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Verkiezingsprogramma 2022-2026

Eindhoven, voor iedereen een thuis
Eindhoven is de vijfde stad van Nederland, Eindhoven is dé hoofdstad van Brainport en Eindhoven
is dé stad waar we de toekomst maken. In Eindhoven kun je fijn leven: in de bruisende binnenstad,
het moderne Meerhoven of het sfeervolle Stratum. Voor iedereen is er in Eindhoven een thuis.
De ambitie van de stad is goed te zien als je een rondje rijdt door Eindhoven. Een stad vol hijskranen,
bouwmaterialen en toekomstige wegen bepalen het beeld. Er wordt gebouwd aan een groeiende
stad met in de toekomst 300.000 inwoners. De hijskranen zullen plaatsmaken voor huizen voor
onze inwoners en het geluid van bouwverkeer wordt vervangen door geluiden uit een bruisende
stad vol met evenementen en festivals. In die stad ga je op een vlotte manier van huis naar werk
en weer terug.
Met alle huidige en nieuwe Eindhovenaren willen we leven in een fijne stad. We willen een groene
omgeving, zowel in de binnenstad als daarbuiten, het moet veilig zijn en we willen dat er verstandig
met onze stad wordt omgegaan.
De VVD is de partij die verantwoordelijkheid draagt en blijft dragen voor die ambitieuze, bruisende
en leefbare stad. De VVD is er voor iedereen die bereid is om een positieve bijdrage te leveren aan
Eindhoven. Wij willen een stad waar dingen mogelijk zijn, waar we dingen bereiken. Dit alles doen
we met zo veel mogelijk vrijheid, met wederzijds respect en met verstandig en betaalbaar beleid.

Wil jij meehelpen aan die ambitieuze, bruisende en leefbare stad? Neem dan contact met mij op
via l.janssen@eindhoven.nl

Verkiezingsprogramma 2022 -2026 - Eindhoven, voor iedereen een thuis

2

Inhoudsopgave
Eindhoven, voor iedereen een thuis

2

Een verantwoordelijke en sociale stad

4

Een ambitieuze stad

6

Een stad van innovatie en ondernemerschap

7

Een stad waar ook het onderwijs een gelijke start biedt voor iedereen

8

Een aantrekkelijke stad voor wonen, werken en leven

9

Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen

10

Een stad waar we de buurten schoon, groen en leefbaar houden

11

Een stad waar vervoer van A naar B vlot gaat

11

Een bruisende stad vol cultuur

12

Een stad waar we gezond zijn, sporten en bewegen

14

Een stad waar duurzaamheid kansen biedt

16

Een welvarende en sociale stad

18

Een stad waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan

18

Een stad waar nieuwkomers integreren en meedoen

20

Een stad met passende zorg, dichtbij huis

20

Een stad waar je fijn kunt opgroeien

21

Een veilige stad		

23

Een stad die klaarstaat voor inwoners

25

Een stad met een sterke financiële basis en een servicegerichte organisatie

25

Een stad waar we verstandig met ons geld omgaan

26

Samenstelling programmacommissie

27

3

Een verantwoordelijke, sociale stad
De VVD is een liberale, brede volkspartij voor iedereen die mee wil doen. Wij willen een
stad zijn met zoveel mogelijk vrijheid en wederzijds respect. Wij willen onze idealen door
politieke samenwerking bereiken. De keuzes die wij maken komen voort uit onze vijf liberale
kernwaarden: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en
gelijkwaardigheid. Die waarden zijn voor ons leidend bij de grote politieke vraagstukken.
Als centrum van Brainport is Eindhoven van groot belang voor de Nederlandse economie en
innovatiekracht. Die positie koesteren we en versterken we met nieuwe groeiambities. De VVD wil
een fijne, veilige en duurzame leefomgeving blijven bieden aan onze huidige inwoners. Met goede
voorzieningen op het gebied van zorg, werk, wonen, veiligheid, cultuur en sport, met de krachtige
financiële basis die daarvoor noodzakelijk is. Daarmee zijn we bovendien een aantrekkelijke stad
voor nieuwe inwoners. En Eindhoven heeft natuurlijk een belangrijke rol als centrumstad voor de
omliggende gemeenten.
Eindhoven groeit en is nu een stad met internationale betekenis die het ons-kent-ons gevoel
heeft weten vast te houden. Daar zijn we trots op. Waar Philips ooit Eindhoven groot maakte en
Eindhoven Philips, zijn er nu duizenden grote en kleine bedrijven in Eindhoven. Waar Philips de
stad ooit bouwde en maakte tot wat het nu is, gaan de duizenden nieuwe bedrijven ervoor zorgen
dat Eindhoven de komende tientallen jaren een geheel nieuwe transitie doormaakt. Om de groei
en ambitie van de stad bij te benen moeten we groeien. Alle medewerkers bij die bedrijven willen
ergens wonen, boodschappen doen en de hond uitlaten.
De VVD staat voor het Philips-gevoel maar dan in het leven van nu. Wij zeggen ja tegen bedrijven
die hun verantwoordelijkheid nemen voor hun medewerkers en de omgeving. We zeggen ja tegen
iedereen die mee wil bouwen aan een Eindhoven van de toekomst en we zeggen ja tegen een
succesvolle en ambitieuze stad. We creëren kansen voor iedereen, want meedoen is niet voor
iedereen vanzelfsprekend. Mensen met een beperking krijgen in Eindhoven de kans om volwaardig
mee te doen. We versterken onze economische positie en daarmee onze voorzieningen. We
streven naar een groei van het inwoneraantal tot 300.000 in 2030. De Eindhovense VVD werkt
vanuit de vijf kernwaarden aan gezonde en duurzame groeiambities. We blijven werken aan
een goed ondernemingsklimaat, zowel voor de grote, gevestigde bedrijven als voor het MKB en
starters. En ook aan een aantrekkelijke woonomgeving met uitstekende voorzieningen, die passen
bij deze ambities vanuit een integrale benadering, met in alle wijken een goede balans tussen
wonen, leefbaarheid, mobiliteit en groen.
Ambitie om te groeien betekent natuurlijk niet dat we gaan voor economische groei ten koste van
alles. Onze kernwaarden verantwoordelijkheid en sociale rechtvaardigheid betekenen dat groei
op een verantwoorde manier gebeurt. We willen de welvaart en een gezond en prettig leven ook
voor de volgende generaties zeker stellen met duurzaamheid en klimaat als randvoorwaarden.
Daarvoor hebben we iedereen nodig, dus we bestrijden tweedeling in de maatschappij.
Daarom maakt de VVD zich de komende jaren sterk voor keuzes die ook op de lange termijn leiden
tot duurzame en verantwoorde groei. Keuzes die we nu maken zijn medebepalend voor de mate
waarin we, ook op de lange termijn, een leidende rol in innovatie en economie spelen. Dit grijpt in op
alle beleidsterreinen; om mee te kunnen doen is een passende opleiding en goede taalbeheersing
belangrijk. Er moet aantrekkelijke ruimte zijn om te wonen met goede voorzieningen voor cultuur
en sport en passende zorg voor wie het nodig heeft.
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Ook in Eindhoven heeft corona natuurlijk veel ellende veroorzaakt: ziekte, sterfgevallen en een
overbelaste zorg, en ook hebben de coronamaatregelen tot veel problemen geleid bij bedrijven
en hun werknemers, bij scholen en hun leerlingen. We hebben het dieptepunt gehad, maar het
is nog niet voorbij. De risico’s blijven en de beelden van ziekte en eenzaamheid zullen we nooit
vergeten. Voor Eindhoven is het daarom van groot belang, dat de financiën op orde zijn en blijven,
zodat de gemeente haar ondersteunende rol kan pakken, waar dat nodig was en is. Verder blijven
we voor onze stadsontwikkeling alert op de langetermijneffecten van corona. Zo is het goed om
de positieve effecten te behouden: denk bijvoorbeeld aan thuiswerken, online winkelen en nieuwe
digitale vormen van elkaar ontmoeten.
In dit programma lees je de standpunten van de VVD op de belangrijkste Eindhovense onderwerpen.
De overkoepelende uitdaging is daarbij, hoe we vanuit de liberale kernwaarden verantwoorde en
duurzame groei voor Eindhoven kunnen realiseren. Basisvoorwaarden daarvoor zijn veiligheid,
financiële degelijkheid en een gemeentelijke organisatie die is toegerust om zich op de uitdagingen
van de stad te richten.
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Een ambitieuze stad
De VVD creëert kansen voor iedereen en zorgt voor meer banen in Eindhoven. Want een baan
is zoveel meer dan een inkomen. Het is het gevoel dat je bijdraagt aan de samenleving en het
zorgt voor contact met fijne collega’s. Daarom willen we dat iedereen mee kan doen. Eindhoven
is daarvoor in een goede positie, want de Brainport-economie, het midden- en kleinbedrijf
en de dienstverlenende bedrijven doen het goed. We hebben een sterk en innovatief
bedrijfsleven, zowel in de maakindustrie als in de hightech. Met zo’n 7000 bedrijven, startups,
scale-ups, kennisinstellingen en overheden in de regio verzinnen we samen oplossingen die
overal in de wereld nodig zijn.
De VVD wil deze leidende positie verder ontwikkelen en uitbouwen. Een krachtige economie en
ondernemerschap is nodig om ook in de toekomst onze welvaart en onze voorzieningen in stand
te houden en te verbeteren. Daarom blijven we hard werken aan een goed ondernemingsklimaat,
aan uitstekend onderwijs dat past bij de ambities en aan een aantrekkelijke bruisende stad waar
mensen graag wonen, werken en recreëren. We benadrukken hierbij de rol van de gemeente
Eindhoven in Stichting Brainport en Brainport Development en het belang daarvan voor de regio.
Het is belangrijk om onze sterktes en ambities ook nationaal en internationaal goed over het voetlicht
te brengen en daarom willen we de daarbij horende voorzieningen en evenementen stimuleren
en concreet steunen bij hun verdere ontwikkeling. Denk aan de Dutch Design Week, Glow, een
nieuw Conference Centre, Futurelab en Formule-E. Onze langjarige citymarketingstrategie is
zeer succesvol gebleken. De langetermijnfocus op het consistent uitvoeren van de strategie
rond Technologie, Design en Kennis (TDK) vraagt om visie en zekerheid van financiering. De rol
van Eindhoven365 en Eindhoven247 is daarbij van cruciaal belang voor het realiseren van onze
ambitieuze doelstellingen. Samen bouwen we aan die mooie toekomst!
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Een stad van innovatie en ondernemerschap
Eindhoven staat voor bedrijvigheid. In en rond Eindhoven zijn belangrijke technologiebedrijven
gevestigd zoals ASML, Philips, NXP en VDL. Daaromheen is er een krachtig ecosysteem van
kleinere bedrijven, zowel in techniek als in andere sectoren. Het midden- en kleinbedrijf is daarbij
een belangrijke banenmotor van de gemeente. Want elke baan in de technologiesector leidt tot
meerdere banen in andere sectoren. De High Tech Campus bijvoorbeeld zorgt direct en indirect
voor vele duizenden banen in de regio en op alle niveaus.
Digitalisering, nieuwe gezondheidsapparaten, snellere chips, verduurzaming, energietransitie,
kunstmatige intelligentie en quantum technologie zijn voorbeelden waarin we op belangrijke
onderdelen wereldwijd koploper zijn, met uitstekende groeicijfers waar we allemaal van profiteren.
24 procent van de private R&D-uitgaven in Nederland komt uit Brainport. De open samenwerking
tussen bedrijven onderling, met kennisinstellingen en de overheid is de basis voor deze successen.
Dit wordt gelukkig erkend in de mainportstatus van Brainport, maar die moet nog wel structureel en
financieel worden verzilverd. Structurele steun is nodig voor drie hoofdzaken: innovatie in nieuwe
technologieën, talent en een schaalsprong in de publieke ruimte met woningen, bereikbaarheid en
voorzieningen.
Maar we kijken niet alleen naar de bekende technologische bedrijven, ook de grote variatie aan
andere bedrijven, zoals kapperszaken, winkels, makelaars, bouw- en klusbedrijven en de horeca
zijn een belangrijke pijler voor de economie en werkgelegenheid. Om mee te groeien met de
technologiesector creëert de gemeente ook voor die bedrijven de goede voorwaarden, zodat ze
hun rol in de banenmotor blijven spelen.
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶

We geven ondernemers de ruimte en zorgen voor minder regels. Daarmee stimuleren we de
lokale economie en ontstaan er meer banen.
De gemeente geeft lokale ondernemers een reële kans bij opdrachten en inkopen, ook als
‘launching customer’.
Er is één loket waar ondernemers terecht kunnen voor alle vragen en vergunningen. We zetten
nog meer in op een efficiënte- en snelle service aan ondernemers, met name digitaal.
Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle lokale
lasten staan vermeld.
Ondernemers krijgen meer mogelijkheden om creatief te ondernemen. Zelf kunnen zij het
beste beslissen wanneer hun winkel open of dicht gaat, ook op zondag.
Tijdens het terrasseizoen maken we het uitbreiden van terrassen mogelijk. Voor een klein terras
schaffen we de vergunning af. Ondernemers zijn zelf verantwoordelijk voor afstemming met
hun directe omgeving.
Waar het kan, verlengen we vergunningen. Daarnaast streven we naar het zoveel mogelijk
afschaffen van vergunningen en vervangen wij deze door algemene regels of een meldingsplicht.
Dus geen (aparte) ventvergunning, uitritvergunning, objectvergunning of reclamevergunning
meer.
Om ook in de toekomst onze sterke technologische positie te handhaven en verder uit te
bouwen, werken we aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven (van start-up tot
corporate) zodat we de wereldwijde concurrentie aankunnen.
We continueren en ontwikkelen de vruchtbare samenwerking tussen bedrijfsleven,
kennisinstellingen en overheden. In deze samenwerkingen helpen we bruggen te slaan naar
belangrijke maatschappelijke uitdagingen zoals duurzaamheid, mobiliteit en de energietransitie.
We werken mee aan de ontwikkeling van nieuwe technologiegebieden om ook in de toekomst
leiderschap te behouden, zoals softwaretechnologie, quantum technologie, artificial intelligence,
energieopslag en mobiliteit.
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▶

▶

▶

Een goede partnerrelatie met de bedrijven draagt bij aan de sociaal-maatschappelijke agenda
(Impact040, Partnerfonds Brainport Eindhoven en dergelijke). Wij verwachten van bedrijven
dat zij hun maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en veel bedrijven willen dat ook. Dat
levert niet alleen banen op maar ook oplossingen voor sociaal-maatschappelijke problemen in
de regio. De gemeente faciliteert en verbindt hierbij alle partijen.
Met de stadsvernieuwing laten we door het ontwerp en de uitstraling zien dat we een
wereldstad zijn. Dus we stellen de hoogste (design)eisen aan gebouwen en wegen. Doe wat
je verkondigt. Laat de wereld zien dat Brainport Eindhoven de plek is waar duurzaamheid,
innovatie, energietransitie en digitalisering wordt vormgegeven.
Het verbeteren van de (vestigings)voorwaarden en het breed faciliteren van startende en
groeiende bedrijven verdient speciale aandacht. Zorgen voor budget, cofinanciering en
voldoende betaalbare locaties en infrastructuur is cruciaal en levert veel banen op. De gemeente
en Brainport Development hebben hierin een faciliterende rol. Laat de investeerders en de
ondernemers zelf bepalen en organiseren wat nodig is voor verdere groei en de gezamenlijke
ambities.

Een stad waar ook het onderwijs een gelijke start biedt voor iedereen
Goed onderwijs biedt kinderen en jongeren de kans op een gelijke start en geeft ze kennis en
vaardigheden mee waarvan ze de rest van hun leven profijt hebben. Op school leren we kinderen
ook wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met elkaar omgaan. Op school
leer je wat normaal is en wat niet. Goed onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het
leven van mensen; de hele samenleving heeft er belang bij. Zeker in Eindhoven omdat het een
aantrekkelijke woon- en werkplek is voor internationaal talent. Dat blijft zo.
▶

▶
▶
▶
▶

▶
▶
▶
▶

Onderwijs moet van goede kwaliteit zijn. Schoolbesturen zijn hiervoor verantwoordelijk, maar
de gemeente is gesprekspartner. Als de kwaliteit van lesgeven onder druk staat, biedt de
gemeente ondersteuning. Die rol pakt de gemeente ook als het gaat om het voorkomen van
thuiszitters in het onderwijs.
De gemeente is verantwoordelijk voor huisvesting en zorgt ervoor dat elk kind een goede
school met schone frisse lucht heeft.
Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergroten, stimuleert de gemeente dat (taal)
achterstanden bij jonge kinderen worden voorkomen en weggewerkt, ook als de ouders niet
werken, bijvoorbeeld op de peuterspeelzaal of kinderdagverblijven.
We ondersteunen en faciliteren (exceptioneel) talent.
School is een sociale ontmoetingsplaats. Daarom stimuleert de gemeente dat er ruimte in of
nabij het schoolgebouw is die bijdraagt aan de ontwikkeling van kinderen op het gebied van
muziek, sport en cultuur. School- en sportgebouwen kunnen voor verschillende doelgroepen
worden gebruikt.
We stimuleren en steunen actief goed tweetalig onderwijs op alle niveaus en dat techniek op
alle schoolsoorten en niveaus een keuzemogelijkheid is.
We stimuleren samenwerking in allerlei vormen: tussen MBO, HBO en universiteit, met
buitenlandse onderwijsinstellingen en met bedrijven zoals met de Brainport Industry Campus.
De maximale aantallen leerlingen in het internationale onderwijs worden verruimd. We zorgen
er ook voor dat er voldoende mogelijkheden zijn voor Engelstalig onderwijs op andere scholen.
We pakken laaggeletterdheid aan door goede volwasseneneducatie.
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Een aantrekkelijke stad voor
wonen, werken en leven
Eindhoven blijft een aantrekkelijke en duurzame stad. De VVD heeft hiervoor de afgelopen
raadsperiode veel bereikt en trekt deze lijn door. Met name bij de middengroepen, het MKB,
internationals en studenten ligt de prioriteit. Dat stelt hoge eisen aan de openbare ruimte
en de leefbaarheid in de stad. De grote vraag naar woonruimte en het behouden van de
bereikbaarheid op een duurzame wijze vereist een integrale benadering met veel aandacht
voor leefbaarheid en groen. Zo versterkt Eindhoven haar prominente positie als centrum
voor Brainport. En daarmee ook het fundament voor de zorg voor kwetsbare groepen. In alle
gevallen zal technische innovatie op het gebied van bouwen, mobiliteit, energietransitie en
zorg zoveel mogelijk worden gefaciliteerd, gestimuleerd en benut.
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Een stad waar je goed en betaalbaar kunt wonen
Eindhoven is een aantrekkelijke stad. Daarom komen er steeds meer Eindhovenaren bij. Niet
alleen de ambities van de stad groeien, de stad zelf groeit ook. Voor alle nieuwe en gewortelde
Eindhovenaren moet het hier goed en betaalbaar wonen zijn. Daarom wordt er de komende
jaren veel gebouwd. Met hoogwaardige verdichting in de binnenstad, bouwen binnen de wijken,
uitbreiding aan de stadsranden, kleinschalige initiatieven en slimme herbestemming zorgen we
voor een divers woningaanbod dat aansluit bij de toenemende woonvraag in Eindhoven. De keuze
voor soort en locatie van woningbouw moet integraal worden afgewogen in combinatie met
leefbaarheid, bereikbaarheid en groen. We bouwen naar behoefte.
				
▶ Middengroepen, studenten, starters en senioren krijgen prioriteit bij woningbouwprojecten,
zowel voor koop als voor middenhuur.
▶ De gemeente maakt langetermijnafspraken met betrouwbare investeerders in vastgoed en de
woningcorporaties, waarbij duurzame en maatschappelijke randvoorwaarden bindend zijn. De
gemeente handhaaft die afspraken.
▶ Wie in Eindhoven een nieuwbouwhuis koopt, moet daar voortaan ook daadwerkelijk gaan
wonen. Met deze woonplicht moet worden voorkomen, dat beleggers huizen voor de neus
van woningzoekenden wegkapen.
▶ De gemeente stimuleert en faciliteert de woningcorporaties in hun primaire taak, sociale
woningbouw, versneld op te pakken.
▶ Een percentage van gemiddeld 20% voor sociale woningbouw is toereikend, gemeten over de
hele stad. Voor ontwikkelingen in de binnenstad kan dit percentage lager zijn.
▶ Scheefhuurders moeten minder korting op de huurprijs krijgen om het vermogen van de
corporaties te versterken.
▶ We verbeteren de doorstroming van scheefhuurders, zodat er meer sociale huurwoningen
vrijkomen. De combinatie van het woningaanbod sociaal en middengroepen moet in stand
blijven. Dit is essentieel voor een leefbare stad. We spreiden toewijzing van woningen voor
nieuwkomers uit andere culturen over de wijken en buurten.
▶ Om het maken van een wooncarrière in Eindhoven mogelijk te houden, is het zaak knelpunten
weg te nemen. Door het aandeel nieuwe sociale woningen te beperken tot 20%, zorgen we
voor een evenwichtige woningvoorraad in lijn met de woonbehoefte van Eindhovenaren.
▶ We geven meer aandacht aan studentenhuisvesting. We handhaven bestaande woonsituaties
zoveel mogelijk totdat er reële, gerealiseerde alternatieven voor studenten zijn. We betrekken
studenten bij het overleg en informeren hen over de mogelijkheden.
▶ Over omzettingsvergunningen en bouwplannen voor slimme, kleinschalige initiatieven moet
soepeler en sneller worden beslist.
▶ We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel
en horeca. We verruimen ook de vestigingsmogelijkheden door het opstellen van ruime
bestemmingsplannen. Zo maken we de hele stad prettig en leefbaar.
▶ In winkelcentra in de wijken (zoals Woensel en Kastelenplein) is veel leegstand en hier moet
iets gebeuren. De VVD wil daar woningbouw toevoegen om te voorkomen dat die winkelcentra
verder achteruitgaan. Woningen voor starters dragen bij aan het terugdringen van de
woningnood en brengen nieuwe klanten.
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Een stad waar we de buurten schoon, groen en leefbaar houden
We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen. Een wijk die groen, schoon en veilig
is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan de buurt. Met de VVD stimuleert en faciliteert
de gemeente een groenere stad en zorgt ze ervoor, dat de wijk en de buurt schoon en leefbaar
blijven. Dat vergroot het woongenot.
▶
▶
▶

▶

▶

▶

Hondenpoep, zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast pakken we
aan en vernielingen herstellen we snel. De kosten hiervan verhalen we zoveel mogelijk op de
veroorzaker.
In bomenrijke straten worden in de herfst bladkorven geplaatst waarin de buurtbewoners
bladafval kunnen deponeren.
Inwoners kunnen afval zo goedkoop mogelijk kwijt. Daarbij streven we naar hergebruik en
recycling. We zetten ons in voor een systeem waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt
voor minder containers en is goedkoper. Om overlast van meeuwen, ratten en ander ongedierte
te voorkomen, zijn we voorstander van ondergrondse afvalcontainers.
De gemeente zoekt de samenwerking op met waterschappen om wateroverlast te helpen
verminderen en maatregelen te nemen om gevolgen van hitte en droogte op te vangen. Zowel
bij bouwplannen als bij weg- en natuuronderhoud wordt rekening gehouden met bodem en
waterbeheer: beter vasthouden van water, tegengaan van verspilling en het stimuleren van
hergebruik van water. Bij aanleg en onderhoud van wegen wordt, waar mogelijk, rekening
gehouden met klimaatverandering.
Natuur en biodiversiteit zijn heel belangrijk en verdienen bescherming. We willen meer groene
plekken met bomen en planten in Eindhoven en haar wijken. Zo zorgen we voor een omgeving
die fijner, koeler én klimaatbestendiger is. Waar enigszins mogelijk, maken we meer ruimte voor
water.
Niet alleen voor mensen, maar ook voor dieren dient Eindhoven een prettige stad te zijn. We
spannen ons er daarom voor in om het leefklimaat van dieren zo goed mogelijk te maken. Dat
betekent groen en ruimte voor dieren, veilige uitlaatplekken en het wegnemen van hindernissen
voor de dierenambulance.

Een stad waar vervoer van A naar B vlot gaat
De stad en vooral het centrum moet goed bereikbaar zijn voor voetgangers, fietsers en OV. Het
centrum wordt autoluw, maar blijft ook voor de automobilist (bestemmingsverkeer) bereikbaar.
Daarom blijven we ons met extra inzet richten op verbeterde doorstroming van de Ring. We werken,
als stip op de horizon, aan een nul-emissiebinnenstad. Dit onder voorwaarde van duurzaamheid en
bereikbaarheid. Goederen in de binnenstad worden in principe met klein elektrisch vervoer vanuit
overslaghubs of mobiliteitshubs aan de stadsranden geleverd. Ook taxi’s en OV in de binnenstad
zijn elektrisch. We blijven rekening houden met de betaalbaarheid voor inwoners en ondernemers.
Op het gebied van verkeer en vervoer werken we innovatief en ook het reguliere onderhoud van
onze wegen en fietspaden blijft belangrijk. Verder maken we beter gebruik van de capaciteit van
de weg. We zijn de regio van slimme oplossingen en we zijn de hotspot voor slimme mobiliteit. De
druk op het wegennet blijft toenemen. Daarom werken we samen met de markt aan oplossingen
voor ‘smart mobility’, zoals deelscooters en deelauto’s, slimme verkeerslichten voor een goede
doorstroming, arrangementen met het bedrijfsleven en de innovatieve Brainportlijn.
De opgaven voor verkeer en vervoer, nu en in de toekomst, zijn echter zo groot, dat naast de
huidige afspraken met de provincie en het Rijk aanvullende maatregelen en cofinanciering nodig
zijn.
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Verkeersstromen, zoals fietsers en gemotoriseerd vervoer, worden waar mogelijk gescheiden.
Wij streven naar een maximumsnelheid van 30 km per uur binnen woonwijken.
We gaan verder met mobiliteitshubs, hoogwaardig openbaar vervoer en ruimte voor de fiets
(ook snelfietspaden).
We hechten veel belang aan Eindhoven Airport voor het zakelijk verkeer en voor het
vestigingsklimaat. Tegelijk hechten we aan de leefbaarheid. We blijven gecommitteerd aan de
afspraken over geluidsoverlast in het rapport van Pieter van Geel.
De parkeernorm in Eindhoven blijft op het huidige niveau.
De gemeente investeert in het aanpakken van onveilige verkeerssituaties.
Omdat een groot deel (80%) van de bedrijvigheid zich aan de westkant van de stad bevindt, is
een goede doorstroming over de A2 voor de economie en de leefbaarheid cruciaal. We willen
zoveel mogelijk verkeer naar de A2, maar de capaciteit is voor de toekomst niet voldoende. We
zullen dus met een langetermijnoplossing voor doorstroming en bereikbaarheid komen.
We zoeken een manier om verkeer aan de oostkant van de stad beter door te laten stromen
en om verkeer uit het centrum te halen. De VVD vindt het originele idee van de zogenaamde
‘Ruit’ nog steeds de beste oplossing. Het op termijn voltooien van de Ruit door het gebied van
het Dommeldal te ondertunnelen is het beste.

Een bruisende stad vol cultuur
Eindhoven is het kloppend hart van Brainport met faciliteiten voor de hele regio. Daarom is
samenwerking met de regiogemeenten van essentieel belang. De groei van Eindhoven zorgt voor
nieuwe energie, ook op sociaal en cultureel vlak. Bij een florerend Eindhoven hoort een divers
winkelaanbod, gezellige horeca, uiteenlopende festivals, conferenties, beurzen en congressen.
Met evenementen en culturele voorzieningen voor alle leeftijden die passen bij het profiel van
Eindhoven, dus ook grote festivals met wereldacts, zetten we de stad op de kaart en trekken we
mensen aan. Daarnaast ondersteunen we buurthuizen, bibliotheken, musea, concertlocaties en
sportaccommodaties. We zijn trots op ons cultureel erfgoed met onder andere: Carnaval, Glow,
DDW, DTW, de Lichtjesroute, het defilé op 18 september en andere grote evenementen die horen
bij de stad.
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Daarom gaan we met de binnenstad van een ‘place to buy’ naar een ‘place to be’ en willen we
een verbreding van het cultuuraanbod naar de wijken. Eindhoven is dé stad van techniek, design
en kennis. Dat laten we nog meer terugkomen in de openbare ruimte. In de ontwikkelingsstrategie
van de stad wordt de binnenstad steeds belangrijker. Het is het actieve centrum waarin inwoners
en bezoekers zich kunnen vermaken, zich laten inspireren en zich kunnen identificeren met die
nieuwe stad Eindhoven.
In de ontwikkelingsstrategie van de stad wordt de binnenstad steeds belangrijker. Het is het
actieve centrum waarin inwoners en bezoekers zich kunnen vermaken, zich laten inspireren en
zich kunnen identificeren met die nieuwe stad Eindhoven. Het is belangrijk, dat er een integraal plan
voor de binnenstad komt, met participatie van inwoners en ondernemers. Dit zorgt voor draagvlak
onder inwoners, geeft inzicht in ambities van bestuur en investeerders en ondernemers weten
waar ze aan toe zijn.
Stichting Cultuur Eindhoven (SCE) heeft de afgelopen jaren, een belangrijke rol gespeeld als expert,
adviseur en verbinder. Ze is van grote waarde gebleken voor de culturele sector in Eindhoven,
zeker in de moeilijke coronaperiode.

▶

▶
▶

We laten het cultuurbudget meegroeien met de ambities van de stad en zetten in op meer
voorzieningen samen met de provincie en het Rijk. Wel zetten we geld zo effectief mogelijk
in en verwachten we van culturele instellingen dat ze verantwoording afleggen over hoe zij
belastinggeld besteden.
Subsidies voor culturele voorzieningen ondersteunen een breed aanbod van kunst en cultuur
voor alle Eindhovenaren. Als voorwaarde voor subsidie verwachten we dat aanvragers ook zelf
zorgdragen voor een deel van de inkomsten.
Naast Brede Welvaart gaan we ook voor Brede Cultuur. Culturele instellingen zetten in op brede
cultuurparticipatie. Daarvoor gaan ze onder andere hun aanbod meer over de stad spreiden en
inspelen op de behoefte in de wijk. En cultuur moet voor iedereen leuk en toegankelijk zijn, ook
voor mensen voor wie dit niet vanzelfsprekend is, denk bijvoorbeeld aan jongeren, ouderen,
mensen met een beperking.
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De culturele instellingen worden actief en tijdig betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van de
stad. We gaan voor meer Eindhoven, niet alleen meer gebouwen.
De VVD wil dat de gemeente meebetaalt aan BIZ-investeringen (Bedrijven Investeringszone).
Zo ontstaat meer budget voor broodnodige initiatieven in de binnenstad, waar meer dan
32.000 mensen werken en 22 miljoen bezoekers komen (2019). Deze economische kracht is
van groot belang voor de stad.
Er is één loket voor organisatoren en verenigingen die evenementen (groot en klein) organiseren,
zoals Koningsdag of een braderie. Hier wordt actief en oplossingsgericht meegedacht en kun
je terecht als er iets misgaat.
Evenementen leiden tot meer bestedingen, werkgelegenheid en profilering. Daarom gaan wij
voor een meerjarig evenementenbeleid met ten minste eenmaal per twee of drie jaar een
nieuw en toonaangevend internationaal evenement.
Het belang van citymarketing is aantoonbaar zeer groot. Daarom ondersteunen wij onze
citymarketing-organisatie, Eindhoven365 en Eindhoven247, van harte. Daarnaast willen we ook
vrijetijdsbeleid om Eindhoven nog aantrekkelijker en breder bekend te maken.
De gemeente gaat in nauw overleg met eigenaren, ondernemers en andere betrokkenen de
diversiteit in het winkelaanbod versterken.
Makers en ontwerpers krijgen ruimte en aandacht in Eindhoven. Ze vertegenwoordigen niet
alleen een economisch belang, maar leveren ook een bijdrage aan de leefbaarheid en de
beleefbaarheid van de stad en zijn een belangrijk onderdeel van het culturele leven.

Een stad waar we gezond zijn, sporten en bewegen
Brainport loopt voorop in innovatie van de zorg. Dat is nodig, want het zorgstelsel in Nederland
staat onder druk. De zorg wordt te duur en we hebben niet genoeg personeel. Ondanks
onze uitstekende gezondheidszorg gaan mensen zich niet gezonder voelen en nemen de
gezondheidsverschillen verder toe. Dit vraagt om een andere kijk op gezondheid, gezondheidszorg
en welzijn. We moeten meer aandacht geven aan gezond blijven en aan gezond gedrag om ziekte
te voorkomen. Bijvoorbeeld sporten, gezond eten, stoppen met roken. Daarvoor zijn ingrijpende
en duurzame veranderingen nodig binnen het zorgstelsel, de samenleving en de financiering van
zorg. De Brainport-regio gaat deze uitdaging aan onder de naam ‘Vitaal in Brainport’. Een nieuwe
aanpak voor gezondheid en zorg, met als missie, dat we in 2040 minstens vijf jaar langer in goede
gezondheid leven, en de sociaaleconomische gezondheidsverschillen met 30% zijn afgenomen.
Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en ontspanning. Met sport zorgen we bovendien voor
een gezonde, duurzame en weerbare samenleving. Zeker nu onze samenleving steeds ouder
wordt, is het belangrijk dat we in beweging blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom
werken we samen met scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat
iedere inwoner van jong tot oud kan sporten.
Door te sporten worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de
samenleving. Omdat sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons leven, is het
logisch om sport in te zetten als hulpmiddel voor onze inwoners met wie het minder goed gaat.
Tegelijkertijd mag sport een doel op zich zijn, waarbij de lat hoog ligt en je jouw talent maximaal
ontwikkelt.
▶

We ondersteunen het project ‘Vitaal in Brainport’ dat bijdraagt aan het voorkomen van ziek
worden. Na het succes in de Achtse Barrier starten we nu met de wijken Tongelre en Woensel
Oost.

Verkiezingsprogramma 2022 -2026 - Een aantrekkelijke stad voor wonen, werken en leven

14

▶

▶

▶

▶
▶
▶
▶
▶

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen hierbij
helpen. Kinderen hebben een veilige speelruimte nodig die uitnodigt om buiten te spelen.
Daarom creëren we meer Cruyff Courts.
Wij willen daarnaast 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, met name in onze strategische
sporten zwemmen, voetbal, hockey en urban sports.
Sportevenementen zijn een manier om Eindhoven op de kaart te zetten, te verbinden en
mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met organisaties van grote
sportevenementen zoals de Eindhoven Marathon, de Swim Cup en Formule E om dit voor
elkaar te krijgen.

De studentensportverenigingen zijn via de koepelorganisatie ESSF weliswaar vertegenwoordigd
in de Eindhovense sportraad, maar de gemeente ontwikkelt zich tot actieve partner van de
studentensportverenigingen en omarmt de uitbreidingsplannen van het studentensportcentrum.
Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe we onze openbare
ruimte kunnen inrichten voor buitensport. We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee
te denken.
Sporten is een belangrijke ontwikkelmogelijkheid voor jongeren. We dragen daarom financieel
bij aan het sporten door kinderen als hun ouders dit niet kunnen betalen (evenals trouwens
voor culturele activiteiten).
We zorgen voor voldoende plekken om buiten te kunnen spelen en sporten. Wanneer een
sportveld plaats moet maken voor iets anders, willen we dat deze ruimte op een andere plek
wordt gecompenseerd.
De gemeente streeft bij het toewijzen van het gebruik van sportaccommodaties naar een
optimale bezetting en zal, waar nodig, toezeggingen herzien.
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Een stad waar duurzaamheid kansen biedt
Voor toekomstige generaties moet Eindhoven versneld verduurzamen. Het meest recente IPCCrapport benadrukt nog eens dat dat nodig is. Dat betekent dat we kiezen voor maatregelen waarbij
zoveel mogelijk CO2-reductie wordt gerealiseerd per geïnvesteerde euro.
Huizen worden versneld geïsoleerd en waar mogelijk van zonnepanelen voorzien. Het aardgasvrij
maken van bestaande bouw doen we alleen in zeer beperkte pilots met een scherpe kostenbatenanalyse en in overleg met de bewoners. De VVD zet in op verduurzaming en energietransitie
die voor iedereen betaalbaar is. We kiezen voor maatregelen die efficiënt zijn.

▶

▶

▶

We blijven inzetten op besparen. Alle energie die niet wordt gebruikt, hoeft ook niet te worden
opgewekt. Ook al klinkt het isoleren van woningen en gebouwen misschien minder spannend
dan aardgasvrij of klimaatneutraal, toch kan hier op korte termijn een bewezen winst worden
gehaald. Het inzetten van hybride oplossingen zoals een warmtepomp in combinatie met een
CV-ketel moet worden gestimuleerd om de CO2 footprint zo snel mogelijk te verkleinen.
In onze optiek draagt een ambitieus, maar realistisch, concreet én financieel onderbouwd
klimaatplan bij aan het draagvlak onder inwoners voor de duurzaamheidsvraagstukken. Zowel
grote projecten als initiatieven van de inwoners zelf worden door de gemeente gestimuleerd
en ondersteund. Deze ondersteuning kan ook financieel zijn, zoals een revolverend fonds voor
duurzame investeringen in woningen.
De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van innovatie
en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe sectoren te steunen.
Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale economie en het milieu, kopen we onze producten
en diensten duurzaam en circulair in.
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Wij ondersteunen het streven naar een energieneutraal Eindhoven in 2050. Daarom zet de
gemeente nu alle zeilen bij om de doelstellingen voor 2030 te realiseren. Door energie te
besparen en meer duurzame energie op te wekken, kunnen we dit slechts gedeeltelijk bereiken.
Daarom blijft de gemeente samen met de TU/e en het bedrijfsleven werken aan innovatieve
oplossingen.
We stimuleren milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale opwekking van
duurzame energie.
We maken per wijk een plan voor de verduurzaming van woningen en bouwprojecten. Samen
met bewoners en gebouweigenaren kijken we naar de beste oplossing. De gemeente heeft
hierbij een faciliterende rol, door bijvoorbeeld verschillende scenario’s door te rekenen, waarbij
de kosten en baten inzichtelijk worden. Het streven moet zijn om verduurzaming te realiseren,
waarbij de woonlasten zo laag mogelijk blijven.
Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, zorgen we ervoor dat
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk aan slimme energienetwerken,
waarbij huishoudens overtollige duurzame energie onderling kunnen delen. Het gasnetwerk
behouden we voor de toekomst, wanneer waterstof of groen gas toegankelijk zijn.
We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnepanelen en laadpalen aan te vragen door
procedures simpeler te maken, maar we zetten ook in om het privé laden in de openbare
ruimte makkelijker te maken. Zo stimuleren we duurzame energie en duurzame mobiliteit.
Omdat de netwerk- en aansluitcapaciteit te klein is (de levertijd van een aansluiting bedraagt
meer dan een jaar) en de vraag groeit, moeten we de infrastructuur voor de energietransitie
sneller aanpakken: meer netwerkcapaciteit, meer laadpalen et cetera.
We vinden dat het klimaatvraagstuk niet mag worden ‘misbruikt’ voor het doorvoeren van de
eigen politieke agenda. Daar is het te belangrijk voor. Oftewel: geen nivellering onder het mom
van het klimaat, wél concrete maatregelen die bijdragen aan de CO2-reductie.
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Een welvarende en sociale stad
De VVD gelooft in mensen. Mensen kunnen vaak meer dan ze zelf denken. De VVD schrijft
mensen niet af, maar geeft ze een kans om hun (soms verborgen) talenten te ontwikkelen
en te gebruiken. We creëren kansen voor iedereen, want iedereen doet ertoe. Samen maken
we Eindhoven. Dát is brede welvaart. We zetten in een op brede, preventieve, integrale,
wijkgerichte aanpak waarbij (mentale en fysieke) gezondheid en werk centraal staan. Goede
zorg en juiste besteding van zorggelden dragen bovendien bij aan een sluitende begroting.

Een stad waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan
Het hebben van werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor
contact met andere mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert
in zichzelf en draagt zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. Toch is er al jaren een
groep die de langs de zijlijn staat. De groep Eindhovenaren die in de bijstand zit en niet volledig mee
kan doen, is onnodig groot. We moeten mensen helpen, ondersteunen en begeleiden, maar we
accepteren niet dat iemand herhaaldelijk niet komt opdagen bij een sollicitatie.
▶

▶

We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan en zij die dat niet kunnen, activeren
we met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Bij om- en bijscholing richten we ons daarom op iemands
talenten en mogelijkheden en hoe dit aansluit op de arbeidsmarkt, zodat mensen breder
inzetbaar worden. Een duidelijk competentieprofiel voor elke bijstandsgerechtigde is hierbij
een basisvoorwaarde. Dit leggen we vast en digitaliseren we, zodat doorverwijzing makkelijker
wordt.
Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is, begeleiden we onze inwoners naar beschut
werk en leerwerkplekken. We maken afspraken met werkgevers en Ergon om ervoor te zorgen
dat mensen niet alleen een baan vinden, maar ook houden.
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De VVD zet meer in op het helpen van mensen uit de bijstand naar werk, met name in sectoren
waar grote tekorten zijn zoals de horeca, de evenementenbranche, de schoonmaakbranche
en de zorg.
Het onderwijs en het bedrijfsleven werken nauw samen om te zorgen dat er voldoende
passende banen en stageplekken zijn voor wie klaar is met zijn opleiding. Ook is samenwerking
nodig om tekorten aan te pakken in sectoren als zorg en techniek, denk onder andere aan
zijinstromers en herintreders, zodat zij kunnen werken aan hun basisvaardigheden in combinatie
met vakinhoudelijke kennis.

Als je wilt dat mensen mee kunnen doen, moeten ze voldoende kunnen lezen en schrijven. Als
mensen in een uitkeringssituatie komen, screenen we op laaggeletterdheid en zorgen ervoor
dat er bij de leerbehoefte passend aanbod is.
Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in inkomen op
vooruitgaat. Lokale regels die dit in de weg staan, schaffen we af. Zo voorkomen we nieuwe
armoedevallen. We moeten voorkomen, dat armoede van generatie op generatie wordt
doorgegeven. We voorkomen dit door kinderen/jongeren mee te laten doen aan schoolse
en buitenschoolse activiteiten, waardoor zij zich niet onderscheiden van hun vriendjes en
klasgenootjes.
We stimuleren bedrijven met buddyprojecten te werken voor bepaalde doelgroepen (50+ of
jongeren). Dat is niet alleen waardevol voor de mensen zelf, het draagt ook bij aan het oplossen
van het personeelstekort.
Als bedrijven zich in Eindhoven vestigen, maken we afspraken over het aannemen van mensen
uit de bijstand of mensen via Ergon.
Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen van een baan
is al ingrijpend genoeg. Iedereen heeft talenten. Je bent verplicht aan de maatschappij een
bijdrage te leveren. We vinden het belangrijk dat mensen blijven meedoen in onze samenleving.
Deze bijdrage kan ook in de vorm van een opleiding die leidt naar werk.
De gemeente heeft als werkgever een voorbeeldfunctie om mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt een kans te geven.
De meedoenbijdrage keren we voortaan niet direct in geld uit, maar gericht, zodat hij wordt
gebruikt zoals de bedoeling is.
Om arbeidspotentieel te verhogen (vooral van mensen in de lagere inkomensgroepen en van
mensen die weinig werken), ontzorgen we bedrijven om kinderopvang te faciliteren.
De afgelopen jaren zijn te veel inwoners onterecht tot fraudeur bestempeld. Fraude is en
blijft diefstal, maar het maken van een foutje maakt je nog niet direct fraudeur. Dit willen we
in de toekomst voorkomen. Het oordeel over fraude moet uiteindelijk tot stand komen door
mensenwerk, niet door een computer.

Verkiezingsprogramma 2022 -2026 - Een welvarende en sociale stad

19

Een stad waar nieuwkomers integreren en meedoen
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen
verantwoordelijkheid is. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk opzicht anders
is dan waar je vandaan komt. Van nieuwkomers verwachten we dat ze, in ruil voor de geboden
gastvrijheid, bijdragen aan onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen
in onze normen en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding.
Wie minder bijdraagt kan ook minder een beroep doen op de samenleving. Als je bijstand ontvangt
maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie verricht, word je gekort op je uitkering.
Uitkeringsgerechtigden die onvoldoende zijn ingeburgerd, kunnen als tegenprestatie worden
verplicht op onderdelen te werken aan inburgering en integratie.
▶
▶

▶
▶

In de vrije westerse samenleving is geen plaats voor discriminatie, segregatie, culturele of
religieuze onderdrukking.
De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het deelnemen aan de samenleving en het vinden
van een baan. We zorgen voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren.
Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning om Nederlands te leren. Wanneer
iemand niet voldoende Nederlands spreekt en bewust niet meewerkt, kunnen boetes volgen
of korten we de uitkering.
Jonge kinderen van ouders die moeten inburgeren gaan verplicht naar voorschool om
achterstanden vroeg aan te pakken.
Statushouders komen pas na een succesvolle start van hun inburgeringstraject in aanmerking
voor een sociale huurwoning.

Een stad met passende zorg, dichtbij huis
Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle zorg
waarin de Eindhovenaar centraal staat. Met hulp die zo dichtbij huis mogelijk wordt georganiseerd,
zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Zodat je in je eigen buurt goed oud
kunt worden. Maar ook goede en snelle specialistische zorg waar dat nodig is. Het belang van de
inwoners staat hierbij natuurlijk centraal.
Wij streven naar buurten waar je buren gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En
waar alle straten goed toegankelijk zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan.
Er is een divers aanbod in de wijk nodig, ook als dit kleinschalig is. Denk aan winkels, sport en
activiteiten. Deze aanpak werkt preventief.
De effecten van de coronacrisis op de samenleving zijn groot. Het wegvallen van kleinschalige
straat- en buurtevenementen hebben grote gevolgen gehad, zoals vereenzaming. We gaan meer
doen om opnieuw verbindingen te leggen door een actieve ondersteuning, zowel organisatorisch
als facilitair. De buurt zorgt voor de contacten en de initiatieven en de gemeente zorgt voor
vergunningen en faciliteiten.
▶
▶

Het moet mogelijk zijn om laagdrempelig en in de eigen wijk hulp te krijgen. Huisartsenpraktijken,
buurthuizen, WIJeindhoven en praktijkondersteuners spelen hierin een cruciale rol. Zo zorgen
we voor basisondersteuning in het dagelijks leven.
Als volwassen, kinderen of gezinnen zwaardere hulp nodig hebben, helpen wij hen daarheen
op weg. Hiervoor kunnen mensen terecht bij WIJeindhoven en praktijkondersteuners.
WIJeindhoven helpt bij het vinden van passende ondersteuning.
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We vragen inwoners om ondersteuning zoveel mogelijk zelf te regelen zodat het past bij hun
wensen. Dat is goed mogelijk met een integraal persoonsgebonden budget (i-pgb).
Binnen de Metropool Regio Eindhoven werken de gemeenten samen om het gebruik van
hulpmiddelen zo efficiënt mogelijk te organiseren. We organiseren (meer) zelfservice voor
mensen die dit zelf kunnen regelen.
Mensen die levenslange zorg nodig hebben gaan we niet elke drie jaar herindiceren.
Om schulden vroeg te signaleren is meer samenwerking nodig met organisaties zoals
woningbouwcorporaties. Deze preventieve aanpak voorkomt niet alleen schulden maar ook
schaamte en stress.
Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen samen met een
schuldhulpverlener op een rij gezet kunnen worden. Zo voorkomen we verdere escalatie.
Iedereen moet mee kunnen doen in onze stad, ook mensen met een beperking. Toegankelijkheid
is vanzelfsprekend en wordt meegenomen in nieuwbouwplannen. De gemeente geeft, wat
betreft toegankelijkheid, zelf het goede voorbeeld.
‘Buurt in bloei’, de wijkgerichte aanpak, bouwen we verder uit. Mensen komen hierdoor beter in
zicht, dit werkt preventief. Zo voorkomen we dat we zwaardere hulp nodig is.
Dat geldt ook voor het project ‘Buurtgezinnen’. Dit is een tussenvorm naar zorg in de wijk met
vrijwilligersondersteuning, tussen begeleiding van WIJeindhoven en tweedelijnszorg in. Dit is
beter passend aanbod tegen minder kosten en met een beter effect.
Eindhovenaren blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen wijk wonen. We zetten daarom
in op het bouwen van meer woningen waar je goed oud kunt worden en woonvormen waar
ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning zelfstandig blijven wonen.
In subsidieaanvragen van maatschappelijke organisaties geven zij aan hoe ze laaggeletterdheid
gaan aanpakken (signaleren en doorverwijzen).
We willen een aanpak met maatwerk voor de 50 gezinnen die de meeste zorg afnemen. Hier
trekken we lessen uit: hoe kunnen we de zorg beter inrichten om gezinnen echt vooruit te
helpen?

Een stad waar je fijn kunt opgroeien
Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij helpen daarbij, door
een gemeente te zijn waar kinderen op een veilige en prettige manier kunnen opgroeien en hun
talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer opgroeien niet gemakkelijk gaat en er jeugdzorg nodig
is, bieden we hulp. Dat doen we het liefst zo dicht mogelijk bij huis, zodat onze jeugd zo normaal
mogelijk kan opgroeien. Helaas verloopt nog niet alles naar wens in de jeugdzorg en dat moet zo
snel mogelijk worden opgelost. Hierbij letten we goed op dat we niet onnodig stickers plakken en
ons focussen op normaliseren: niet iedereen die anders is, heeft daar hulp bij nodig.
▶

▶

▶

Er komt een scherpere afbakening van wat we scharen onder jeugdzorg. Nog te vaak krijgen
kinderen hulp voor zaken die horen bij normaal opgroeien of blijkt hulp niet effectief. We
proberen jeugd weg te houden van zwaardere vormen van jeugdzorg als dat te vermijden is.
Opgroeien gaat nu eenmaal niet zonder horten en stoten.
Het voorkomen van hulp, preventie, is erg belangrijk. Zo voorkomen we dat we zwaardere
hulp nodig is. Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we daarom zo vroeg mogelijk
te signaleren. Verder kijken we niet alleen naar het kind maar naar het hele gezin (schulden,
laaggeletterdheid, gezondheidsproblemen).
We stimuleren (verdere) samenwerking tussen WIJeindhoven, jeugdzorg, huisartsen, scholen
en sportclubs waarbij er niet te verkrampt met regels wordt omgegaan om preventie mogelijk te
maken en om ervoor te zorgen dat jeugdzorg kennis kan aanleveren bij ingewikkelde casuïstiek.
De gemeente maakt keuzes: met een beperkt aantal organisaties contracten sluiten.
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Jeugdzorg wordt onderdeel van het LEA-overleg, het reguliere overleg tussen de gemeente,
kinderopvang, onderwijs en maatschappelijke partners. We maken in dit overleg meer gebruik
van data (uitval, thuiszitters, bijstandsgezinnen).
We zorgen ervoor dat er geen wachtlijsten in de jeugdzorg zijn. Als kinderen extra hulp nodig
hebben moet zo snel mogelijk de juiste zorg beschikbaar zijn. Dat geldt zowel voor reguliere
als voor hoog-specialistische jeugdzorg. We halen perverse prikkels uit het verdienmodel
van jeugdzorg en geven prioriteit aan de zware gevallen. Bovendien gaan we helpen bij het
oplossen van de personeelstekorten.
Jeugdzorg is nodig om verdere en toekomstige problemen (geen diploma, geen baan vinden)
te voorkomen. De gemeente en jeugdzorg streven naar een consistente langetermijnaanpak.
Daarvoor is ook bij de gemeente continuïteit nodig (kennis van historie en inhoud) in het
personeelsbeleid.
We zorgen ervoor dat aan de voorkant goed wordt gekeken wat passende zorg is. Dat doen
we door generalisten te laten bepalen of er een specialisme nodig is en zo ja, welk specialisme.
De rol van het servicebureau gaan we verduidelijken en ontwikkelen.
Ieder gezin heeft één generalist als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt dat
hulp effectief geboden kan worden. Wij ondersteunen hierbij de visie van WIJeindhoven. Het
realiseren van deze visie bewaken we scherp.
Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept. Kinderen en
jongeren zijn veerkrachtig, maar scholen en sportverenigingen zetten in op het bespreekbaar
maken van mentale gezondheid, zodat problemen worden voorkomen.
Het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling heeft een hoge prioriteit. Waar
signalen zijn van kindermishandeling wordt adequaat gehandeld en is hulp altijd direct
beschikbaar.
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Een veilige stad
Om met plezier in je buurt te wonen is het belangrijk dat je je er veilig voelt. Zonder veiligheid
geen vrijheid. Dit kan ook in Eindhoven beter. We zorgen ervoor dat Eindhoven veilig is en
veilig voelt. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van inwoners, ondernemers en de
gemeente. Door met elkaar op te trekken gaan we overlast tegen. We pakken de criminaliteit
hard aan én gaan fors investeren in een brede integrale preventieve wijkaanpak, waarbij
wonen, schone openbare ruimte, groen, extra onderwijs, gerichte politie-inzet en sociale
hulpverlening elkaar versterken. Hiervoor worden heldere doelstellingen geformuleerd én
maken we budget vrij. Dit is de grote investering in de leefbaarheid van Eindhoven.
▶
▶
▶
▶

We investeren in veiligheid. Ons veiligheidsbudget per inwoner trekken we gelijk aan het
gemiddelde van de vier grote steden.
Politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn zichtbaar op straat. We breiden
het aantal boa’s uit om te helpen met het bestrijden van kleine criminaliteit.
De kosten van handhaving bij sportwedstrijden en evenementen worden zoveel mogelijk
verhaald op diegenen die het probleem veroorzaken.
Ook veiligheid is mensenwerk en vraagt om een persoonlijke aanpak. Om de veiligheid in de
stad te vergroten werken we wijkgericht. Het is belangrijk dat mensen zich veilig voelen in hun
eigen wijk. Hierbij kijken we naar de wijk als geheel en pakken we problemen niet alleen aan,
maar lossen we ze bij de wortel op.

Verkiezingsprogramma 2022 -2026 - Een veilige stad

23

▶
▶
▶

▶
▶
▶

▶
▶

▶

▶

▶
▶

Veiligheid is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle Eindhovenaren. Wijkagenten
werken daarom samen met buurtpreventieteams en WhatsAppgroepen.
We zetten technologie slim in om de stad veiliger te maken. Waar nodig gebruiken we
bijvoorbeeld cameratoezicht. We maken hierbij steeds een afweging tussen veiligheid en
privacy.
We pakken verkeersoverlast en patsergedrag aan. Als mensen overlast veroorzaken, wordt
er altijd opgetreden. Raddraaiers en hangjongeren worden opgespoord en aangepakt en
overlastgevers zetten we sneller uit huis. Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op onze
steun en die van het lokaal gezag.
Problemen in de wijken, zoals bijvoorbeeld op de Tongelresestraat en de Kruisstraat, worden
integraal aangepakt om het waterbedeffect te voorkomen.
Straatintimidatie heeft geen plek in Eindhoven. Ook als je ’s avonds alleen over straat gaat,
moet je je veilig voelen. Daarom pakken we straatintimidatie aan door dit op te nemen in het
veiligheidsbeleid en dit strafbaar te stellen.
Vrijheid van meningsuiting is de kern van onze democratie. Wij laten vrijheden niet misbruiken
om onze stad kort en klein te slaan. Het recht op demonstratie is een groot goed, maar we
moeten hier wel met gezond verstand mee omgaan en het moet veilig kunnen. We maken slim
gebruik van politie-inzet. Voor risicovolle demonstraties is het Stadhuisplein de aangewezen
locatie.
Hulpverleners zijn altijd beschikbaar en bereikbaar. Zij kunnen veilig hun werk doen; van
hulpverleners blijf je af. Hufters die dit wel doen, pakken we hard aan.
We doen er alles aan om ondermijning te voorkomen. Crimineel geld mag de bovenwereld
niet bereiken. We treden op tegen malafide belwinkels, goudhandels en autoverhuurders
die dienen als middel voor witwassing en zo onze straten onveilig maken. We weigeren een
vergunning of trekken deze in als deze misbruikt worden voor het faciliteren van criminele
activiteiten. Tegelijkertijd willen we met onze brede integrale wijkaanpak criminaliteit zoveel
mogelijk voorkomen.
Door wijkagenten die duidelijk zichtbaar surveilleren gaan we verloedering en overlast op straat
en in wijken tegen. Overlastgevers worden permanent op de huid gezeten en gecontroleerd
met een daadkrachtige en strenge aanpak. Daarbij zetten we in op een patseraanpak, waarbij
jonge criminelen worden gedwongen hun dure kleding, horloges en brommers in te leveren.
Boa’s verdienen een goede uitrusting, zodat zij veilig hun werk kunnen doen. Daar gaan wij
structureel geld voor vrijmaken met als doel om hun veiligheid en die van onze inwoners en
hulpdiensten te vergroten. Waar nodig krijgen ze de bevoegdheid en de beschikking over
bodycams, handboeien en wapenstok en is er permanent cameratoezicht.
De burgemeester heeft veel bevoegdheden die hij kan gebruiken om Eindhoven veiliger te
maken. Wij steunen de burgemeester volledig bij de inzet van deze bevoegdheden. Te denken
valt aan het toepassen van preventief fouilleren en cameratoezicht.
We willen voorkomen dat vergunningen worden gebruikt voor criminele activiteiten. Daarom
zet de gemeente de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar
bestuur), die onderzoek naar vergunningsaanvragers mogelijk maakt, zo breed mogelijk in.
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Een stad die klaarstaat voor
inwoners
Een stad met een sterke financiële basis en een servicegerichte
organisatie
Om onze ambities te realiseren moet Eindhoven groeien naar 300.000 inwoners. We kunnen dit
alleen realiseren met een krachtig bestuur en met gekwalificeerde ambtenaren die met de inwoners
meedenken. De groei van de stad vergt extra inspanning, ook van de ambtelijke organisatie. Met
voldoende kennis en kwaliteit in de organisatie en een betere ICT-infrastructuur kan de groei van
het ambtelijk apparaat toch beperkt blijven.
▶
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▶
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De ontwikkeling van de organisatie bekijken we daarom vanuit dit bredere perspectief. We
onderzoeken wat de toekomstige eisen aan de organisatie zijn en inventariseren de mogelijke
knelpunten.
Het is belangrijk, dat de gemeentelijke organisatie goed is voorbereid op de snelle ontwikkelingen
op het gebied van data en ICT, bijvoorbeeld vanwege nieuwe wet- en regelgeving (AVG, Wet
open overheid).
Verantwoordelijkheid leggen we lager in de gemeentelijke organisatie. Ambtenaren krijgen
meer mandaat en durven meer verantwoordelijkheid te nemen. Communicatie over hun
besluiten moet altijd helder zijn.
We willen de afstand tussen inwoners en bestuur kleiner maken. De invoering van de
Omgevingswet biedt ons de mogelijkheid om onnodige regels en vergunningen te schrappen.
Daarnaast is een goed werkende inwonersparticipatie belangrijk. Bij inspraak en samenspraak
moet het voor inwoners duidelijk zijn waar ze met hun relevante input terecht kunnen. Deze input
moet beter verwerkt en meegenomen worden in de besluitvorming. Wel met duidelijkheid over
hoever de invloed kan gaan om teleurstelling en frustratie te voorkomen. ICT is een belangrijk
onderdeel voor de werking van de omgevingswet.
De gemeente communiceert de mogelijkheden voor inspraak via diverse media naar alle
belanghebbenden.
Een bereikbare overheid, met één loket voor alle vragen en zodanig dat mensen worden
teruggebeld door iemand die de vraag kan beantwoorden. Een begrijpelijke website, duidelijke
brieven en echte mensen aan de telefoon.
Voor mensen die digitaal vaardig zijn en digitaal bediend willen worden, moet dit makkelijk en
snel kunnen. Voor de mensen die dit lastig vinden, is er altijd een loket waar je terecht kunt.
Documenten, zoals paspoorten en rijbewijzen, kunnen ook worden thuisbezorgd (eventueel
tegen vergoeding).
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Een stad waar we verstandig met ons geld omgaan
De Eindhovense VVD is erin geslaagd de gemeentelijke financiën op orde te brengen. Eindhoven
groeit en de VVD heeft de ambitie de leefbaarheid en de kwaliteit van de voorzieningen daarbij
te laten aansluiten. Dit betekent meer huizen, maar ook meer groen om te recreëren. Goede
bereikbaarheid op een toekomstbestendige manier. Meer aandacht voor cultuur, sport en een
gezonde manier van leven. Al deze uitdagingen vragen grote investeringen. Desondanks willen we
de lasten voor de inwoners, zoals de OZB, zo laag mogelijk houden.
Eindhoven heeft per inwoner een veel kleinere rijksbijdrage dan de andere G5 steden.
Daarom blijven we op landelijk niveau streven naar een eerlijker verdeling.
Maar we kijken niet alleen naar de rijksoverheid, we nemen ook zelf onze verantwoordelijkheid.
Dit betekent, dat we zuinig met ons geld omgaan en investeren waar dit het grootste verschil
maakt. Als er subsidies beschikbaar zijn vanuit de provincie, het Rijk of Europa voor bijvoorbeeld
stadsontwikkeling, groen, cultuur, energietransitie, mobiliteit of technologische innovaties, dan
willen we daar graag van profiteren. Maar we moeten dan ook zelf een bijdrage leveren. Om snel
van dergelijke mogelijkheden gebruik te kunnen maken, hebben we dus een flinke spaarpot nodig.
Zo’n spaarpot voor strategische investeringen heeft voor de VVD een hoge prioriteit.

▶
▶
▶

▶
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▶

Eigen initiatieven van de gemeente op het gebied van duurzaamheid boven op de landelijke
regelgeving moeten logisch en rendabel zijn en zich op basis van ‘revolving funds’ terugverdienen.
We zijn voor Investeringen in voorzieningen zoals P+R.
Ondanks het feit dat de kosten van het afvoeren van afval blijven toenemen, streven we naar
een zo laag mogelijke afvalstoffenheffing. Bovendien is het oneerlijk, dat een klein huishouden
evenveel afvalstoffenheffing betaalt als een groot huishouden. Daarom passen we deze heffing
aan op het aantal personen per huishouden. Koppeling van de hoogte van de afvalstoffen- en
rioolheffing aan de WOZ-waarde van een pand wijst de VVD krachtig af.
Wij willen dat de woningbouwcorporaties meebetalen aan het fonds voor bovenwijkse
voorzieningen.
We willen een goed werkend en betaalbaar riool. We vinden het normaal dat iedereen die
hiervan gebruik maakt, bijdraagt aan de kosten. Of je nu een huis huurt of een huis bezit. De
rioolheffing mag echter geen melkkoe zijn en dus niet duurder dan nodig is.
Dankzij de door de VVD geëiste financiële spelregels in het coalitieakkoord is de financiële
positie van de gemeente op orde. Daarom willen we wederom heldere financiële spelregels in
een nieuw coalitieakkoord.
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Lavina Heesterbeek		
Lid VVD Brainport Regio
Dolf Hertzberger			
Lid VVD Brainport Regio
Alex Huygen			
Lid VVD Brainport Regio
Fopke Klok			
Gemeenteraadslid Eindhoven, voorzitter
Marlon Poppelaars		
Lid VVD Brainport Regio
Hilko Werkman			
Lid VVD Brainport Regio
Ed Winters				Gemeenteraadslid Eindhoven

De commissie spreekt haar dank uit aan de vele mensen die met hun kennis en ideeën aan de
totstandkoming van dit programma hebben bijgedragen.

Vormgeving
▶
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