zo lang dat mogelijk is, zelf de regie voert
over je eigen zorg. In de praktijk zien we dat mantelzorgers vaak langdurig zorgtaken
op zich nemen om het leven van familieleden of vrienden te vergemakkelijken. We
kunnen als maatschappij niet zonder hun inzet. D66 vraagt om die reden aandacht
voor ‘respijtzorg’. Respijtzorg biedt mantelzorgers de mogelijkheid hun taken tijdelijk
aan een ander over te dragen en zo zelf tot rust en ontspanning te komen.
D66 weet dat veel inwoners zich ongerust maken over de zorg die ze in de toekomst
misschien nodig hebben. We zijn dan ook blij dat in Veldhoven de afgelopen jaren met
succes gebouwd is aan een degelijke basisstructuur voor zorg en welzijn. Daarbij zijn
veel maatschappelijke instellingen betrokken, die elkaar en de gemeente ‘aan tafel’
ontmoeten. ‘Veldhoven aan tafel’ is een open overleg tussen gemeente en samenleving;
onder andere vertegenwoordigers van zorg- en welzijnsinstellingen en wijkplatforms
schuiven aan om met elkaar te overleggen hoe zorg en welzijn in onze gemeente nog
beter kan. Verder is door de instelling van hulpteams op algemeen en gespecialiseerd
niveau een begin gemaakt met de transformatie van de zorg. We werken aan goede
en betaalbare zorg, waarbij de inzet van mantelzorgers en door vrijwilligers en de eigen
verantwoordelijkheid onontbeerlijk zijn.
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We zien overigens ook kansen voor een verdere versterking van deze basisstructuur.
Wat ons betreft worden namelijk ook scholen en instellingen direct betrokken, zelfs
op individueel cliëntniveau. Voor scholen zien we verder het belang in van hun directe
betrokkenheid bij het Veiligheidshuis. Dit is de plek waar ook Maatschappelijk werk,
Jeugdzorg en Politie bij elkaar komen voor overleg.
Ook wijkcentra spelen een belangrijke rol bij het gevoel van welzijn van Veldhovenaren.
Ze worden goed bezocht door een zeer divers gezelschap. Dat maakt ze ook zo
ontzettend waardevol als ontmoetingsplek voor mensen die elkaar op andere plekken
in de gemeente misschien minder snel tegenkomen. We denken hierbij bijvoorbeeld
aan jongeren en senioren, maar ook autochtone Veldhovenaren en inwoners met een
allochtone achtergrond. Met de erkenning van de functie van wijkcentra, maken we
ons ook de komende jaren sterk voor hun functioneren.
Zorg
Hetzelfde enthousiasme voelen we bij de gezondheidscentra die afgelopen
jaren zijn ontstaan. Daar waar onder andere huisartsen, praktijkondersteuners,
wijkverpleegkundigen en zo veel meer gezondheidsprofessionals en welzijnswerkers
dagelijks werken aan een gezonder Veldhoven. We maken ons sterk om deze
gezondheidscentra, meer nog dan nu, een focus te laten leggen op preventie. Om
de zorgkosten terug te dringen en de zorg dus ook op de lange termijn betaalbaar te
houden, is het noodzakelijk om het beroep dat op medici en medicijnen gedaan wordt
terug te dringen. Beweging, gezonde voeding en andere levensstijl-keuzes, zijn in

10

grote mate bepalend voor de gezondheid van mensen. D66 is dan ook een voorstander
van een intensievere voorlichting hierover vanuit de gezondheidscentra. We zijn ervoor
dat de gemeente faciliterend optreedt met menskracht en financiën.
Jeugdzorg
In de afgelopen jaren is het domein van de jeugdzorg van het Rijk overgeheveld naar
gemeenten. Veldhoven pakt haar jeugdzorgtaken op in regioverband. Het is goed om
te constateren dat deze samenwerking inhoudelijk, dus voor betrokken jongeren, naar
behoren verloopt. De overheveling is door de professionele inzet van gemeenten en
betrokken organisaties in die zin dus goed verlopen in onze regio. Over de financiële
kant van de zaak kunnen we dat helaas niet zo stellen. Het Rijk heeft de Jeugdzorg
namelijk bij gemeenten gelegd zonder voldoende financiële middelen beschikbaar te
stellen. D66 is er voor dat Veldhoven in regioverband het kabinet aanspreekt op deze
onevenwichtigheid. Om het simpel te zeggen: er moet geld bij vanuit Den Haag. Intussen
gaan gemeenten, zoals ook de afgelopen jaren, samen met zorgleveranciers door met
het zoeken naar vernieuwende, passende zorgpakketten om de zorg betaalbaar te
houden. We benadrukken dat voor ons het belang van de individuele jongere altijd
centraal blijft staan. D66 vraagt verder speciale aandacht voor het intensief betrekken
van zorginstellingen, en me name ook scholen. Het komt nu nog te vaak voor dat de
scholen pas laat in een zorgtraject betrokken worden. Zij geven aan dit als een gemiste
kans te zien en wij zijn het daarmee eens. Preventie vraagt om tijdige inschakeling van
scholen.
Onderwijs
Nog niet zo lang geleden concludeerden de werkgevers in de techniek (FME) dat er
op korte termijn 120.000 vacatures onvervuld zouden blijven. Er is simpelweg niet
voldoende technisch geschoold personeel in Nederland. Dit geldt overigens voor alle
scholingsniveaus, van VMBO tot MBO en HBO/WO. Als het al voor heel Nederland
geldt, is dit versterkt toepasbaar op onze Brainportregio. Een langdurig tekort aan
technische medewerkers heeft gevolgen voor economische groei en welvaart. Als
overheid hebben we weinig directe invloed op scholen en al zeker niet op vakkenkeuze
door leerlingen en studenten. Wat kunnen we dan wel? D66 wil op Brainport-niveau
afspraken maken om de aandacht voor techniek in het basis- en middelbaar onderwijs
om te zetten in acties. Daarnaast zijn we al sinds lange tijd een voorstander van de
terugkeer van de ‘ambachtsschool’. Elk initiatief in die richting zou wat ons betreft dan
ook direct door de gemeente ondersteund moeten worden.
Vanuit MBO en HBO/WO techniek-instellingen wordt natuurlijk ook nagedacht over
verbreding en verdieping van activiteiten. Bijvoorbeeld door aansluiting te zoeken bij de
Health Innovation Campus (HIC) waarover het Maxima Medisch Centrum momenteel
nadenkt. D66 spoort de gemeente aan om onderwijsinstellingen die overwegen zich
aan te sluiten bij dit initiatief te faciliteren en mee te denken over mogelijke
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vestigingsmogelijkheden van dependances. Aanwezigheid van onderwijsinstellingen is
vaak een vliegwiel voor innovatie. En dat is waar onze regio grotendeels op drijft.
Kunst en Cultuur
Kunst en cultuur brengt mensen bij elkaar: hetzij om samen een van de kunsten te
beoefenen, hetzij om samen te gaan genieten van wat anderen bedacht en gemaakt
hebben. Van toneelvoorstellingen tot exposities en van professionals tot amateurs;
kunst en cultuur beslaat een enorm breed spectrum en raakt ontzettend veel mensen
in onze gemeenschap. D66 ziet het als één van de cementlagen van onze samenleving
en alleen al daarom maken we ons er sterk voor.
We blijven dan ook voorstander van een sterk evenement als kick off van het culturele
seizoen. Cult & Tumult was in 2017 voor het laatst. Het is geen nieuws dat we dat als
D66 betreuren. We maken ons sterk voor een coördinerende rol van de gemeente om
een nieuw evenement van de grond te krijgen. Natuurlijk zal dit in samenwerking met
private partijen en gesubsidieerde instellingen moeten gebeuren. Daarnaast wil D66
stilstaan bij het jaar 2021, het jaar dat de gemeente Veldhoven 100 jaar bestaat.

Kunst is in Veldhoven niet alleen iets van een evenement of een expositie. In onze
gemeente is kunst overal in de openbare ruimte aanwezig is. Het blijft helaas echter
vaak onopgemerkt. Zo is er bijvoorbeeld geen route langs de kunstwerken. Ook missen
de meeste van deze werken de meest basale achtergrondinformatie: de kunstenaar
is onbekend, het materiaal en de gedachte achter het kunstwerk al helemaal. D66 wil
dat de kunstwerken in de openbare ruimte letterlijk in kaart worden gebracht, zodat er
en een wandel- en fietsroute voor kan worden uitgestippeld. Uiteraard verdienen deze
kunstwerken dan ook een informatiebordje met een toelichting.
Omdat Kunst en Cultuur vaak het exclusieve domein van volwassenen lijkt, heeft
D66 speciale aandacht voor jongeren. Hoewel we het belang van cultuureducatie op
scholen onderkennen en onderschrijven hebben we natuurlijk geen invloed op het
curriculum van scholen. Echter, wanneer scholen zich tot de gemeente wenden met
vragen over cultuureducatie verwachten we een ondersteunende en faciliterende rol
van de gemeente. Cultuureducatie helpt het ontwikkelen van creativiteit en het ‘out of
the box’ denken van kinderen en jongeren. Samenwerking met culturele instellingen
en verenigingen maakt het leuker en zorgt voor verankering als jongeren besluiten zich
erbij aan te sluiten. Wij zijn ervoor om gesubsidieerde instellingen te vragen een deel
van hun subsidie voor dit doel in te zetten. Onze wens tot meer betrokkenheid van
jongeren bij kunst en cultuur leidt ook tot een andere vraag, namelijk welke locaties in
de openbare ruimte geschikt zijn om, bijvoorbeeld in het kader van kunstlessen, onder
begeleiding door jongeren ingevuld te worden met graffiti.
De grote belangstelling voor de herdenking van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog
toont aan dat vraagstukken van vrede en vrijheid sterk leven in Veldhoven. Voor D66
betekenen vrede en vrijheid in onze huidige samenleving: de vrijheid om jezelf kunnen
zijn, en respectvol om te gaan met iedereen in je omgeving ongeacht geslacht, geloof,
status, kleur, geaardheid of politieke overtuiging. Daarom wil D66 de zogenoemde
‘Vredesvlam’, die deze visie symboliseert, naar Veldhoven halen en een prominente
plaats geven.

Uitgaan, sport en recreatie
Definieerden we ‘Kunst en Cultuur’ al als één van de cementlagen van onze samenleving,
dan voegen we daar graag ‘uitgaan, sport en recreatie’ aan toe. Want ook hier geldt
dat ze mensen van allerlei achtergronden en leeftijden bij elkaar brengen, om samen
plezier te beleven. Daarnaast geldt voor sport en recreatie dat het gezondheidsaspect
een belangrijke rol speelt, bijvoorbeeld bij de preventie van ziekten.
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In het kader daarvan vraagt D66 aandacht voor het stimuleren van beweging, met
name ook door ouderen. Dat kan bijvoorbeeld door het plaatsen van meer banken
langs looproutes. Dit vergemakkelijkt het rusten en stimuleert het maken van langere
wandelingen. We denken hierbij aan de parken, maar zeker ook op de looproutes van
woonkernen naar de diverse (wijk)winkelcentra.
Als we praten over het belang van sport, praten we natuurlijk ook over het belang van
sportverenigingen. Traditioneel gezien zijn er in de sportwereld duidelijke verschillen
tussen sporten; het zijn in feite allemaal eigen subculturen: de voetballers, de hockeyers,
de korfballers… Om de sociale samenhang onder met name Veldhovense jongeren te
versterken, vraagt D66 de gemeente het initiatief te nemen tot de organisatie van een
groot overkoepelend sportevenement voor Veldhoven.
Uitgaan lijkt in dit drieluik misschien een vreemde eend in de bijt. Maar ook een
levendige horeca houdt Veldhoven aantrekkelijk. Het is dan ook om die reden dat
D66 een onderzoek wil naar de ontwikkeling van het uitgaansgebied gericht op jongvolwassenen in Zeelst. Ons uitgangspunt blijft overigens dat de leefbaarheid van Zeelst
centraal staat.
De pleinen in Veldhoven zouden wat betreft D66 ook een versterking verdienen, zodat
ze meer dan nu geschikt zijn voor evenementen. Vanzelfsprekend is ook hier behoud
van leefbaarheid van de omgeving een belangrijk aandachtspunt; evenementen moeten
voldoen aan sociale- en milieuvereisten.
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Veiligheid
Fijn wonen in Veldhoven betekent voor mensen ‘veilig wonen’ in Veldhoven. D66 is blij
met talrijke initiatieven in het kader van Buurtpreventie en Buurtapp-groepen. We willen
de samenwerking tussen deze initiatiefnemers en de wijkplatformen versterken. Daar
waar mensen elkaar kennen, contact hebben, neemt het gevoel van veiligheid direct
toe. Daarnaast kan een actieve buurtorganisatie ook op andere fronten waardevol zijn:
het schept saamhorigheidsgevoel en heeft ook op sociaal vlak veel voordelen. We
vragen de gemeenten en wijkplatforms dan ook de komende vier jaar maatregelen te
nemen om het vormen van Buurtgroepen te stimuleren, bijvoorbeeld door middel van
gerichte communicatie over dit onderwerp. De samenwerking van buurtgenoten is op
zichzelf al een preventieve ‘maatregel’ namelijk.
Terugkerend onderwerp, en helaas steeds extremer, is de vuurwerkoverlast die op
sommige plekken al vanaf half november plaatsvindt. Jongeren die veel en vroegtijdig
vuurwerk afsteken zorgen ervoor dat mensen van hun dagelijkse wandeling afzien, hun
hond niet meer naar buiten durft en wekenlang afval van vuurwerk in het openbaar
groen en de straten ligt. Ook het aantal incidenten waarbij acute medische zorg nodig
is door verkeerd gebruik van vuurwerk loopt jaarlijks op. D66 is voorstander van een
betere handhaving bij vuurwerkoverlast en het in kaart brengen van de mogelijkheden
om overlast te voorkomen, bijvoorbeeld door instellen van vuurwerkvrije zones en
handhaving daarvan.
Niet alleen de handhaving van een vuurwerkverbod buiten de toegestane tijden en
plekken verdient aandacht. D66 maakt zich ook sterk voor handhaving bij algemene
overlast door jongeren op hangplekken. Politie, gemeente en maatschappelijke
organisaties hebben de afgelopen jaren geïnvesteerd in het terugdringen van overlast.
Wij willen dat dit beleid gecontinueerd wordt. Als aanvullende maatregelen nodig zijn
om overlast terug te dringen en handhaving te vergemakkelijken, wil D66 dat deze
genomen worden. Een betere verlichting van notoire hangplekken, maar ook van
andere donkere plekken in de gemeente, lijkt ons bij voorbaat al een goed idee. Verder
vinden we het vanzelfsprekend dat meldingen door inwoners van overlast en gevoelens
van onveiligheid op bepaalde plekken, altijd serieus genomen worden.
Toegankelijkheid
Wat voor meldingen van overlast geldt, geldt zeker ook voor meldingen over gebrekkige
toegankelijkheid van openbare ruimte binnen onze gemeente. Deze moeten serieus
genomen worden en aanleiding geven tot actie. Voorzieningen in Veldhoven moeten
voor iedereen bereikbaar en toegankelijk moeten zijn. D66 vraagt hierbij speciale
aandacht voor de situatie van mensen met een fysieke en/of visuele beperking. In
het City Centrum doen winkeliers er al veel aan om het gebied en de winkels beter
toegankelijk te maken voor bezoekers met een rolstoel en rollator. Maar ook op andere
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plekken binnen de gemeente zou toegankelijkheid beter kunnen. Onze gemeente kent
op veel locaties smalle trottoirs met obstakels als lantaarnpalen. De voetpaden zijn er
vaak te smal voor rollators en rolstoelen. Dit is zelfs het geval bij aanlooproutes naar
sommige wijkcentra. Ook zien we dat bij aanleg, renovatie en onderhoud van wegen
en gebouwen maatregelen die de toegankelijkheid van inwoners met een beperking
garanderen, vaak buiten beschouwing wordt gelaten. D66 wil de ontoegankelijke
plekken in kaart brengen en deze aanpassen. Permanente aanpassing wanneer de
blokkade blijvend is, en tijdelijk gedurende de periode dat er werkzaamheden op een
locatie plaatsvinden.
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Leven in Veldhoven, wat we
proberen voor elkaar te krijgen:
Wonen
• Betaalbare woningen voor starters, doorstromers en senioren
• Nieuwbouw zo veel mogelijk tussen bestaande bouw: inbreiding
• Woningbouw op locatie Ganzenpoel en Sentrum 70
• Herinrichting omgeving ‘Odeonplein’
City Centrum
• Samenhangend winkel- woon en verblijfsgebied van Burgemeester van
Hoofflaan tot aan City Centrum
• Opknappen Meiveld in overleg met belanghebbenden
• Burgemeester Elsenpark houdt groenbestemming
• Na oplevering van nieuwe zwembad, nieuwbouw die ‘t centrum versterkt
• Verfraaiing Zuid Entree City Centrum (Gebied voormalige Rabobank The Post)
Natuur
• Biodiversiteit stimuleren in parken en groenstroken
• Meer afvalbakken langs wandelroutes, in parken en groenstroken
Welzijn
• Respijtzorg, momenten van ontspanning, voor mantelzorgers
• Versterken basisstructuur van de zorg door het intensief betrekken
scholen en instellingen
• Spilfunctie voor wijkcentra als het gaat om welzijn
Zorg
• Nadruk op preventie in de zorg, bij voorkeur vanuit de Gezondheidscentra
• In regioverband aanspreken van het Rijk over de tekorten in de Jeugdzorg

D66 krijgt het voor elkaar
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Onderwijs
• Op Brainportregio-niveau afspraken maken over meer aandacht voor
techniek in onderwijs
• Ondersteunen van eventuele initiatieven ter oprichting van een
‘ambachtsschool’
• Faciliteren van hoger onderwijsinstellingen die zich willen vestigen bij een
mogelijke Health Innovation Campus bij MMC
Kunst en Cultuur
• Sterk evenement bij de kick off van het culturele seizoen
• In 2021 het 100 jarig bestaan van de gemeente Veldhoven vieren
• Kunstroute langs kunstwerken in de openbare ruimte
• Kunstwerken in de openbare ruimte voorzien van informatiebordjes
• In overleg gaan met gesubsidieerde instellingen om een deel van hun
subsidie in te zetten voor cultuureducatie
• Locaties waar jongeren onder begeleiding kunst (in de vorm van graffiti)
kunnen maken
• Initiatief nemen tot een mensenrechtenmonument met een eeuwige vlam
Uitgaan, sport en recreatie
• Meer banken langs wandelroutes
• Organisatie van een groot, alle verenigingen overkoepelend
sportevenement
• Overleg met horeca-ondernemers over de wijze waarop Veldhoven een
aantrekkelijke uitgaanscultuur kan houden
Veiligheid
• Stimuleren van vorming van buurtapp-groepen
• Onderzoek naar vuurwerkvrije zones en de handhaving daarvan
• Betere verlichting van donkere plekken, variërend van ‘hangplekken’ tot
voet- en fietspaden
Toegankelijkheid
• In kaart brengen van moeilijk toegankelijke plekken voor mensen met
een fysieke en/of visuele beperking en aanpassing ervan

D66 krijgt het voor elkaar

2. Goed (samen) werken in Veldhoven
Inwoners, organisaties, bedrijven en overheid maken onze gemeente met elkaar.
Beleid komt meer en meer tot stand na overleg, vaak al in een vroeg stadium,
met belanghebbenden. Dat zorgt er niet alleen voor dat alle betrokkenen meer oog
hebben voor elkaars belangen, maar ook dat meer mensen begrip hebben voor de
beslissingen die genomen worden. Veldhoven werkt echter niet alleen intern, met
haar eigen inwoners en instellingen samen. Steden en dorpen in deze regio hebben
zoveel gedeelde belangen, dat ook regionale samenwerking een must is. Of het
nu gaat om infrastructuur of economie, we nemen op regionaal niveau besluiten
die Veldhoven vooruit helpen, aan werk helpen zelfs! Want onze lokale economie
maakt deel uit van een groter regionaal geheel.
Participatie
Iedereen die betrokken wil zijn bij wat er gebeurt in deze gemeente kan dat zonder al
te veel moeite. Politieke partijen verwelkomen nieuwe actieve leden met open armen,
het gemeentehuis opent haar deuren voor meedenkers op tientallen thema’s. En toch
voelen veel mensen zich niet vertegenwoordigd, niet gehoord. Daarom vindt D66 het
belangrijk op zoek te gaan naar nieuwe manieren om contact te leggen met inwoners.
Want we kunnen en willen niet zonder hun inbreng. Als het via de gebaande paden niet
lukt, moeten we maar eens van het pad af gaan is ons idee.
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Wij maken ons dan ook sterk voor nieuwe ideeën over participatie. Laten we leren van
methodieken die elders in het land worden toegepast om betrokkenheid van inwoners
te versterken. Het gebrek aan vertrouwen in politiek en overheid, dat helaas veel
mensen hebben, hangt deels samen met het gebrek aan echte communicatie. D66
vindt dat we nooit moeten opgeven om de eerste stap te zetten en mensen actief te
informeren, te laten meedenken en in een aantal gevallen ook mee te laten beslissen.
De wens om op zoek te gaan naar nieuwe participatie-instrumenten is ingebed in
een grotere wens, namelijk om als gemeenteraad van Veldhoven een opener houding
aan te nemen naar onze inwoners. De recente discussie over levendigheid van de
raadsvergadering is wat ons betreft een goed startpunt: meer en inhoudelijk betere
interactie met elkaar. Begrijpelijkere bijdragen, gasten op de tribune en vooral een
betere uitleg van wat er op de agenda staat, wat de afzonderlijke partijstandpunten zijn
en wat er uiteindelijk besloten wordt. De tijd dat de perstribune vol zat om uitgebreid
verslag te doen van alle details van vergaderingen is voorbij. Bezuinigingen treffen
lokale en regionale redacties overal in het land. Wij vinden het belangrijk om na te
denken over wie of wat de informatiekloof die daardoor ontstaat kan vullen.
De komende raadsperiode maakt D66 zich sterk voor resultaatgerichte vernieuwende
participatie-methodieken en schromen we ook niet elkaar, collega-raadsleden,
bestuurders en ambtenaren aan te spreken op heldere communicatie.

Regionale samenwerking
Hoe graag we ook in Veldhoven zijn, we gaan graag over de gemeentegrenzen heen.
We maken deel uit van een groter geheel, de Brainportregio, en maken gebruik van de
voorzieningen van andere gemeenten. Zoals ook veel mensen uit de regio graag naar
Veldhoven komen om te recreëren, te winkelen of te werken.
D66 vindt dat het bestuur van Veldhoven zich op soortgelijke wijze moet opstellen. In
onze samenleving zijn netwerken niet alleen in steeds belangrijker geworden, maar
wisselen ze ook meer en meer naargelang onderwerp. Dat vereist flexibiliteit van het
lokale bestuur. Samenwerking in de regio, aansluiting zoeken bij anderen als dat in ons
aller voordeel is, zorgt ervoor dat we onze zelfstandigheid behouden. Uitgangspunt is
steeds “Wat goed is voor de regio, is goed voor Veldhoven. En andersom!”. D66 wil
dat Veldhoven een betrouwbare, kundige en stabiele partner in de regio is. We zoeken
daarbij steeds naar de meest werkbare structuur. Dit betekent ook dat we accepteren
dat structuren in de loop der tijd kunnen veranderen. We werken namelijk niet alleen
samen met andere gemeenten, maar ook met andere overheden, maatschappelijke
organisaties en kennisinstellingen (Multiple-Helix). D66 ziet de noodzaak bestuurders
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de ruimte te geven om hieraan invulling te geven. Vanzelfsprekend hoort het
verantwoording afleggen aan de gemeenteraad over deze invulling hier wel bij. Vrijheid
en verantwoordelijkheid zijn volgens ons twee zijden van dezelfde medaille.
Economie en werkgelegenheid
Onze regio is booming, we lezen het vrijwel dagelijks in de media en we zien het ook
aan de economische groeicijfers. Voor D66 is belangrijk dat iedereen meelift op de
groei, ongeacht scholingsniveau en achtergrond. Om banenkansen te scheppen voor
mensen met een lagere opleiding en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vindt
D66 het belangrijk dat onze gemeente aantrekkelijk is voor allerlei soorten bedrijven.
Dit kunnen we stimuleren door versoepeling en flexibilisering van regelgeving. Nieuwe
initiatieven, die balans brengen in de vraag naar hoger en lager geschoold personeel,
mogen wat ons betreft niet stranden op starre regelgeving.
In de Brainportregio, met haar hoogwaardige kennis- en dienstenindustrie, ligt de
nadruk logischerwijs natuurlijk vaak op hoger opgeleiden. Echter, aan de basis van
de economische groei staan veelal geschoolde vakmensen; VMBO-ers en MBO-ers.
De grenzen aan de groei van onze regio worden onder andere bepaald door een
tekort aan technisch geschoolden op alle niveaus. Het is in ons aller belang dat jongvolwassenen een studierichting kiezen die aansluit bij hun talenten. En tegelijkertijd
beseffen we maar al te goed dat de overheid slechts zeer beperkt invloed daarop kan
en mag uitoefenen.

Wat de gemeente wel kan en volgens D66 zelfs moét doen, is actief blijven deelnemen
binnen diverse regioverbanden om onze positie nog verder te versterken en zo
werkgelegenheid voor zo veel mogelijk Veldhovenaren te creëren. De Brainportregio
heeft een uitstekend vestigingsklimaat, en dat kunnen we zo houden door de juiste
bedrijven op de meest geschikte locaties te huisvesten. Onze economische motor
draait op de aanwezigheid van deze bedrijven.
En aangezien veel ondernemingen buitenlandse ‘roots’ hebben, betekent dit dat er
automatisch ook werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond meekomen en
zich hier vestigen. Internationale bedrijven maken bij de keuze voor een vestigingsplaats
vaak de afweging of dat buitenlandse werknemers, expats, zich er snel thuis zullen
voelen. D66 pleit er daarom voor om rekening te houden met de positie van expats en
oog te hebben voor hun specifieke behoeften. We maken ons met name sterk voor
het toegankelijker maken van basisvoorzieningen door relevante informatie ook in de
Engelse taal beschikbaar te stellen.
Bedrijventerreinen
Met alle aandacht voor grote (hightech) bedrijven is het goed in het oog te houden
dat het MKB nog steeds een aanjager van onze economie is. Als we spreken over
aandacht voor een slim vestigingsbeleid voor bedrijven, neemt D66 daarin dan ook
expliciet het MKB mee. Dit betekent onder andere dat we de bedrijventerreinen in
onze gemeente blijven verbeteren en aanpassen aan de wensen van de toekomst. Het
moeten gebieden worden waar het prettig verblijven is, ook als je even niet werkt, maar
bijvoorbeeld een pauzewandeling maakt. Die gedachte sluit goed aan bij de wensen
van een nieuwe generatie MKB-ondernemers en werknemers. Zij vragen om moderne
voorzieningen in een aantrekkelijke omgeving, wij denken aan groen en kleinschalige
horeca. Het project ‘We Run’, dat tot doel heeft bedrijventerrein De Run klaar te maken
voor de toekomst, is een goed voorbeeld van de manier waarop vernieuwing mogelijk
is.
Ook bedrijventerrein Habraken vaart wel bij de aantrekkende economie. D66 wil geen
zware industrie op Habraken. Wat ons betreft sluit het gebied aan bij het high tech
profiel dat de Brainportregio heeft. Het door ons ingezette beleid om actief bedrijven
te werven die aan dit profiel voldoen, willen we dan ook de komende jaren voortzetten.
Bij de verkoop van kavels op Habraken kijken we vooral naar bedrijven die een aandeel
leveren in de circulaire economie. Dit zijn bedrijven die gericht zijn op hergebruik van
grondstoffen of producten. Het kunnen echter ook bedrijven zijn die kennis leveren
aan andere bedrijven om hergebruik te stimuleren. Als onderdeel van de innovatieve
Brainportregio wil D66 bestaande grotere bedrijven en start-ups bij elkaar brengen,
zodat ze van elkaar kunnen leren en elkaar verder kunnen brengen. Daarom wil D66
op Habraken ruimte voor bedrijfsverzamelgebouwen voor start-ups in de circulaire
economie en duurzame innovatie.
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Eindhoven Airport
Als we in deze regio praten over zaken die gemeentegrenzen overstijgen, dan mogen
we Eindhoven Airport natuurlijk niet buiten beschouwing laten. D66 beschouwt de
tweede luchthaven van Nederland als een belangrijk onderdeel van de economische
infrastructuur van Zuidoost Brabant. Voor de Brainportregio is Eindhoven Airport
onontbeerlijk. Vakantieverkeer leidt tot banen en een toenemend aantal overnachtingen
in de regio. Zakelijk verkeer leidt tot verhoogde aantrekkelijkheid van de regio voor
bedrijven om zich hier te vestigen. Nadelen zijn er ook: eerst en vooral de lawaaioverlast
voor omwonenden. Daarnaast is er de milieu (over)belasting door enerzijds het
toegenomen autoverkeer op de wegen van en naar het vliegveld en natuurlijk de
luchtvervuiling door het vliegverkeer zelf.
D66 landelijk en ook regionaal, geven aan dat uitbreiding van het aantal vliegbewegingen
van het civiele luchtverkeer vanaf 2020 alleen mogelijk is als deze gemaakt worden
door geluids- en uitstootarme vliegtuigen. D66 Veldhoven wil zich in alle overleg- en
inspraakorganen waar de gemeente Veldhoven een zetel heeft hiervoor inzetten én
voor huidige sluiting van de luchthaven. Daarnaast willen we meer meetpunten om
te controleren of Eindhoven Airport binnen de afgesproken normen blijft, zowel qua
uitstoot van fijnstof als qua toegestaan aantal decibellen.
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Asielzoekers en statushouders
Sprekend over regionale samenwerking gaat het in Veldhoven vaak over de
Brainportregio. Voor een thema als de opvang van asielzoekers en statushouders
werken we echter binnen SGE (Stedelijk Gebied Eindhoven, een samenwerkingsverband
van 9 gemeenten). Binnen SGE maken we afspraken over de verdeling van
aantallen asielzoekers en statushouders (die we van het Rijk toegewezen krijgen),
over de deelnemende gemeenten. De rol van de gemeente is, net als bij andere
welzijnsvraagstukken, volgens D66 vooral regisserend. We vinden het belangrijk dat
de gemeente de regie voert over de samenwerking tussen organisaties die woningen
toewijzen, inburgering stimuleren en opleidingen bieden.
Voor statushouders wil D66 dat hun huisvesting zo gespreid mogelijk verloopt, om
draagvlak en acceptatie in de wijken zo groot mogelijk te houden. Veel meer nog
dan voor asielzoekers zonder status, is intensief taalonderwijs voor statushouders van
groot belang. Wij vinden dat ze gestimuleerd en begeleid moeten worden bij het zo
snel mogelijk vinden van werk. De onlangs ingestelde Social Impact Bond (SIB) neemt
deze taken op zich.
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(Samen) werken in Veldhoven,
wat we proberen voor elkaar te
krijgen:
Participatie
• Op zoek naar betere manieren om inwoners te betrekken bij ontwikkeling
van beleid
• We spreken elkaar, collega raadsleden, bestuurders en ambtenaren aan
op heldere communicatie
Regionale samenwerking
• Veldhoven blijft een betrouwbare en stabiele partner in de regio
Economie en werkgelegenheid
• Groen licht voor nieuwe initiatieven die werkgelegenheid voor lager en
hoger geschoolden beter in balans brengen
• Oog voor de positie van expats, bijvoorbeeld door relevante informatie
ook in het Engels beschikbaar te stellen
Bedrijventerreinen
• Aanpassen van bedrijventerreinen op vraag van moderne ondernemers
en werknemers zodat het prettige verblijfsgebieden worden met groen en
kleinschalige horeca
• Verkoop van kavels op bedrijventerrein Habraken bij voorkeur aan
bedrijven in de circulaire industrie
• Op Habraken komen bedrijfsverzamelgebouwen voor startups in de
circulaire industrie en duurzame innovatie
Eindhoven Airport
• Eindhoven Airport blijft dicht tussen 00.00 uur en 06.00 uur
• Extra meetpunten ter controle van uitstoot fijnstof en decibellen door
Eindhoven Airport
Asielzoekers en statushouders
• Snel opschaalbare en afschaalbare regionale voorzieningen voor de
opvang van asielzoekers
• Verspreiding van statushouders over wijken
• Stimuleren en begeleiden van statushouders bij taalonderwijs en het
vinden van werk

D66 krijgt het voor elkaar

3. Goede toekomst in Veldhoven
We concludeerden al dat het goed leven is in Veldhoven. Het is zaak dat zo te
houden, ook in de komende decennia. Om de gemeente leefbaar te houden moeten
we de komende jaren een aantal beslissingen nemen. Of het nu gaat over hoe we
duurzamer om kunnen gaan met brandstoffen en grondstoffen, of over hoe we ook
in de toekomst een bereikbare gemeente blijven: we leggen nu de basis voor het
volgende decennium.
Duurzaamheid
De term ‘duurzaamheid’ is een brede term. Elders in ons programma las u al over het
belang dat we hechten aan de circulaire economie, en dan met name het verwelkomen
van bedrijven in de circulaire sector. Maar duurzaamheid gaat verder. Idealiter wordt
het duurzaamheids-denken verweven in alle relevante beleidsontwikkelingen binnen de
gemeente. Op deze plek vragen we specifiek om aandacht voor de volgende zaken:
terugdringing van energiegebruik, verbetering van waterhuishouding en hergebruik
van grondstoffen.
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Energieverbruik
Zo is duurzaamheid bijvoorbeeld het terugdringen van energieverbruik. Dat is iets waar
elke inwoner van Veldhoven iets mee kan. Bewust met energie omgaan kan op drie
manieren:
1. Energie verbruik verminderen. Zonder aan comfort in te boeten, is dit de makkelijkste
mogelijkheid om resultaten te bereiken. Wij willen dat de gemeente inwoners actief
informeert over hoe ze met relatief eenvoudige maatregelen hun energieverbruik kunnen
laten dalen. Bij woningbouwcorporaties en investeerders moet worden aangedrongen
op structurele maatregelen, zoals bijvoorbeeld isolatie.
2. Van fossiele brandstoffen overstappen op duurzame energie; hierbij gaan we over
op alternatieve vormen van energie die in principe onuitputtelijk zijn, denk aan zon en
wind. Windmolens zijn voor Veldhoven niet voor de hand liggend vanwege de nabijheid
van het vliegveld, maar zonne-energie zeker wel. D66 is er voor dat de gemeente zelf
het voortouw neemt, bijvoorbeeld door op Bedrijventerrein Habraken een ‘zonneweide’
te realiseren.
3. Maatregelen nemen om woningen en bedrijfsgebouwen optimaal te isoleren.
De gemeente geeft niet alleen op Habraken het goede voorbeeld. Het nieuw te bouwen
zwembad wordt een ‘BENG’ gebouw. ‘BENG’ staat voor Bijna Energie Neutraal
Gebouw. D66 wil dat de gemeente haar eigen bestaande gebouwen optimaal isoleert
en eventuele nieuw te bouwen objecten moeten ‘nul-op-de-meter’ zijn. Dat betekent
dus dat ze geen energie gebruiken, of zelfs energie opleveren.
Het idee van nul-op-de-meter slaat ook aan bij inwoners van Veldhoven. Alle woningen
in de wijk Huysackers zijn nul-op-de-meter. D66 wil dit principe toepassen op alle
nieuw te bouwen woningen in onze gemeente. Uiteraard kunnen we daar alleen op
toezien bij de woningen die op onze eigen gronden gebouwd worden. Verder zijn we
voorstander van het stimuleren van nieuwe initiatieven die aansluiten bij dit principe:
als voorbeeld noemen we een nieuwbouwproject met niet-mobiele nul-op-de-meter
‘Tiny Houses’. Tiny Houses zijn (de naam zegt het al) kleine woningen van maximaal
50 vierkante meter. Een dergelijk initiatief geeft inwoners met een ‘groen hart’ de kans
om hun ecologische voetafdruk op aarde te verkleinen. In de huidige dure huizenmarkt
biedt het mensen de mogelijkheid om tegen een lagere prijs, veel duurzamer te wonen.
In het plan kan een centrale fruit- en groentetuin opgenomen worden. We denken dat
vooral jonge starters op de woningmarkt veel interesse hebben in deze woonvorm.
Wij willen experimentele bouw toestaan daar waar de basis wordt gelegd voor brede
toepassing van duurzame woningbouw.
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Bij duurzaamheid is de overheid vaak als eerste aan zet. Maar we zien ook steeds vaker
enthousiaste particulieren met mooie duurzaamheids-initiatieven. Op provinciaal niveau
neemt D66 al veel stappen om het voor elkaar te krijgen dat er meer mogelijkheden
komen voor experimenten en particuliere initiatieven. We wijzen bijvoorbeeld op
manieren om op wijkniveau zonne-energie toe te passen, zoals het geval is bij de
zogenoemde “PostcodeRoos” . D66 Veldhoven sluit zich hier op lokaal niveau van
harte bij aan.
Waterhuishouding
En of het nu om een mogelijk nieuw te bouwen Tiny Houses-wijkje gaat, of om bestaande
wijken… overal zullen we meer aandacht moeten besteden aan de waterhuishouding.
Het veranderende klimaat brengt ook weersveranderingen. We zijn inmiddels gewend
geraakt aan hoosbuien die een paar keer per jaar naar beneden komen, maar onze
waterhuishouding nog niet. Om regenwater snel af te kunnen voeren moeten we onder
andere verstening tegen gaan. Tuinen die helemaal bestraat zijn of met kunstgras vol
liggen, kunnen geen hemelwater afvoeren. Het water kan simpelweg de grond niet
in. D66 wil dat de gemeente door middel van voorlichting aandacht vraagt voor dit
probleem en bewoners bewust maakt van de gevolgen van steen en kunstgras in
tuinen. Zelf moet de gemeente het goede voorbeeld geven. Bedrijventerreinen

krijgen zo veel mogelijk open bestrating, nieuwbouwwijken verdienen groen en bij
inbreidingslocaties is de eerste vraag: hoe kunnen we in deze wijk stenen vervangen
door groen? Naast dit alles wil D66 gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater
uit woningen en bedrijfsgebouwen stimuleren.
Hergebruik grondstoffen
Ook het hergebruik van grondstoffen valt onder de noemer ‘duurzaamheid’. Mede op
initiatief van D66 ging Veldhoven over op een vergaande vorm van afvalscheiding. En
met succes. De kwaliteit van het gescheiden ingezamelde afval is goed genoeg voor
hergebruik of compostering. Daarmee doen we het beter dan veel andere gemeenten.
We zijn dan ook voorstander van continuering van deze vorm van afvalscheiding.
Bereikbaarheid
In een regio waar verkeer nu al dichtslibt en waar de milieubelasting door auto’s en
vliegtuigen groot is, is het belangrijk om plannen te bedenken die Veldhoven ook de
komende decennia bereikbaar én leefbaar houden. Voor D66 betekent dat dus niet
slechts inzetten op meer asfalt. Het is vooral ook nadenken over het stimuleren van
andere vervoersvormen dan bijvoorbeeld de auto, en een open houding ten aanzien
van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van bereikbaarheid.
Infrastructuur
De afwikkeling van verkeersstromen is bij uitstek een gemeentegrensoverschrijdende
zaak. Veldhoven ontwikkelt nieuw beleid in nauw overleg met regiogemeenten,
provincie en Rijk. De aansluiting van de N69 op de A67 (hierbij is de rijksoverheid
aan zet) en de gevolgen die dit heeft voor de Kempenbaan-West en de in aanleg
zijnde Zilverbaan (hierbij is de gemeente aan zet) maken duidelijk hoe zeer belangen
verweven zijn. D66 maakt zich sterk voor een goede ontsluiting van Veldhoven, door
toekomstbestendige infrastructurele ingrepen te steunen. Uitgangspunt daarbij is voor
ons dat vroegtijdig overleg met omwonenden vast onderdeel is van elk project. Maar
ook dat de milieueffecten van infrastructurele veranderingen in kaart worden gebracht,
inclusief mogelijke oplossingen ervoor. We denken bijvoorbeeld aan geluidswerende
maatregelen en maatregelen die bijdragen aan fijnstofreductie.
Smart Mobility
Veldhoven telt 45.000 inwoners en duizenden forensen die in Veldhoven komen
werken. Actieve mensen zijn nou eenmaal vaak mobiel; overvolle wegen en OV vragen
om slimme oplossingen. Smart Mobility betekent dat je je keuze voor vervoersmiddel
laat afhangen van de mogelijkheden van dat moment. Voor je vertrekt maak je een
‘real time update’ van de mobiliteitssituatie: staat de Kempenbaan helemaal vol auto’s,
besluit je via de Slow Lane met de fiets naar Eindhoven te gaan. Is er geen plek
meer in de bewaakte fietsenstalling in Eindhoven dan kies je voor de bus. D66 wil dat
Veldhoven vooraan staat bij de uitvoering van Smart Mobility-pilots.

29

Fietsen
De fiets is in opmars! In de regio is voor lange afstanden de Slow Lane aangelegd,
een 32 km lang breed fietspad dat de economische gebieden in onze regio met
elkaar verbindt. D66 mist hierbij wel de aansluiting van het City Centrum op dit Slow
Lane-netwerk. Wat ons betreft gaat deze er komen. Net zoals een betere interlokale
bewegwijzering voor fietsers. Wie niet bekend is in onze gemeente, heeft het niet
makkelijk om aan de hand van alleen bewegwijzering de juiste kant op te sturen.
Vanwege de toename van het aantal e-bikes, maken we ons sterk voor oplaadpunten in
het centrumgebied en bij knooppunten van openbaar vervoer. Denk hierbij bijvoorbeeld
aan de halte Heerseweg op de Kempenbaan. Dat zou dan, zo vinden wij, gecombineerd
kunnen worden met een betere, grotere fietsenstalling op diezelfde plek. Overigens
moeten ook bij andere, veel gebruikte bushaltes betere stallingsmogelijkheden voor
fietsen komen. Dit is een eenvoudige manier om mensen te bewegen de bus te nemen
in plaats van de auto.
Hoewel fietsen het antwoord is op een aantal problemen, leidt de toename van met
name het gebruik van elektrische fietsen ook weer toch nieuwe problemen. Oorzaak
is met name het onderlinge verschil in snelheid dat fietspadgebruikers op het fietspad
hebben. De paden zijn vaak smal. Aanleg en onderhoud van fietspaden moeten
gericht zijn op de toename van elektrisch fietsverkeer op de fietspaden. D66 is daarom
voorstander van verbreding van de fietspaden op langs de doorgaande wegen in
Veldhoven.
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We vinden sowieso dat de verkeersveiligheidssituatie van fietsers prioriteit moet hebben
en willen daarom dat de gemeente een vinger aan de pols houdt bij ‘hot spots’ in
de gemeente: notoir gevaarlijke plekken. Bewoners- en belangenorganisaties vragen
bijvoorbeeld terecht aandacht voor de veiligheid van de fietser op rotondes. Waar
nodig moeten daar veiligheidsmaatregelen getroffen worden, bijvoorbeeld in de vorm
van signaalborden of symbolen/verlichting in het wegdek. Ook in z’n algemeenheid zijn
we alert op verlichting van fietspaden (en overigens ook die van trottoirs). Daar waar
paden te donker zijn, moet extra verlichting worden aangebracht.
Als we het over veiligheid van fietsers hebben vraagt D66 speciale aandacht voor
de nieuwe rotonde die de Oersebaan aansluit op de Zilverbaan. Gezien de grote
hoeveelheid scholieren die hier in de toekomst overheen gaat, moet fietsveiligheid
daar hoge prioriteit krijgen.
Openbaar vervoer
De bus is een volwaardig alternatief voor de auto buiten de gemeente, maar binnen
Veldhoven is verbetering noodzakelijk. De gemeente heeft weinig te zeggen over de
daadwerkelijke invulling van de verbindingen maar kan wel beïnvloeden. D66 is een
groot voorstander van betere busverbindingen van de vijf woonzorgzones met Maxima
Medisch Centrum en het centrumgebied. Busgebruik wordt ook bevorderd door op
elkaar aansluitende aankomst- en vertrektijden van de buslijnen die het City Centrum
aandoen. Dat vraagt om een goede routing naar de bushaltes bij de Noord- en Zuid
Entree. Daarnaast moet het volgens D66 toch mogelijk zijn om in de nachtelijke uren
met de bus van en naar het Eindhovense uitgaanscentrum te gaan. Net zoals het
onbestaanbaar is dat er in de vroege ochtenduren in het weekend geen bussen richting
Eindhoven Airport en NS Station Eindhoven rijden. Over de bushaltes spraken we al
eerder: de fietsstallingen voldoen niet. Het zijn er te weinig en ze zijn in veel gevallen
ook gewoon kwalitatief niet goed. D66 wil daar dan ook op korte termijn verbeteringen
zien.
Omgevingswet
De nieuwe Omgevingswet integreert zo’n 26 wetten op het gebied van de fysieke
leefomgeving. Hieronder vallen uiteenlopende onderwerpen als: bouwen, milieu,
waterbeheer, ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. In tegenstelling tot de
oude wetten, die veelal sectoraal zijn opgebouwd, gaat de nieuwe Omgevingswet uit
van samenhang. In samenhang tussen verschillende beleidsvelden en dus ook tussen
wetgeving. Met de Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig
beter’ maken. Het is een van de grootste wetgevingsoperaties uit de geschiedenis.
Alles op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen gaat over een aantal
jaren veranderen. D66 is blij met de nieuwe Omgevingswet. Het biedt gemeenten en
dus ook inwoners en bedrijven meer flexibiliteit. De impact van de wet vraagt wel veel
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van de overheid, ook op het gebied van communicatie. D66 wil dat de gemeente
Veldhoven vroegtijdig begint met het informeren van inwoners en bedrijven over de
gevolgen van de Omgevingswet, zodat de invoering ervan soepel verloopt.
Financiën
Het is voor veel mensen niet het meest interessante stuk van het verkiezingsprogramma:
de paragraaf Financiën. Dat wordt het pas als het slecht gaat met de financiën en de
inwoners wordt gevraagd om bij te springen. Maar onze wethouder presenteerde een
sluitende begroting en een gezonde vermogenspositie. Dit zijn belangrijke voorwaarden
om als gemeente zelfstandig te kunnen functioneren. De risico’s zijn goed in kaart
gebracht en worden op verantwoorde wijze beheerd. In 2030 is de grondpositie
van Veldhoven geminimaliseerd en worden ontwikkelingen in samenwerking met
marktpartijen mogelijk gemaakt. Om (regionale) samenwerkings-verbanden goed te
ondersteunen draagt Veldhoven haar deel van de benodigde financiële middelen bij.
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Toekomst in Veldhoven, wat we
proberen voor elkaar te krijgen:
Duurzaamheid
• Zonneweide op bedrijventerrein Habraken
• Bestaande gemeentelijke gebouwen maximaal isoleren en nieuwe
gebouwen zijn ‘nul-op-de-meter’ energieneutraal
• Nieuwbouw die gerealiseerd wordt op eigen grondposities wordt ‘nulop-de-meter’ gebouwd
• Nieuwbouwwijkje met Tiny Houses, kleine, betaalbare en duurzame
woningen voor starters met ene groen hart
• Toestaan van experimentele bouw als deze de basis legt voor brede
toepassing in duurzame woningbouw
• Stimuleren van particuliere initiatieven en experimenten op wijkniveau, in
het kader van stimulering van duurzaamheid
• Voorlichting over gevolgen van verstening van tuinen voor de waterafvoer
in de wijk
• Bedrijventerreinen krijgen open bestrating ter bevordering van de
waterafvoer
• Bij nieuwbouw en inbreidingslocaties is de eerste vraag: hoe kunnen we
zo veel mogelijk groen in deze wijk brengen?
• Stimuleren van gescheiden afvoer van regenwater en afvalwater uit
woningen en bedrijfsgebouwen
• Continuering van de gescheiden afvalinzameling volgens de huidige
methode
Bereikbaarheid
• Bij aanleg van wegen maatregelen nemen ter reductie van geluidsoverlast
en fijnstof
• Actief proberen pilots binnen te halen in het kader van Smart Mobility
• Aansluiting van het City Centrum op het Slow Lane-fietsnetwerk
• Betere interlokale bewegwijzering van fietsroutes
• Meer en betere fietsenstallingen bij bushaltes
• Oplaadpunten voor e-bikes bij bushaltes en in het City Centrum
• Verbreding van fietspaden langs de doorgaande wegen
• Maatregelen treffen ter verbetering van de veiligheid van fietsers op
rotondes

D66 krijgt het voor elkaar
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Vervolg Bereikbaarheid
• Voor fietsers veilige rotonde bij aansluiting Oersebaan-Zilverbaan
• Betere busverbinding tussen de 5 woonzorgzones en Maxima Medisch
Centrum
• Nachtbussen tussen Veldhoven en Eindhoven Centrum, vroege bussen
richting Eindhoven Airport en Eindhoven NS Station
Omgevingswet
• Tijding informeren van inwoners en bedrijven over de gevolgen van de
invoering van de nieuwe Omgevingswet
Financiën
• Grondposities worden verder teruggebracht

D66 krijgt het voor elkaar

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.
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LIJST 5 D66 Veldhoven
D66 krijgt het voor elkaar
Op de foto van links naar recht: Mariëlle, Piet en Ingrid
Goed leven, (samen)werken en toekomst in Veldhoven
1. Ingrid Hartief
2. Mariëlle Giesbertz
3. Piet Wijman
4. Hein van der Reijden
5. Willem Hornman
6. Levien de Braal
7. Nienke Monnee
8. Marianne Verbeek
9. Dirkje de Haan
10. Jeroen Hageman

Colofon
Een verkiezingsprogramma komt nooit tot stand door 1 persoon maar vooral in
samenwerking met elkaar.
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