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Inleiding 

Eindhoven. Lichtstad. Designstad. Brainport stad. Groene stad. Innovatieve stad. Zorgzame 

stad. Groeistad. In de afgelopen honderd jaar is Eindhoven van een klein slaperig stadje in 

het Zuiden van het land gegroeid naar een open, moderne, dynamische hightech stad. Die 

groei danken we aan onze ondernemersgeest en aan onze bereidheid tot samenwerking. In 

Eindhoven lossen we samen dingen op. Dat maakt ons tot wie wij zijn en zorgt ervoor dat het 

hier prettig wonen, werken en leven is. Maar onze omgeving verandert en meegaan in die 

verandering  betekent soms politieke keuzes maken. Dat gaan wij niet uit de weg. Onze inzet 

is dat iedereen zich thuis voelt in onze mooie stad. 

 

Hoe gaat de VVD dat doen? Wij zijn een partij die uitgaat van kansen. Van ons mag je doen 

waar je goed in bent en uitblinken. Wij beschikken in Eindhoven over een enorm potentieel 

met ongekende mogelijkheden. Deze talenten maken nieuwe bedrijvigheid mogelijk. 

Ondernemen en werken moet wel lonen. Te veel Eindhovenaren staan langdurig langs de 

kant en hebben geen zicht op werk. Wij willen ervoor zorgen dat iedere Eindhovenaar de 

kans heeft een baan te vinden.  

In Eindhoven krijg je het beste onderwijs en de beste zorg. Als het even tegenzit, vinden wij 

het vanzelfsprekend dat Eindhovenaren elkaar helpen om snel weer op eigen benen te 

staan. Maar we verwachten ook dat jij zelf de handen uit de mouwen steekt en geboden 

kansen met beide handen aangrijpt. En als je echt hulp nodig hebt, dan krijg je die. 

 
De gemeente moet er voor jou zijn en niet andersom. Daarom willen wij dat de gemeente 

werkt aan minder regels en een lagere regeldruk. Voor de VVD is een robuust en degelijk 

financieel beleid uitgangspunt: er wordt niet meer geld  uitgegeven dan er binnenkomt en 

indien mogelijk beginnen we met het aflossen van schulden. Straten, pleinen en parken 

horen veilig en schoon te zijn. De VVD wil dat de afvalinzameling in Eindhoven goed is en 

dat afval duurzaam wordt gescheiden. 

 

Wij willen niet alleen dat de gemeentelijke dienstverlening zowel online als offline 

beschikbaar is, maar ook dat zij van de allerhoogste kwaliteit is. Tijdig en begrijpelijk 

communiceren met bewoners is een vereiste. Ook in het Engels, omdat onze stad steeds 

internationaler wordt. De lokale lasten gaan wat ons betreft niet omhoog, en we helpen 

Eindhovenaren met goede initiatieven om de stad mooier en leuker te maken. 

 

Om Eindhoven bereikbaar te houden, wil de VVD dat de gemeente investeert in auto, fiets, 

voetganger en openbaar vervoer. Parkeren willen wij makkelijker en gebruiksvriendelijker 

maken. Eindhoven moet de reputatie van dichtslibbende stad in de komende jaren van zich 

afschudden. 

 
De VVD is een partij die luistert en een partij die niet alleen praat, maar ook doet. Wij staan 

voor vrijheid voor iedereen, met verantwoordelijkheid naar de ander en met 

verantwoordelijkheid voor de consequenties van je handelen. Wij kijken naar wat je wél kan 

in plaats van wat je niet kan. Wij zijn optimistisch. We gaan Eindhoven elke dag een stukje 

beter maken. Door te kijken wat we als stad nodig hebben, nu en in de toekomst. We willen 

dat iedereen in Eindhoven prettig en veilig kan wonen, werken en leven. Vanuit ieders 
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individuele kracht werken we samen aan een mooie toekomst. Participatie, diversiteit, 

duurzaamheid en ruimte voor innovatie zijn daarbij randvoorwaarden. Een bruisende en 

groene stad die ‘smart’ is en waar niets onmogelijk is.  

De afgelopen jaren heeft de VVD vanuit de oppositie constructief meegewerkt om Eindhoven 

mooier, leuker en veiliger te maken. Het zal geen verrassing zijn dat wij soms andere 

accenten zouden leggen en dat wat ons betreft financiën, werk en bereikbaarheid een 

hogere prioriteit hadden mogen krijgen.  

Wij hebben daarbij samengewerkt met andere politieke partijen om het beste voor Eindhoven 

en de Eindhovenaren te bereiken. Want dat staat voor ons voorop. Altijd. En ook in de 

toekomst werken we daar graag aan, samen met jou. 

 

Eindhoven, 25 september 2017 
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Eindhoven is voor mij een stad … 
 
 

1. … Waar het prima wonen en leven is 

1.1 …Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 

Een huis is meer dan een stapel bakstenen. Het is je thuis. De plek waar je je veilig en 

prettig voelt. Het is belangrijk om te wonen in een huis dat bij je past. Wij willen dat mensen 

op ieder moment in hun leven het juiste huis kunnen vinden en dat er altijd en overal 

mogelijkheden zijn om je huis aan te passen of door te stromen. 

 Wij willen de gemeente niet nog voller bouwen met sociale huurwoningen. Bouwlocaties 

kunnen niet alleen eenzijdig bestaan uit sociale huurwoningen. Gesubsidieerde 

huurwoningen zijn er alleen voor mensen die dat echt nodig hebben. De gemeente 

spreekt woningcorporaties aan op scheefwonen en het actief stimuleren van 

doorstromen. 

 

 De gemeente faciliteert dat er meer woningbouw komt in het goedkope vrijemarkt 

huursegment. Dat is nodig om starters en doorstromers op de woningmarkt ruimte te 

geven. 

 

 Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. En voor het investeren in het 

onderhoud van je woning. Dat zorgt voor een mooiere omgeving en dat willen wij 

belonen. Daarom willen we geen verhoging van de belasting op eigen woningbezit 

(OZB).  

 

 Woonoverlast is een van de ergste inbreuken op woongenot. Wij zijn daarom voor 

maatregelen waarmee overlast aangepakt kan worden. Voor ons is het vanzelfsprekend 

dat dit samen gaat met een duidelijk handhavingsbeleid om zo de leefbaarheid in wijken 

te garanderen. 

 

 Er zijn altijd Eindhovenaren die vanwege onaangepast gedrag niet meer in een reguliere 

woonomgeving kunnen wonen. De VVD steunt daarom het initiatief Skaeve Huse, dat 

huisvesting regelt voor deze groep mensen en zorgt dat ze niet dakloos hoeven te 

worden. Wij willen meer ruimte voor dergelijke initiatieven. 

 

 De belangrijkste doelgroep van woningcorporaties zijn huishoudens met een inkomen 

beneden € 36.135 (prijspeil 2017). Wij zijn er voorstander van dat woningcorporaties zich 

op hun primaire doelgroep richten. 

 

 Het is belangrijk dat de gemeente en de woningbouwcorporaties goede afspraken maken 

over hun inzet voor de stad. Deze prestatieafspraken waren tot nu toe te vrijblijvend. De 

VVD wil graag met huurders en corporaties in gesprek om te komen tot een 

woningbestand dat beschikbaar, betaalbaar en duurzaam is.  
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 De VVD wil dat huurders van corporaties meer mogelijkheden krijgen om hun woning te 

kopen. Op deze manier kan scheefwonen worden verminderd. Eindhovenaren kunnen 

zelfstandiger worden en de corporaties maken zo geld vrij voor nieuwe investeringen en 

vergroening. 

 

 De gemeente neemt bewoners zo veel mogelijk aan de voorkant mee in plannen voor de 

openbare ruimte. Wij vinden het geen goede zaak dat inwoners pas worden betrokken 

als de plannen eigenlijk al klaar zijn. 

 

1.2… Waar altijd iets te beleven is 

Een stad is meer dan de plek waar je toevallig geboren bent of waar je voor je werk of studie 

bent neergestreken. Je wilt prettig wonen in je stad en leuke dingen doen in  je vrije tijd. Je 

wilt een hapje eten met de kinderen of met vrienden, een borreltje drinken, winkelen en 

sporten. Naar de bioscoop, naar een concert of de natuur in. Je wilt wonen in een stad waar 

altijd veel te doen is, zodat je de keuze hebt om iets te ondernemen op een tijdstip dat het 

jou uitkomt.  

 Eindhoven is een gastvrije stad voor haar eigen inwoners, voor expats, toeristen en 

zakelijke bezoekers. In Eindhoven is altijd wat te beleven: elke dag van de week en 

iedere tijd van het jaar. 

 

 Wij willen dat expats en andere bezoekers uit het buitenland zich welkom voelen in 

Eindhoven en vinden het daarom belangrijk dat informatie in de openbare ruimte ook 

Engelstalig is. 

 

 Wij willen dat de “International Boulevard” met the Hub en het Holland Expat Center 

South zich verder kunnen ontwikkelen tot the place to be voor niet-Nederlandstaligen.  

 

 Eindhoven is een evenementenstad. Publiekstrekkers als Koningsdag, Glow en DDW 

(Dutch Design Week) blijven vernieuwend, maar wij zien ook graag een doorontwikkeling 

van de Dutch Technology Week (DTW). De DTW is namelijk een evenement met veel 

potentie om de technologische sector in onze regio nationaal en internationaal op de 

kaart te zetten. 

 

 Wij willen blijven inzetten op het binnenhalen van top(sport) evenementen. De stad is niet 

alleen levendig in de zomer door allerlei outdoor festivals, maar ook in andere seizoenen 

is er van alles te doen, zoals met de European Hockey League (EHL), de Swim Cup en 

het Fijne Feestdagen Festival. 

 

 Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige vergunnings- en veiligheidseisen. 

Wat ons betreft alleen een meldplicht. 

 

 Een aantrekkelijke binnenstad biedt ruimte aan vermenging van functies (winkelen, 

horeca, wonen, recreatie, etc.) en een prettige openbare ruimte met voldoende groen en 
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sport- en speelvoorzieningen. Daarbij ondersteunen wij het streven naar 

onderscheidende straten/districten met elk een eigen karakter en kwalitatief aanbod 

waardoor de binnenstad voor ieder wat wils biedt. 

 

 De bestaande openingstijden voor winkels en horeca vragen vanuit onze veranderende 

stad - met allerlei nieuwe mensen en wensen - om verruiming en flexibilisering. De VVD 

wil dit actief gaan realiseren. 

 Taxi’s zijn het visitekaartje van de stad. Daarom willen we dat taxi’s klantgericht, veilig en 

schoon zijn. 

 

 Eindhoven is groter dan alleen de Binnenstad. Wij willen ook aandacht voor de 

winkelcentra in de wijken. Van ons mag Winkelcentrum WoenselXL of Meerhoven ook 

meelopen als het gaat om pilots met openingstijden of nieuwe concepten. 

 

 De winkelcentra in de wijken mogen niet verloederen. Leegstand geeft niet alleen een 

troosteloze aanblik, maar zorgt ook voor een onveilig gevoel. Wij willen daarom 

leegstand elimineren en de regelgeving voor tijdelijke invulling  versoepelen. 

 

 

1.3 …Waar het cool is om te studeren 

 Wij zijn blij dat de drie Studentenverenigingen zich in de binnenstad gevestigd hebben. 

Dat zorgt ervoor dat de binnenstad nog levendiger en gezelliger wordt. 

 

 Wij willen een versnelde en goedkopere procedure en verruimde mogelijkheden voor de 

aanvraag en organisatie van kleinschalige en jaarlijks terugkerende evenementen. Om 

dit zo makkelijk mogelijk te maken pleiten wij voor één, goed herkenbaar, aanspreekpunt. 

 

 Wij pleiten voor verruimde openingstijden van de horeca, om te beginnen met de 

donderdag, de studentenstapavond.  

 

 Bij een studentenstad hoort ook goede huisvesting voor studenten. Wij willen dat 

bestemmingsplannen in het centrum ruimte laten voor initiatieven om bijvoorbeeld 

leegstaande kantoren om te zetten in studentenkamers. De kamernood en de 

kamerprijzen kunnen zo (enigszins) binnen de perken blijven. 

  

 Als handhaving op overlast goed is geregeld kan er meer ruimte worden gegeven aan 

huisvesting van studenten overal in de stad. Niet alleen in aparte complexen. 

 

 Om expats en hun gezinnen naar Eindhoven te halen is de Internationale School 

Eindhoven van onschatbare waarde. Wij willen daarin blijven investeren. 

 

 Om de faciliteiten van het studentensportcentrum en de verbinding met de stad te 

verbeteren zien wij graag een intensievere samenwerking tussen het sportcentrum, de 

TU/e en de gemeente. Hierbij zouden de faciliteiten uitgebreid en vernieuwd kunnen 
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worden om passend te blijven bij de groei van het aantal studenten. Op lange termijn 

zouden de sportfaciliteiten dan ook voor niet-studenten kunnen worden opengesteld om 

sport in het hart van Eindhoven toegankelijker te maken.   

 

1.4 …Waar aandacht is voor kunst en cultuur 

 Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving.  Cultuur is meer 

dan het Van Abbemuseum of het Muziekgebouw. Cultuur is van iedereen en biedt 

toegevoegde waarde aan Eindhovenaren. Wij willen dat er een breed aanbod is en blijft 

van culturele activiteiten. 

 

 Wij vinden het belangrijk dat mensen die zich in Eindhoven vestigen, de geschiedenis en 

cultuur van Eindhoven kennen. Daarbij horen ook carnaval, de intocht van Sinterklaas en 

Bevrijdingsdag 18 september met de Lichtjesroute bij. 

 

 De Stichting Cultuur Eindhoven staat op afstand van de raad. Wij vinden het  belangrijk 

dat de raad een vinger aan de pols kan houden. In ieder geval een maal per vier jaar 

middels de Cultuurbrief, maar wat ons betreft komt er ook een mogelijkheid voor een 

jaarlijkse evaluatie. 

 

 Wij zijn voorstander van cultureel ondernemerschap. Culturele organisaties laten bij een 

subsidieaanvraag ook zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. 

 

 De gemeente kan cultureel ondernemerschap een impulsgeven door startende 

ondernemers werkruimte te bieden in leegstaande gemeentelijke panden. Dit zal altijd 

tijdelijk zijn aangezien deze panden veel te kostbaar zijn om permanent onder kostprijs te 

verhuren. De gemeente stimuleert haar partners om dit ook te doen. 

 

 Wij zijn verheugd dat Philharmonie Zuidnederland heeft gekozen voor een orkest met 

twee vestigingsplaatsen, Eindhoven en Maastricht. Wij vinden het belangrijk dat de 

orkestfunctie behouden blijft voor Eindhoven. 

 

 De akoestiek van het Muziekgebouw Eindhoven is van wereldniveau. De VVD vindt 

daarom dat het Muziekgebouw naast eigen cultureel ondernemerschap als  een van de 

toonaangevende culturele instellingen de juiste financiële ondersteuning mag 

verwachten. Een sluitende begroting is daarbij van groot belang. 

 

 Eindhoven heeft een aantal voorzieningen waar ook mensen van buiten onze gemeente 

gebruik van maken. Wij willen met de aangrenzende gemeenten het gesprek aangaan 

voor een bijdrage om deze voorzieningen in stand te houden. 
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1.5 …En waar ruimte is voor sport en bewegen 

 Sport is goed voor iedereen. Sport zorgt er niet alleen voor dat mensen meer bewegen, 

maar helpt ook bij het leggen van sociale contacten en het aanleren van sociale 

vaardigheden. Die aspecten komen vooral naar voren in verenigings- en teamverband.  

 

 Wij zijn voor vitale verenigingen en zijn daarom niet bang afscheid te nemen van een 

noodlijdende vereniging. Natuurlijk gaan we met de vereniging in gesprek zodat sporters 

een nieuw plekje vinden. 

 

 Iedereen is vrij in zijn of haar keuze van vereniging. 

 

 Wij willen graag inzetten op vernieuwing bij clubs: nieuwe samenwerkingsverbanden met 

de buurt, nieuwe exploitatievormen van het clubhuis en nieuwe activiteiten in een 

clubhuis tijdens daluren. Door multifunctioneel gebruik kunnen sportverenigingen werken 

aan eigen inkomsten en dat betekent dat er minder gesubsidieerd hoeft te worden. 

  

 Goede sportaccommodaties zijn belangrijk voor zowel topsport als breedtesport. Wij zijn 

voor een breed aanbod verspreid over de stad en de mogelijkheid om in eigen wijk of 

buurt een – beperkt - aantal sporten te beoefenen, met name voor kinderen en ouderen. 

  

 De VVD is voor bewegingsonderwijs voor elk kind. Jong geleerd, is oud gedaan. Wij 

steunen initiatieven die zorgen dat kinderen tijdens hun schooltijd in aanraking komen 

met diverse sporten. 

 

 Sport is toegankelijk voor mensen met een beperking. De gemeente besteedt via een 

prestatiedoelstelling een vast gedeelte van de sportgelden hiervoor. 

 

 Focus op breedtesport is goed, maar talent is waardevol en mag gekoesterd worden. Wij 

willen sporttalenten optimaal faciliteren en hechten eraan LOOT (Landelijke Organisatie 

Onderwijs en Topsport) en het CTO (Centrum voor Topsport en Onderwijs) voor 

Eindhoven te behouden. Wij zien graag talenten opbloeien in onze kernsporten 

zwemmen, voetbal, hockey, atletiek en urban sports. 

 

 Eindhoven en innovatie gaan samen, ook in de sport. Daarom zien wij het belang van 

Sports and Technology. Want innovaties op het gebied van sport en vitaliteit brengen ons 

veel: meer mensen die sporten en bewegen, meer medailles en meer business. 

 

 De Genneper Parken is van oudsher  een mooie natuurlijke omgeving met een hoge 

concentratie van sporten. Wij zien graag een goede ontwikkeling van dit gebied met 

behoud van zowel de sportieve als de recreatieve en groene functie. 
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2 … Waar ruimte is voor eigen initiatief en de overheid er 

voor mij is 

2.1 …Waar eigen initiatief beloond wordt 

De overheid en ‘de gemeente’ maakt niet het verschil, mensen maken het verschil. 

Eindhoven kent veel vrijwilligers, mantelzorgers, initiatiefnemers. Of het nu een 

wijkvereniging is die zich inzet voor de leefbaarheid in de wijk, een groep Eindhovenaren die 

samen een energiecoöperatie opricht of de diverse groepen vrijwilligers die in zorgcentra, bij 

verenigingen  of op scholen vele uurtjes de handen uit de mouwen steken. Dat is ook de 

kracht van Eindhoven. Al deze mensen maken onze stad leefbaar. Dit betekent dat de 

overheid per saldo klein, efficiënt en klantgericht kan zijn, dat die overheid zich tot haar 

kerntaken beperkt. 

〉 Bij ondersteuning van vrijwilligers in onze stad is maatwerk nodig: de ene keer hulp bij het 

aanvragen van een vergunning, de andere keer financieel advies, en soms gewoon een 

steuntje in de rug. Ook woningcorporaties kunnen hierin een rol vervullen. 

  

〉 In iedere wijk is er soms behoefte aan een helpende hand. Een goed idee uit de ene wijk 

kan ook werken in een andere wijk. Door aanwezig te zijn in de wijken met 

wijkcoördinatoren of wijkagenten kan de gemeente faciliteren, bemiddelen, coördineren 

en ruimte bieden aan vernieuwing. Daar wordt de leefbaarheid van heel Eindhoven beter 

van. 

 

〉 De VVD wil initiatieven met elkaar verbinden via een soort marktplaats. Hier kunnen 

bijvoorbeeld initiatieven die op zoek zijn naar ruimte worden gekoppeld aan leegstaande 

gebouwen; vrijwilligers kunnen aan klussen worden gekoppeld, etc. Partijen kunnen 

elkaar zelf benaderen. Daar is geen tussenkomst van de gemeente voor nodig. 

 

〉 De huidige subsidiesystematiek is niet meer van deze tijd. Initiatieven en organisaties zijn 

nu soms volledig afhankelijk van de gemeente zijn. Dat is nooit de bedoeling geweest. Wij 

zijn voor cofinanciering: dat dwingt initiatieven meer naar elkaar te kijken en zorgt voor 

een breder draagvlak vooraf. 

 

〉 We willen dat er meer geld en tijd beschikbaar komt voor kleinere en nieuwe initiatieven. 

De subsidiering - liefst cofinanciering - willen we minder structureel maken en sneller 

toekennen, ook halverwege of aan het einde van het jaar. De marktplaats kan het leven 

van Eindhovenaren die de weg naar het stadhuis niet zo makkelijk vinden een stuk 

makkelijker maken. Ons ideaal is dat, door het uitdagen van Eindhovenaren, initiatieven 

uiteindelijk zelfstandig worden door gebruik te maken van de kracht in de stad. Zo halen 

we samen meer uit de beschikbare middelen. 

 

 De VVD wil mogelijkheden bieden voor verenigingen in de wijken door ruimte 

beschikbaar te stellen. Dit kan in vrijetijdsaccommodaties of door cofinanciering om 

elders ruimte te huren. Wij willen bestaande accommodaties niet tegen elke prijs in stand 

houden. De centra met voldoende draagvlak verdienen het ondersteund te worden. 
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2.2 … Waar de overheid er voor mij is 

We verwachten dat de gemeente dienstbaar en modern is. Een kleine gemeentelijke 

organisatie die haar systemen optimaal op orde heeft en een uitstekende, transparante en 

snelle service verricht tegen betaalbare tarieven. De VVD wil daarom investeren in betere 

dienstverlening waarbij efficiency voorop staat. Leges en gemeentelijke (parkeer)tarieven 

kunnen daardoor omlaag.   

In Eindhoven met zijn sterke reputatie in technologie, innovatie en design heeft digitalisering 

een hoge prioriteit. Maar niet alles kan digitaal, en daarvoor is er een klantgericht 

stadskantoor, ook buiten kantooruren. De gemeente is er voor ons, niet andersom.  

 Flexibelere openingstijden van bijvoorbeeld het Inwonersplein en de Milieustraat, 
afgestemd op de behoefte van de (werkende) Eindhovenaar. Waar mogelijk minder vaste 
afspraken en meer via post of internet.  
 

 Computers en ICT zijn bij de tijd, persoonsinformatie is altijd beveiligd en privacy 

gewaarborgd.  

 Dienstverlening is steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dat prettig, maar er is ook 
een grote groep die niet digivaardig is. De gemeente geeft hier het goede voorbeeld door 
begrijpelijk te communiceren en te faciliteren dat mensen digivaardig worden. 
 

 Transparantie is belangrijk. We willen uitkomsten van statistieken en gegevens over 

bijvoorbeeld de toekenning en besteding van subsidies zoveel mogelijk online 

toegankelijk maken. 

 

 Door nieuwe taken van de gemeente en veranderingen in de stad hebben we 

ambtenaren nodig die de maatschappelijke verandering onderkennen en de rol van de 

gemeente daarin op een juiste manier kunnen vertalen. Actief talentmanagement met 

voldoende oog voor diversiteit om jonge mensen voor de gemeente Eindhoven te winnen 

en te behouden. Een dynamische werkomgeving, mogelijkheden om door te groeien en 

een laag ziekteverzuim zijn belangrijk voor een gezonde organisatie.  

 

 Bij ruimtelijk ordening komt er een grote vernieuwing aan: de nieuwe Omgevingswet. Dit 

betekent betere en snellere besluitvorming. Wij krijgen minder regels en inwoners, 

maatschappelijke organisaties en bedrijven krijgen meer mogelijkheden om mee te 

bepalen hoe onze leefomgeving er uit zal zien. Wij willen dat de gemeente goed luistert 

naar haar inwoners. 
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2.3 …En waar het leven niet stopt bij onze gemeentegrenzen  

Eindhoven staat niet op zichzelf, wij hebben onze blik naar buiten gericht, naar de regio, 

nationaal en internationaal. De VVD Eindhoven staat voor een krachtige stad die klaar staat 

om de strategische en majeure opgaven van stad en regio aan te pakken. Een versterking 

van ons vestigings- en leefklimaat is essentieel. Dat kunnen we niet alleen, maar doen we 

samen met inwoners en partners in de stad, ondernemers, onderwijsinstellingen en de 

omliggende gemeenten. Verdergaande samenwerking met buurgemeenten betekent meer 

slagkracht en meer ‘massa’ om onze Brainport/Mainport verder uit te breiden. Regionale 

samenwerking is ter versterking van onze economische kracht. Gemeentegrenzen mogen 

onze economische kansen niet in de weg zitten. En omdat nationale grenzen niet ver weg 

zijn, zijn goede condities voor samenwerking in de nabijgelegen regio’s in Duitsland en 

België belangrijk (zoals in driehoek Eindhoven-Aken-Leuven) 

 

De inhoudelijke opgave in het stedelijk gebied (de gemeenten rond Eindhoven) heeft een 

krachtig en eenduidig bestuur nodig. Gemeentegrenzen werken hierin vaak vertragend. Ons 

leven stopt niet bij de gemeentegrens. Wij bewegen ons (on)bewust elke dag over 

gemeentegrenzen: je werkt bijvoorbeeld in Veldhoven, woont in Waalre, winkelt op het 

Meubelplein in Son en gaat uit in Eindhoven. Elke verkenning om te komen tot een 

bestuurlijke fusie of voorstel tot bestuurlijke fusie van Eindhoven met een of meer 

randgemeenten en elk initiatief tot nadere samenwerking met andere omliggende gemeenten 

zullen wij van harte ondersteunen. Geen bestuurlijke drukte of bestuurlijke hindernissen 

maar slagkracht is hierin voor ons het sleutelwoord. Daarbij blijft voor ons belangrijk dat 

inwoners op wijk- en buurtniveau betrokken kunnen blijven bij lokale vraagstukken om 

invloed op hun leefomgeving te hebben en houden.  
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3. … Waar je kunt ondernemen, waar werk is en goed onderwijs 

 
3.1  …waar onze economische motor hard blijft draaien en waar 

ondernemers kunnen ondernemen 
 

De Eindhovense economie groeit sneller dan de Nederlandse economie en behoort tot de 

wereldtop. Vooral in de kennisintensieve hightech (maak)industrie, maar ook in andere 

sectoren gaat het goed. Eindhoven is naast Amsterdam en Rotterdam de derde Mainport. 

Zo’n economische groei te blijven realiseren kun je niet alleen; vandaar het aanbod voor de  

gezamenlijke Brainport Nationale Actieagenda van Rijk en regio.  

Naast grote bedrijven zijn er veel ondernemende MKB-ers en ZZP-ers. Een sterke lokale 

economische agenda is belangrijk om ondernemers te faciliteren en belemmeringen weg te 

nemen. Onze speerpunten hiervoor zijn: (goed) onderwijs dat aansluit op de vraag in de 

arbeidsmarkt, innovatie en bereikbaarheid. Veel ondernemers zitten met hun bedrijf op een 

bedrijven- of kantoorterrein. De aantrekkelijkheid, veiligheid en ontsluiting kan beter.  

Ondernemers weten zelf het beste hoe zij hun bedrijf willen runnen. Dat hoeft de gemeente 

ze niet te vertellen. Wij willen ondernemers de ruimte geven. Lagere belastingen en minder 

regels. Regels die niet te handhaven zijn, zijn wat ons betreft overbodig. Wij vinden dat de 

overheid vanuit vertrouwen moet werken, ook naar ondernemers.  

Eindhoven heeft een stedelijke ambitie. De uitstraling en inrichting moet passen bij deze 

ambitie. Dat geldt wat ons betreft ook voor de verdere inrichting van de Eindhovense 

binnenstad en onze voorzieningen. 

 

  

 De VVD ondersteunt van harte de Brainport Nationale Actieagenda en de verdere lobby 

hiervoor in Den Haag en in Brussel. 

 

 Onze internationaliseringstrategie is economisch gedreven; buitenlandse politiek is geen 

gemeentelijke taak. 

 

 Brainport Development focust zich, als aanjager, op de next step zodat onze regio haar 

succesvolle positie als hotspot voor technologie en design verder kan uitbreiden. Hier 

blijven wij de resultaatgerichtheid kritisch volgen. 

 

 De succesvolle Citymarketing strategie - ingezet door Eindhoven 365 – willen we 

continueren en verder ontwikkelen. De meeropbrengst van de toeristenbelasting door het 

toegenomen aantal hotelovernachtingen komt zoals afgesproken volledig ten goede aan 

het budget van Eindhoven365. 

 

 Als centrum voor technologie en innovatie willen we moderne en goed bereikbare 

congresfaciliteiten om mondiale evenementen rond High Tech te kunnen faciliteren. 

  

 Als buitenlandse kenniswerker wil je makkelijk je weg kunnen naar de faciliteiten die je 

nodig hebt, zoals huisvesting, scholing, kinderopvang. De International Boulevard, met 

het Holland Expat Centre, is een belangrijke eerste kennismaking met onze stad. Wij 



 

14 
 

stimuleren dat alle communicatie in het Nederlands en het Engels is. 

 

 Naast onze succesvolle High Tech Campus wordt de nieuwe Brainport Industries 

Campus de plek voor de meest innovatieve hightech maakbedrijven. Daar hoort hightech 

onderwijs bij. Als we willen dat maakindustrie en onderwijs toekomstbestendig zijn, zullen 

we hier - samen met de andere partners - actief op moeten blijven inzetten.  

 

 Bij nieuw beleid houden we rekening met wat speelt bij ondernemers en waar nodig 

toetsen we beleid vooraf. 

 

 Voor de bedrijfsvoering van een ondernemer is snelle en eenvoudige dienstverlening 

cruciaal. Niet van het ene naar het andere loket, maar integrale digitale dienstverlening. 

Als de wijze van facturering en betaling onvoldoende rekening houdt met de wens van 

ondernemers, veranderen we dat. 

 

 We willen dat bedrijventerreinen ook in de toekomst aansluiten bij de ambities en wensen 

van haar gebruikers en dat betekent samenwerken met ondernemersverenigingen. 

Goedwillende ondernemers willen we ondersteunen om  free-riders  tegen te gaan. 

  

 Aantrekken van vernieuwende winkels en concepten in de (binnen)stad voor retail en  

horeca blijft belangrijk. We willen het winkelhart van Zuid Nederland zijn. Dat betekent 

voor ons ook flexibeler omgaan met regelgeving. Als een boekwinkel een lezing met een 

drankje of kop koffie wil organiseren, kan dat van ons. 

  

 De binnenstad heeft een bedrijveninvesteringszone (BIZ), waarin ondernemers en 

vastgoedeigenaren bijdragen in een fonds voor een aantrekkelijkere binnenstad. Elk 

initiatief van ondernemers die ook willen samenwerken in een BIZ of ondernemersfonds 

faciliteren we.  

 
 

3.2 … waar onderwijs past bij werk en ruimte is voor talent 
 
Met goed onderwijs krijg je de kans verder te komen in je leven. Maar onderwijs is ook 

belangrijk voor onze succesvolle economie. Er is veel vraag naar goed opgeleide 

(technische) vakmensen en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt kan beter.  

 

 Onze bedrijven hebben veel vacatures voor MBO’ers, HBO’ers en universitair 

opgeleiden. De aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt heeft op korte termijn 

meer concrete maatregelen en afspraken nodig tussen onderwijs en werkgevers  

 

 Een goede werkgever stimuleert dat werknemers inzetbaar blijven. We willen meer 

aandacht voor een leven lang leren en het stimuleren van investeringen en instroom in 

techniek en ICT onderwijs, ook als je je wilt om- of bijscholen.  

 

 10% van de bevolking van Eindhoven heeft grote moeite met lezen en schrijven. 

Daardoor komen zij moeilijker uit de bijstand, maken meer gebruik van de zorg, kunnen 

zij veiligheidsinstructies niet goed lezen en vinden zij het lastiger te communiceren met 
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de gemeente en andere instanties. Wij willen dat er een integraal plan van aanpak 

laaggeletterdheid komt dat alle leeftijdsgroepen omvat. 

 Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten stimuleert  de gemeente dat 
(taal)achterstanden bij jonge kinderen worden weggewerkt. Dat begint al met VVE (voor- 
en vroegschoolse educatie). 

 

 Wij faciliteren initiatieven van scholen om beter te worden en om bijv. een ‘Brainport 

school of Excellente school’ te zijn. Ouders mogen natuurlijk zelf de school voor hun 

kinderen kiezen. 

 

 De gemeente is verantwoordelijk voor het realiseren van schoolgebouwen. De VVD wil 

doorgaan met de uitvoering van het integraal huisvestingsplan (IHP).  

 

 Ontwikkeling van voldoende talent is cruciaal in onze regio, maar wordt soms beperkt 

door nationaal beleid. Wij zijn tegen studentenstops bij technische studies zoals aan 

onze Technische Universiteit 

 

 
 

3.3 … waar ondernemerschap en innovatie hand in hand gaan 
 

Veel (technologische) innovaties komen voort uit een samenwerking tussen de TU/e, Fontys, 

Summa en het bedrijfsleven. Deze regio heeft nieuwe technologieën zoals 3D printing, 

medische toepassingen, robotica, bio-tech en rond fotonica. Deze technologieën zorgen niet 

alleen voor economische groei en werkgelegenheid, maar leveren ook baanbrekende 

oplossingen voor de grote uitdagingen waar we voor staan: energietransitie, gezond oud 

worden en duurzame mobiliteit. Het zijn de ondernemers die investeren in nieuwe ideeën en 

innovatieve technieken: van grote bedrijven tot kleine start-ups. Daarom geven wij 

ondernemers graag de ruimte om te ondernemen. 

 

 Eindhoven is de beste vestigingsplaats voor innovatief MKB,  start-ups en scale-ups in 

technologie. Met het Rijk willen we samen optrekken om meer ruimte te kunnen geven 

aan startups om te kunnen investeren in groei. MKB’ers en zzp’ers moeten kunnen 

profiteren van (inter)nationale innovatieregelingen.  

 

 Wij zijn trots op onze innovaties waarmee we in de wereld voorop lopen. Als gemeente 

willen we ook voorop lopen in digitalisering en innovatie: bij aanbesteding van diensten 

zoals in zorg en vervoer willen we dit (laten) zien.  

 

 We willen dat Eindhovenaren en bezoekers meer betrokken raken bij onze innovaties 

door onze stad meer als ‘living lab’ te ervaren 

 

 Wij willen de mogelijkheden voor een Brainport Science and Experience Centre nader 

onderzoeken. 
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3.4 …waar we werk maken van werk 
Een goed lopende economie geeft banen. Economische groei betekent dat ook meer 

mensen met een uitkering aan het werk kunnen. Werk is voor iedereen belangrijk, het zorgt 

ervoor dat je inkomen hebt, voor jezelf kunt zorgen, jezelf kunt ontwikkelen en meedoet in de 

maatschappij. Werk betekent tegenwoordig niet meer automatisch een vaste contract voor 

onbepaalde tijd. Elke vorm van werk, ook deeltijd, geeft een opstap naar meer duurzaam aan 

de slag gaan. Als je echt niet kunt werken, dan is er het vangnet van een uitkering. Waar 

mogelijk verwachten we dan iets terug.  

 We voeren de (Participatie)wet uit met de bepalingen die de wet voorschrijft en zoals de 

wet bedoeld is. In Nederland kun je terugvallen op een bijstandsuitkering. Hiervoor 

vragen we wel wat terug. Dat je blijft solliciteren, Nederlands spreekt, actief meewerkt om 

aan het werk te komen, dat je vrijwilligerswerk of mantelzorg doet. En we verwachten dat 

je zelf hierin ook initiatief neemt. 

 Wij gunnen het iedereen om te werken. Daarom willen wij meerdere toetsingsmomenten 

voor iedereen die arbeidsongeschikt is en raakt, zodat vaker gekeken kan worden naar 

wat je wél kunt in plaats van wat niet. 

 

 Werken moet lonen. Een opstap naar betaald werk mag niet leiden tot een terugval in 

inkomen, omdat aanvullende toeslagen dan komen te vervallen. We blijven kritisch kijken 

naar het aanvullend inkomensbeleid vanuit de gemeente. 

 

 WIJeindhoven is het eerste aanspreekpunt in de wijk als het gaat om werk. Wij willen dat 

de focus van de medewerkers van WIJeindhoven op werk ligt. Als dat niet lukt, dan willen 

we een heroverweging over de inzet van WIJeindhoven op ‘werk’. Goed inzicht in 

competenties, motivatie en bereidheid tot werken is essentieel voor een succesvol 

reïntegratietraject.  

 

 Ook werkgevers hebben een belangrijke rol in reïntegratie. Samen met werkgevers willen 
we gesubsidieerde werktrajecten meer toetsen op effectiviteit, en we kijken ook naar de 
resultaten van andere steden. In het bijzonder doen we dat voor mensen die moeilijk 
bemiddelbaar zijn. Voor deze groep is vaak maatwerk nodig. 
 

 Als  zzp’er kun je vanuit een uitkering aan de slag gaan. Meer bekendheid en 

ondersteuning van de BBZ regeling is hiervoor belangrijk.  

 

 De bijstand is voor mensen die het echt nodig hebben. We vinden dat de gemeente 

rechtvaardig maar streng moet zijn bij de toekenning van een uitkering. Fraude met 

bijstand of uitkeringen is gewoon diefstal en  van ons mag er meer controle en strengere 

handhaving komen. 
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4. … Waar iedereen goede zorg krijgt 

  

Iedereen verdient goede zorg. Als je gezondheid je in de steek laat, helpen we elkaar. We 

vinden het normaal dat familie, buren en vrijwilligers elkaar helpen. Als dat niet lukt, staan 

professionele medewerkers klaar voor de ondersteuning die je nodig hebt. Daarnaast zijn we 

actief gericht op een fitte stad, preventie en zorg gaan hand in hand in Eindhoven.  

Wij willen dat iedereen de zorg krijgt die bij hem of haar past. Veel mensen willen zo lang 

mogelijk zelfstandig wonen en leven, in hun eigen omgeving en met de ondersteuning die ze 

daarbij nodig hebben. Juist daarom is het belangrijk dat de gemeente Eindhoven zorg dichter 

bij de mensen aanbiedt. Daarom steunen wij initiatieven voor zorg op kleine schaal. We 

willen dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. We spreken mensen aan op hun 

eigen verantwoordelijkheden maar tegelijkertijd maakt de gemeente deelname aan de 

samenleving wel mogelijk. Organisaties in onze stad worden aangespoord maatregelen te 

nemen die deelname van doven, blinden, slechtzienden en mensen in een rolstoel aan de 

samenleving bevordert.   

 Zorg is toegankelijk voor iedereen. Elk mens is uniek en moet de zorg krijgen die nodig 

is. Dat betekent dus altijd maatwerk. We willen geen standaard pakket aan iedereen 

leveren waarbij de helft overbodig is. Dat is duur en zorgt onnodig voor veel verkwisting. 

Je krijgt dus niet standaard een scootmobiel maar alleen als je deze echt nodig hebt. 

Hiermee realiseren we een efficiencyslag, voorkomen we perverse prikkels en houden 

we de kwaliteit van zorg als uitgangspunt in stand. 

 

 We willen bureaucratie tegengaan om efficiëntie te verhogen en kosten beheersbaar 

houden. Als regels voor extra ondersteuning niet voor iedereen goed te begrijpen zijn, is 

het van belang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor gratis, onafhankelijke 

ondersteuning bij het aanvragen van zorg. Iemand die je helpt om duidelijkheid te 

scheppen in de regels en in jouw belang meedenkt. 

 

 Besteding van middelen willen we reguleren zodat we verspilling bij aanbieders 

tegengaan. Sturen op inkoopcontracten waarbij scherp toezicht wordt gehouden op de 

winstmarges van zorgproducten of zorgverleners. Hoge winsten genereren bij besteding 

van publieke middelen is onacceptabel voor de VVD. Er wordt niet langer meer zoveel 

mogelijk gedeclareerd omdat het kan, maar alleen dat wat nodig is. 

 

 De VVD wil de kosten beheersen bij zorgverlenende instellingen door kaders te stellen in 

de uitvoering en toezien op de inkomens van bestuurders in de zorg. De zorgtaken 

worden scherp ingekocht. Afspraken met aanbieders worden gemaakt op basis van 

doelen, prestaties en resultaten. 

 

 Samenwerken zit in het DNA van onze stad. Samenwerking tussen zorgverleners is 

belangrijk en kan verder gestimuleerd worden. Professionals moeten niet gehinderd 

worden door bureaucratische regels en schotten tussen sectoren. 
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 Het is eerlijk dat je meebetaalt aan je eigen zorg. Binnen de wettelijke mogelijkheden heft 

de gemeente een eigen bijdrage. 

 

 We willen  dat Eindhovenaren eigen regie kunnen houden op de zorg die ze nodig 

hebben. Enerzijds doen we dit door maatwerk toe te passen en anderzijds door de 

mogelijkheden van de inzet van een PGB te bevorderen. 

 

 We zien graag dat mensen zo lang als zij willen zelfstandig kunnen wonen. In Eindhoven 

willen wij dit maximaal faciliteren.  

 

 Mantelzorgers worden door ons gekoesterd. Zij vergroten de zelfredzaamheid en verkleinen het 

beroep op reguliere zorg.  

 De decentralisaties van AWBZ en jeugdzorg gingen gepaard met een overdracht van 

geld. De VVD vindt het belangrijk dat deze middelen ook voor de juiste zorg worden 

ingezet waarbij de vraag centraal staat, niet het aanbod! 

 

 Uiteraard willen we voorkomen dat mensen onder de armoedegrens zakken maar we  

willen geen inkomensafhankelijke regelingen of nivelleringen. 

  

 We willen graag allemaal prettig oud worden. Initiatieven die eenzaamheid terugbrengen 

kunnen op steun van de VVD rekenen. We vinden het daarbij wel belangrijk dat ouderen 

zelf vorm geven aan deze initiatieven.  
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5.  …Waar vervoer van A naar B vlot gaat 

We verplaatsen ons voortdurend. Om naar ons werk te gaan, boodschappen te doen, om 

familie en vrienden te bezoeken. Je wilt zonder al te veel gedoe van A naar B komen. 

Eindhoven groeit, we bouwen huizen en appartementen, maar onze stad moet bereikbaar en 

leefbaar blijven. Een goede (internationale) bereikbaarheid van onze stad voor 

Eindhovenaren en de grote aantallen bezoekers is essentieel voor het economisch 

motorblok dat wij zijn en is één van de kerntaken van de gemeente.  

 

Een bereikbare binnenstad is belangrijk voor ondernemers in het centrum; veel bezoekers 

van de binnenstad komen uit de regio of België. Als zij de binnenstad slecht kunnen 

bereiken, zullen winkeliers dat in hun omzet merken. Wij willen een goede bereikbaarheid 

voor auto, bus, trein of fiets. Mensen maken een eigen keuze welk vervoermiddel zij kiezen 

en willen de snelste weg van A naar B nemen. De VVD is niet voor 'negatieve dwang' maar 

voor ‘verleiden’ en positief stimuleren van de weggebruiker. In de file staan is niet fijn, heeft 

negatief effect op de economie en de leefbaarheid. Doorstroming in en rond de stad is 

daarom belangrijk. Er komen niet minder auto's, wel schonere en openbaar vervoer zal de 

auto niet volledig vervangen. Technologisch duurzame initiatieven en smart mobility zijn 

kansen. De VVD stimuleert emissieloze mobiliteit, elektrisch vervoer en we bieden ruimte 

aan innovaties en creatieve initiatieven op het gebied van duurzame mobiliteit.  

 

 

5.1… waar je van A naar B kunt lopen, fietsen of rijden en 
kunt parkeren  

Fietsen en lopen is gezond en duurzaam en moet prettig en veilig kunnen in onze stad. 

Fietspaden en wegen worden ingericht met een blik op de toekomst, waarbij veiligheid en 

doorstroming voor alle verkeersgebruikers centraal staan. Daarbij horen goede en veilige 

(verlichte) fietsroutes en voldoende mogelijkheden om je fiets te stallen. Door de 

economische groei van de laatste jaren is de verkeersdruk op alle wegen rondom Eindhoven 

groter geworden. De verkeersdoorstroming in de stad staat onder druk; wij willen knelpunten 

aanpakken.  Woon- en werklocaties  in de regio, moeten goed bereikbaar zijn en blijven. 

 Wij willen fiets en gemotoriseerd vervoer zoveel mogelijk scheiden door fietspaden fysiek 

te scheiden van de rijbanen. Liever aparte wegen voor fiets en auto dan onveilige wegen 

waar beiden te beperkte ruimte hebben.  

 

 Uitgangspunt bij de inrichting van straten en wijken is de verkeersveiligheid, vooral in de 

buurt van sportclubs en scholen. Met medewerking van relevante partners en ouders 

creëren we samen een veilige omgeving (schoolzones, veilige oversteekplaatsen en 

veilige fietsroutes). We zijn voorstander van initiatieven waarmee buurtbewoners en 

politie samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt beter kan. 

 

 Het verkeer op de oost-west verbinding wordt drukker en de doorstroming aan de noord-

oost kant van Eindhoven wordt slechter. Er is geen noordoost corridor en door onze 

economische groei is het (vracht)verkeer toegenomen. De huidige inzet op smart mobility 

en alternatieven voor autovervoer hebben weinig effect. Andere maatregelen zoals 
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wegverbreding vinden wij noodzakelijk is om betere verkeersdoorstroming te realiseren.  

 

 Wij blijven inzetten op de lobby naar andere overheden over het belang van het 

terugdringen van de files op de A58, A2 en A67 door wegverbreding .  

 

 De VVD is voor vergroening en verduurzaming van de Vestdijk. De huidige maatregelen 

dragen daar volgens ons niet aan bij, integendeel; de doorstroming is verslechterd en de 

luchtkwaliteit is afgenomen. Op basis van de monitoring willen wij verkeerskundige 

ingrepen opnieuw afwegen. In lijn met de oorspronkelijke uitgangspunten van ‘Eindhoven 

op Weg’ pleiten wij  voor een versnelde uitvoering van de flankerende maatregelen zodat 

een bezoek aan onze binnenstad als snel, makkelijk en gastvrij wordt ervaren. 

 

 Bij bestaande knelpunten in de stad zoals de Aalsterweg,  Kennedylaan of Sterrenlaan 

willen wij inzetten op betere doorstroming voor autoverkeer en bij toekomstige grote 

ingrepen zoals bij de Vonderweg verliezen wij de belangen van de automobilist niet uit 

het oog, om nieuwe knelpunten te voorkomen. 

 

 Het afsluiten van de Oirschotsedijk en de Zwaanstraat leidt tot nog meer omrijden en een 

verslechtering van de bereikbaarheid. De VVD wil onderzoeken wat de mogelijkheden 

zijn om deze beide straten open te houden voor autoverkeer. 

 

 Het is essentieel dat verkeer beter doorstroomt op de ring en de radialen. Meer groene 

golf (ook in het weekend) en slimme verkeerslichten. Een nieuwe slimme 

verkeersregelinstallatie willen we op basis van doorstroming en luchtkwaliteit 

programmeren, 24/7.  

 

 Met branche organisaties en winkeliersverenigingen willen we afspraken maken over zo 

min mogelijk vrachtverkeer en zo schoon mogelijke vrachtwagens in de binnenstad. 

 

 Veranderingen rond mobiliteit op of ontsluiting van bedrijventerreinen (bijv. Hurk, Flight 

Forum) gaat altijd in overleg met betrokken ondernemersverenigingen. 

 

 Nieuwe initiatieven die er toe leiden dat er minder (vervuilende) auto’s in de binnenstad 

zijn, zonder de bestaande infrastructuur te veranderen, willen we stimuleren. Denk hierbij 

aan smart distributiehubs.  

 

 Het is belangrijk om het onderhoud van wegen niet te laten versloffen en overlast 

daarvan tot een minimum te beperken. Een wegomleiding is minder vervelend als er op 

tijd en duidelijk een alternatieve route wordt geboden. Een route die vriendelijk en gastvrij 

is en ook helder is voor bezoekers van buiten Eindhoven en buiten Nederland. 

 

 We willen het onderhoud van wegen als investeringspost opnemen in de begroting van 

de gemeente en bij de aanbesteding van de inrichting van de openbare ruimte mee laten 

wegen wat de tijdsduur en daarmee de (economische) impact is 

 

 Voldoende parkeerplaatsen zijn, zonder dat het een te grote last legt op de openbare 

ruimte. Door slimme investeringen willen we dat parkeergarages van kantoren en 
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bedrijven in het centrum buiten kantoortijden, bijvoorbeeld in het weekend, benut worden. 

De gemeente stimuleert dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. 

Daarnaast willen we een uitbreiding van P+R faciliteiten.  

 

 De auto is niet de melkkoe van de gemeente door het opleggen van hoge 

parkeertarieven. Door slim om te gaan met parkeertarieven kunnen we meer bereiken 

zonder de tarieven te verhogen. Hierdoor kan parkeren goedkoper of zelfs gratis worden 

op tijden dat het minder druk is in de stad. Een vast tarief laat kansen liggen voor 

duurzaamheid, kwaliteit van de binnenstad en onze inwoners.  

 

 We willen meer voordeel geven aan 100% elektrisch vervoer en de mogelijkheden 

onderzoeken voor meer (publieke) oplaadpunten, het gratis opladen van de auto, je 

elektrische auto vooraan kunnen parkeren en lagere parkeertarieven. Natuurlijk is het 

wagenpark van de gemeente ook groen.  

 

 Als op de parkeerterreinen van Eindhoven Airport niet voldoende parkeergelegenheid is, 

willen we tijdelijk parkeerbedrijven beperkt toestaan bedrijfsplekken te exploiteren. De 

VVD wil kijken of er nog andere instrumenten mogelijk zijn om de parkeeroverlast in 

Meerhoven aan te pakken. 

 

5.2 … waar je van A naar B kunt bussen, treinen of vliegen 
 
Het openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, maar een aanvulling en moet goed en 

betrouwbaar werken. En aanbod van bussen in evenwicht met de vraag. We willen bussen 

met passagiers, en geen bussen met lege stoelen. Station Eindhoven (Centraal) wordt 

ontwikkeld tot een internationale vervoersknoop. Het stationsgebied krijgt daarbij een 

kwaliteitsimpuls. Leefbaarheid en bereikbaarheid moeten hier hand in hand gaan.  
Eindhoven heeft na Schiphol de grootste luchthaven van Nederland. Vanaf Eindhoven 

Airport kun je naar allerlei toeristische bestemmingen vliegen en terug. De  Airport heeft ook 

een belangrijk economisch belang en is bepalend voor de verdere economische groei van 

onze regio: zonder goede voorzieningen en internationale bereikbaarheid verslechtert ons 

vestigingsklimaat.  De groei van de Airport mag, voor het belang van ons vestigingsklimaat, 

niet beperkt worden. 

 Wij blijven ons inzetten voor optimale aansluitingen van trein op busvervoer en bus op 

trein, ook voor de laatste en eerste bus en trein. Bij een bruisende stad hoort nachtleven 

en dus passend (bus) vervoer om thuis te komen, ook 's nachts. 

 

 De verbinding tussen de binnenstad en Strijp-S is niet optimaal. Wij willen een shuttle 

vanaf Centraal Station zodat Strijps-S ook in de avonduren levendiger wordt.  

 

 Bij het aanbesteden van nieuwe vervoerscontracten willen we duurzame initiatieven 

zwaarder meewegen. 

 

 Wij blijven lobbyen voor een schaalsprong in het spoornetwerk en snelle en directe 

internationale treinverbindingen naar Düsseldorf, Keulen Luik en Brussel en voor een 
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hoge frequentie op de IC lijnen Eindhoven – Amsterdam/Schiphol en Eindhoven – 

Rotterdam – Den Haag en meerdere sprinters naar plaatsen rondom Eindhoven zoals 

Helmond, ’s-Hertogenbosch, Weert en Tilburg 

 

 Veiligheid rond het spoor voor bewoners is uitgangspunt. We willen het Rijk erop 

aanspreken dat treinen met gevaarlijke stoffen worden gedwongen niet de lijn door 

Brabant te nemen.  

 

 Voor het belang van ons vestigingsklimaat is groei van Eindhoven Airport wat ons betreft 

mogelijk. Rekening houdend met belangen van omwonenden zien wij groei binnen de 

huidige tijdsbeperkingen als mogelijkheid. Wel met zo stil en schoon mogelijke 

vliegtuigen. We willen dat afspraken voor het nieuwe Luchthavenbesluit 2020 weer in 

overleg met alle stakeholders, waaronder omwonenden worden gemaakt.  Naast groei 

zijn voor ons leefbaarheid en ecologie belangrijk  

 

 De gelden die zijn gespaard in het Leefbaarheidsfonds van Eindhoven Airport ter  

verbetering van het leefklimaat en milieu dienen ingezet te worden voor dit doel. 

 

 Wij willen een optimale ontsluiting van Eindhoven Airport, per auto, spoor, en bus. En als 

je aankomt, willen we dat er voldoende taxi aanbod is. Het gebruik van elektrische taxi’s 

willen we ook hier, net zoals bij Schiphol gebeurt, stimuleren. 
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6. … Waar een veilig gevoel vanzelfsprekend is 

Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Veiligheid is een  

collectieve verantwoordelijkheid van alle Eindhovenaren: van inwoners, bedrijven en van de 

gemeente. Samen maken wij onze stad tot een veilige omgeving voor iedereen, zowel voor 

de  Eindhovenaren als voor het groeiende aantal bezoekers van onze stad. De VVD  wil dat 

iedereen zich prettig en veilig voelt in Eindhoven. Dit ontstaat natuurlijk niet vanzelf. 

Veiligheid is een combinatie van preventieve maatregelen, alertheid en een  harde aanpak  

van criminaliteit. Een goed beleid heeft alle drie nodig.  

 

 Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of staat bij de bereidheid van onze 

inwoners om verdachte of onveilige situaties te melden. Voorwaarde is wel dat de 

meldkamer snel en correct de telefoontjes verwerkt. Ook een terugkoppeling door de 

agent ter plaatse is gewenst. 

 

 Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente staat open voor 

initiatieven als buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. De VVD juicht deze 

initiatieven toe en zoekt naar mogelijkheden om teams professioneler op te leiden en 

meer bevoegdheden te geven. 

  

 Camera’s staan er voor onze veiligheid. Niet om onschuldige mensen te monitoren. 

Slimme camera’s kunnen bijdragen aan een veiligere omgeving.  Wat de VVD betreft 

mag er duidelijk en in verschillende talen gecommuniceerd worden dat er observatie met 

camera’s plaatsvindt. 

 

 Wij willen een proef met bodycamera‘s in Eindhoven. Met zo’n proef willen wij zowel de 

kwaliteit van de dienstverlening verbeteren als de agressie tegen onze handhavers 

bestrijden. De VVD is grote voorstander van deze camera’s en wil niet langer wachten 

met invoering in Eindhoven. 

 

 Hulpverleners en anderen die zich voor de publieke zaak inzetten horen ongestoord hun 

werk te kunnen doen. Er is geen tolerantie voor mensen die hen belemmeren in het 

uitvoeren van hun werk. De gemeente en politie zullen hier hard tegen optreden. 

 

 Het strak volgen van veelplegers door de politie kan criminaliteit voorkomen en oplossen. 

Instrumenten als gebiedsontzegging (dit kan ook per winkel, park of wijk) worden gebruikt 

om geweld of overlast tegen te gaan. 

 

 Hangjongeren en hun ouders worden verantwoordelijk gesteld voor hun gedrag. 

 

 Vrijheid en verantwoordelijkheid gaan hand in hand. Iedereen is verantwoordelijk voor 

zijn of haar gedrag. Schade en de kosten van handhaving worden zoveel mogelijk 

verhaald op diegenen die dit veroorzaken. 

 

 Vermenging van bovenwereld en onderwereld vormt een bedreiging voor onze 

rechtsstaat. Sterke monitoring en actief gebruik van alle bevoegdheden en 
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opsporingsmogelijkheden zijn hier op hun plaats. Wij zijn voor een harde aanpak van 

drugsgerelateerde criminaliteit. Wat ons betreft mogen woningen en cafés gesloten 

worden als daar illegale activiteiten plaatsvinden. 

 

 Wij zijn een voorstander van gereguleerde wietteelt. 

  

 De opbrengsten van “pluk ze” wetgeving komen nu nog alleen landelijk terecht. Wij 

vinden een goede verdeling tussen lokaal en landelijk gewenst. 

 

 Van ons mag er streng opgetreden worden bij elke vorm van haatzaaien, niet alleen 

religieus gebaseerd haatzaaien. Zo nodig mag er overgegaan worden tot sluiting van 

accommodaties waar dat gebeurt. 

 

 De VVD wil vanuit het rijk meer financiële middelen naar veiligheid hebben. Met name de 

internationale criminaliteit – o.a. drugs, het illegaal storten van drugsafval - dient scherper 

te worden aangepakt en bestreden te worden via het Regionaal Informatie en Expertise 

Centrum (RIEC).  

 

 Wij zijn voorstander van een ruimer budget voor de veiligheidsmaatregelen die wij 

kunnen nemen in Eindhoven. Door de groei van Eindhoven en haar ligging ten opzichte 

van België en Duitsland, hebben wij te maken met grootstedelijke veiligheidsproblemen. 

Hiervoor is het bestaande budget ontoereikend. 

 

 Wij pleiten ervoor dat de effecten van de veiligheidsmaatregelen en het veiligheidsbeleid 

beter gemonitord en inzichtelijk worden gemaakt. 

 

 Wij staan voor Nederlandse normen en waarden: Discriminatie en eerwraak verwerpen 

en bestrijden we.  

 

 Veilig voelen betekent ook dat je niet nageroepen wordt of onvrijwillig wordt gevolgd. 

Geen intimidatie op straat, niet bij het uitgaan, niet overdag.  

 

 De VVD wil een betere en intensievere begeleiding van slachtoffers van criminaliteit in 

Eindhoven faciliteren. 
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7… Waar de gemeente verstandig en verantwoord met 
geld omgaat 
 
De VVD staat voor een robuust en degelijk financieel beleid met als eerste en belangrijkste 

kenmerk, dat er niet meer geld wordt uitgegeven dan er binnenkomt. De Eindhovense VVD 

wil  geen hypotheek op de toekomst van de stad en dus moeten de uitgaven van de 

gemeente omlaag. De inkomsten kunnen op termijn alleen verhoogd worden door een 

economisch beleid gericht op groei en werkgelegenheid en door een hogere rijksbijdrage 

voor de stad en de regio, want we willen de inwoners niet met hogere gemeentelijke lasten 

confronteren.   

De financiële problemen in Eindhoven zijn groot, doordat er in de afgelopen  

jaren zonder juiste controle veel meer geld uitgegeven is dan er binnenkwam, met name in 

het sociaal domein. De reserves zijn daardoor  grotendeels verdampt en er is geen 

duidelijkheid of er soms te veel is betaald  en of de uitgaven wel noodzakelijk waren. Dit is 

onacceptabel. Als we zo doorgaan teren we niet alleen in op het spaargeld van onze ouders, 

maar leven we zelfs op kosten van onze kinderen. Dus allereerst en met spoed de kosten 

beheersen en daarnaast blijven werken aan verhoging van de inkomsten door sterk 

economisch beleid en door een rijksbijdrage die recht doet aan het nationale belang van de 

regio. 

 

 

 Om de afbraak van gemeentelijke voorzieningen te stoppen moet de kostenbeheersing 

met hoge urgentie worden aangepakt. 

  

 De lastendruk in Nederland is hoog, dus verhoging van gemeentelijke belastingen is voor 

de VVD geen oplossing. We zullen, ook in de zorg, de uitgaven moeten beheersen. 

 

 Gemeentelijke lasten als leges en parkeerkosten mogen niet als melkkoe worden 

gebruikt.  

 

 De rol van de gemeente met betrekking tot grond en vastgoed moet verder verduidelijkt, 

en waar mogelijk verkleind, worden.  

 

 Structurele baten en lasten moeten in balans zijn. Bij nieuwe voorzieningen moet 

toekomstig beheer en onderhoud in de afweging worden meegenomen.  

 

 Uitgangspunt is dat we ons altijd moeten beperken tot de kerntaken van de gemeente, 

inkomensbeleid en ontwikkelingshulp bijvoorbeeld zijn geen gemeentelijke taken. 

  

 De VVD steunt een hogere rijksbijdrage voor Eindhoven, meer in lijn met bijv. die in 

Amsterdam, om daarmee recht te doen aan het belang van Eindhoven, nationaal en 

internationaal. Dit stelt ons in staat om de voorzieningen in Eindhoven structureel op een 

hoger niveau te brengen.  

 

 Verenigingen zonder perspectief op een duurzame financiële basis willen we geen 

langdurige subsidies geven, maar wel faciliteren om op andere manieren inkomsten te 
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verwerven. Wij willen deze verenigingen stimuleren met partners in de stad 

samenwerkingsverbanden aan te gaan, zodat zij meer inkomsten kunnen genereren. 

 

 Afgelopen jaren is het opsporen van fraude op een laag pitje gezet. De VVD wil fraude 

opsporen of het nu uitkeringsfraude betreft of eerlijke vergissingen. We dienen scherp te 

zijn om te zorgen dat het draagvlak in de stad voor dergelijke regelingen behouden blijft. 

 

 De financiële kaders die gesteld zijn dienen opgevolgd te worden. De gemeenteraad 

moet haar controlerende taak beter uitvoeren en hiertoe moet de ondersteuning vanuit de 

gemeentelijke organisatie versterkt worden, bijvoorbeeld door uitbreiding van de griffie. 
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8. …Waar verduurzamen in het teken staat van ondernemen 

De wereldwijde groei van de bevolking en de welvaart gaat samen met een groeiende vraag 

naar energie, grondstoffen en voedsel. Tegelijkertijd zorgt de CO2-uitstoot van fossiele 

brandstoffen voor een verandering van het klimaat. De gevolgen hiervan zijn slecht voor 

toekomstige generaties: De zeespiegel stijgt, temperaturen nemen toe en er komen meer 

hittegolven en overstromingen voor doordat het weer extremer wordt. De VVD ziet kansen 

voor een innovatieve regio als Eindhoven om technologische oplossingen te ontwikkelen 

voor deze problemen. Wij willen innovaties faciliteren en het aantal regels verminderen. Zo 

levert verduurzamen economische groei en banen op. 

 

 De gemeente Eindhoven geeft zelf het goede voorbeeld door bij iedere aanbesteding en 

bij renovatie of nieuwbouw van gemeentelijk of maatschappelijk vastgoed relevante eisen 

voor duurzaamheid en hergebruik van materialen te stellen. En loopt voorop bij het 

introduceren van innovatieve technologieën. 

  

 De gemeente stimuleert duurzame energie zoals zonnepanelen door minder regels en 

eenvoudigere procedures op te stellen, niet door subsidies te verstrekken. 

 

 In de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen de opgaven rondom de 

energievoorziening van de toekomst integraal mee worden genomen. 

 

 Wij staan achter de internationale afspraken van Parijs om de CO2-uitstoot te verlagen. 

Verduurzaming begint uiteraard met energiebesparing, maar ligt voor ons zeker ook in 

het vinden van alternatieve manieren van energie opwekken. 

 

 De gemeente neemt al veel stappen in het omgaan met klimaatverandering en 

klimaatadaptatie. De kracht van de stad is hier echter nog onvoldoende benut.  

De VVD wil inwoners aanzetten om tuinen te ontharden: je steentje bijdragen door een 

steentje minder. 

 

 Voor bestaande bouw komt er een plan van aanpak om de labelsprongen en het aantal 

nul-op-de-meter woningen uit het Klimaatplan 2016-2020 ook echt te realiseren. De 

gemeente ontwikkelt op wijkniveau plannen voor alternatieven voor aardgas zoals 

warmtenetten en elektrische verwarming. 

 

 Wij willen dat nieuwbouw bij voorkeur niet meer op het gasnet wordt aangesloten, maar 

dat er gekeken wordt naar meer duurzame oplossingen. 

 

 Huiseigenaren willen wij aanmoedigen zelf initiatief te nemen om te besparen op energie. 

Dat is goed voor het klimaat en voor de eigen portemonnee. De gemeente Eindhoven 

kan dit op verschillende manieren faciliteren, bijvoorbeeld door daken en grond ter 

beschikking te stellen aan mensen die geen ruimte hebben om zonnepanelen te 

plaatsen. 

 



 

28 
 

 Wij zien al verschillende initiatieven van inwoners en bedrijven rond energietransitie, 

vaak in coöperatie- of stichtingsvorm. Wij willen initiatieven faciliteren, dat past in onze 

visie op duurzaamheid en eigen kracht van inwoners. 

 Afvalscheiding zien we als een belangrijke bijdrage aan onze circulaire economie. Wij 

willen onderzoeken hoe we komen tot een betere na- of voorscheiding om te zorgen voor 

meer duurzaamheid maar ook minder restafval.  

 

 De vervuiler betaalt. Dit geldt voor producenten én consumenten. Daarom willen we de 

rioleringsheffing koppelen aan het waterverbruik.  

 

 De VVD stimuleert de leefbaarheid in de openbare ruimte: groen biedt gelegenheid voor 

ontmoeten en ontspannen, maar biedt ook een kans voor verkoeling en het beperken van 

wateroverlast. 

 

 De VVD wil onderzoeken of het onderhoud van groen in samenwerking met bedrijven 

kan gebeuren. Daarom faciliteren wij het adopteren van parken en groenstroken door 

bedrijven. Dit kan bijdragen aan een kwaliteitsverbetering van het groen en tegelijkertijd 

de kosten voor de gemeente Eindhoven verminderen. Bedrijven mogen voor deze 

activiteit dan reclame maken in deze groenstroken of parken. 

 

 De VVD wil ruimte bieden aan innovatieve en creatieve initiatieven op het gebied van 

duurzaamheid en hergebruik van grondstoffen  en materialen door te sturen op 

resultaten. Daardoor kunnen we het klimaat écht verder helpen, onze economie 

stimuleren en toch een fijn leven blijven leiden. Waar nodig creëren wij hiervoor 

experimenteerruimte. 

 Nog meer technische instituten zouden zich in de Eindhovense regio moeten vestigen. 

Daar is de kans op succes immers het grootst. Brainport regio Eindhoven is bij uitstek 

geschikt om te werken aan innovatieve manieren van duurzame energie opwekken. 

Zulke initiatieven zijn niet alleen goed voor het klimaat, maar bieden ook kansen op 

nieuwe banen.  
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