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Son en Breugel is een dorp….

1. … Waar het om de inwoners gaat
1.1 Gemeenschap first, gemeente second
We hebben een sterk, waardevol gemeenschapsleven, en we hebben actieve
verenigingen en succesvolle evenementen. Onze gemeenschap bruist, is betrokken en
prima in staat om zelf vorm te geven aan die zaken die dicht bij de mensen staan.
Daarbij hoort een bestuur dat een faciliterende en regisserende rol vervult. Wij geloven
dat de burger, de straat en de wijk, eigen verantwoordelijkheden kunnen nemen als het
gemeentebestuur bereid is om ze die ook te geven. Organisaties, zoals bijvoorbeeld
SonenBreugelVerbindt en nog vele andere, spelen hierbij een belangrijke rol en
verdienen onze steun.
 De gemeenschap mogelijkheden geven om eigen groen in de straat/buurt te
onderhouden.
 Streven naar sterke verenigingen

1.2 Verstandig financieel beleid
De gemeente dient een sober en financieel verantwoord beleid te voeren. Beheersing
van kosten is essentieel: structurele inkomsten en uitgaven moeten in balans zijn.
De door onze inwoners betaalde OZB is geen sluitpost, en gaat alleen omhoog met de
inflatiecorrectie. Stijging van huizenprijzen, mag niet leiden tot hogere OZB inkomsten
voor de gemeente.
 Strak financieel beleid
 Intensivering van regionale samenwerking
 Beoordeling van de impact van gemeenschapsvoorzieningen op lange termijn

1.3 Toegankelijk en zichtbaar bestuur
Het gemeentebestuur moet door een “open deuren” beleid weten wat er leeft in het dorp,
en de burger moet eenvoudig toegang krijgen tot het gemeentebestuur. Onze wethouder
Kees Vortman, heeft door zijn wekelijkse spreekuren veel contact gehad met inwoners.
Het bestuur toont interesse in wat er gebeurt, en denkt mee met de gemeenschap wat er
moet gebeuren.
 Een wethouder-spreekuur is vanzelfsprekend
 Transparantie is noodzakelijk om zelfbestuur mogelijk te maken
 Luisteren naar de burgers
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1.4 Het kan wél!
De VVD wil een bestuur en een ambtelijk apparaat dat pragmatisch is, en denkt in
kansen en oplossingen. Dat liever meerdere kleine, herkenbare stapjes vooruit zet, dan
in één grote stap snel thuis wil zijn.
 Dienstbaarheid is leidend
 Niet omdat het moet, maar omdat het kan

2. ….Met twee bruisende kernen
2.1 Centrum Son
Wij hebben altijd geijverd voor een “huis van verenigingen”. Het nieuwe dorpshuis wordt
onderdeel van een heringericht, vitaal centrum met nieuwe woningen, een nieuwe kerk
en een uitnodigende doorgang naar het groen van park Vroonhoven.
 Opknappen van de Nieuwstraat heeft een hoge prioriteit
 Ondersteunen van de middenstand om de aantrekkelijkheid van het dorp te
vergroten
2.2 Centrum Breugel
De Boerderij en de Bongerd vormen al een goede omgeving voor verenigingen, maar
door de inzet van onze wethouder Kees Vortman in samenwerking met een stuurgroep
bestaande uit inwoners uit Breugel, heeft “Breugel Bruist” nieuwe impulsen gekregen. Dit
willen wij tot een goed einde brengen.
 Bruggen slaan tussen evenementen in Son en in Breugel, zoals Samenloop
voor Hoop.

3. ….Waar het plezierig werken is
3.1 Economische toplocatie
We máken het in Son en Breugel. Volgens Elsevier zijn wij in 2016 de 2 e economische
toplocatie van Nederland. In goede tijden moet je investeren. Son en Breugel kan meer
profiteren van deze economische voorspoed. Om meer inwoners uit ons dorp te laten
werken op Ekkersrijt, kan de gemeente in samenwerking met de OVE een banenmarkt
organiseren.
De omgeving van Eindhoven begint zich onder meer te profileren als een middelpunt
voor logistiek en van grote bedrijvigheid. Ekkersrijt-Oost is daar een voorbeeld van. Wij
zullen ons inzetten om de bereikbaarheid van dit gebied verder te verbeteren.
 Son en Breugel kan meer profiteren van de huidige economische voorspoed
 Lokale werkgevers koppelen aan lokale werknemers
 Ekkersrijt-Oost aansluiten op Kennedylaan (2e ontsluiting)
3.2 Middenstand
De aantrekkelijkheid van een centrum wordt mede bepaald door een exclusief en
gevarieerd winkelaanbod en door goede bereikbaarheid. Voordat het nieuwe centrum is
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uitontwikkeld, zal Son en Breugel haar aantrekkelijkheid voor middenstand moeten
adverteren. Wij stimuleren een grotere diversiteit van het winkelaanbod.
 Diversiteit in middenstand stimuleren
 Clusteren van branchegenoten maakt het centrum interessant voor
ondernemingen en publiek.
3.3 Bedrijvigheid
Wij geloven in ondernemerschap, ondersteunen innovatie en creativiteit, en zijn
voorstander van structurele samenwerking tussen overheid, onderwijs en ondernemers.
Om onze regio verder te ontwikkelen tot een wereldspeler, onderschrijven wij de ambitie
van de Brainportregio en de hieruit voortkomende Brainport Nationale Actieagenda.
 Samenwerking met lokale ondernemersverenigingen om gemeentelijke
voorzieningen te optimaliseren.
3.4 Begeleiding naar werk
Niet iedere inwoner kan een baan vinden die aansluit bij zijn wensen en mogelijkheden.
De gemeente heeft als taak om deze inwoners op een voor hen passende manier, te
laten deelnemen in de samenleving en het arbeidsproces. Wij willen dat diegenen die
arbeidsbeperkingen hebben daarbij zo goed mogelijk geholpen worden. Maatwerk is
daarbij essentieel. We ondersteunen van harte burgerinitiatieven zoals Meedoen Werkt
en Doorpakkers Werken.
Anderen hebben geen beperkingen en staan toch langs de kant. Voor deze mensen
vinden wij het hebben van werk (en dus meedoen in de maatschappij) belangrijker dan
dat de baan perfect passend is. Voor deze groep willen we samenwerken met
ondernemingen op Ekkersrijt.
 Werk boven uitkering
 Samenwerking tussen bedrijven en gemeente bevorderen
 Opzetten van een banenmarkt

4. ….Waar vervoer van A naar B vlot gaat
4.1 Doorgaand verkeer weren
Door de economische groei neemt de verkeersdruk weer toe. Een doorn in het oog van
velen is het doorgaande verkeer in ons dorp op de Noord-Zuid lijn (van Rooijseweg tot
Kanaalstraat) én op de Oost-West lijn (van Olen tot Bestseweg via Planetenlaan of
Veerstraat).
 Herindeling door invoering van eenrichtingsverkeer
 Het realiseren van een “spitsroute” langs het Wilhelminakanaal, tussen de
Kanaalstraat en de Hooijdonkse brug.
4.2 Je kunt goed en veilig van A naar B
Goede en veilige bereikbaarheid van voorzieningen en woonwijken op welke manier dan
ook, is essentieel. De doorstroom in het dorp kan verder worden verbeterd: de kruising
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Europalaan-Boslaan kan een rotonde worden, en op meer plaatsen waar verschillende
verkeersdeelnemers elkaar kruisen, moet duidelijker worden wie voorrang heeft.
Afgelopen jaar is dat al gedaan door betere belijning op het kruispunt bij “de Dames”, en
de LED verlichting bij de zebrapaden in het centrum.
Industrieterrein Ekkersrijt slibt dicht. Hier willen we een tweede uitgang in zuidelijke
richting op de Kennedylaan, zodat minder verkeer over de rotonde Kanaalstraat hoeft.
Wij stimuleren veilige fiets- en voetpaden en wandelroutes, ook richting Eindhoven. Het
onderhoudsniveau van de trottoirs moet beter, en de verkeerssituatie rond de scholen
moet een continu punt van aandacht blijven.
Een aantal plaatsen in het dorp wordt als onveilig ervaren terwijl er vrijwel nooit iets
gevaarlijks gebeurt. Ondanks dat deze plaatsen voldoen aan de verkeerswetgeving,
willen wij bezien of we door inventieve aanpassingen het gevoel van veiligheid kunnen
vergroten.
Het openbaar vervoer in onze regio kan beter en slimmer door meer knooppunten te
creëren en niet alles vanuit één centraal punt (station Eindhoven) te organiseren.
 Directe verbinding van Son en Breugel naar Best.
4.3 Je kunt bij A én B parkeren
Gratis parkeren en voldoende parkeervoorzieningen op de juiste plaatsen in het
centrum, nodigen uit om te komen winkelen. Daarnaast dient ook in eventuele openbare
parkeergarages parkeren gratis te zijn.
Wij zullen alles in het werk stellen om de commerciële aantrekkelijkheid van het dorp
verder te vergroten. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan verhoging van het
aantal oplaadpunten voor elektrische auto’s.
Wij vinden dat geparkeerde auto’s in het centrum niet beeldbepalend mogen zijn. Door
aanleg en uitbreiding van groene voorzieningen, kunnen auto’s aan het gezichtsveld
worden onttrokken.
 Blik uit het blikveld en achter het groen

5. ….waar het prima wonen is
5.1 Duurzaam doorgeven aan onze kinderen
Verduurzaming werd tot voor kort gezien als een kostenpost, maar tijden zijn veranderd;
verduurzaming is inmiddels financieel interessant geworden voor burgers en bedrijven.
Wij hebben een verantwoordelijkheid naar onze kinderen, en daarom is het streven naar
duurzaamheid een must.
Wij vinden dat de overheid de aanjager moet zijn voor verduurzaming. De gemeente kan
initiatieven van burgers met (start)subsidies stimuleren. Wij steunen burgerinitiatieven
zoals SonEnergie en SonenBreugelVerbindt.nl en ondersteunen het gemeentelijk
uitvoeringsprogramma Duurzaamheid 2017, waarin onder meer een
zonnepanelenproject voor burgers en verenigingen.
 “Duurzaam” is investeren in onze kinderen
 De gemeente stimuleert burgerinitiatieven
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5.2 Een groen dorp; en dat blijven we!
De visuele kracht van ons dorp is onder meer het groene karakter. De bebouwde kernen
van ons dorp herbergen bijvoorbeeld 35 hectare bos in het openbaar gebied, en dat
dient behouden te blijven of te worden versterkt. Groen is niet alleen belangrijk voor het
oog, maar verhoogt ook het woon-, leef- en werkklimaat. Wij maken ons sterk voor een
hoog onderhoudsniveau om onze aantrekkelijkheid te behouden. Maar ook de burger
zelf blijft verantwoordelijkheid voor zijn naaste, groene omgeving.
 Groen blijft groen
 Groen voor steen
5.3 Een goede start voor starters
Het tiny loft concept is ontstaan in de crisisjaren en stelt de vraag die veel jongeren
stellen: wat hebben we echt nodig? Een grote groep jongeren (en ouderen) willen een
comfortabele en vooral betaalbare plek om te wonen. Met prijzen van rond 80.000 euro,
worden kleine, duurzame en energie neutrale lofts op de markt gebracht.
 Een kleine start van formaat
5.4 Veiligheid
Grote en kleine criminaliteit is reden tot zorg. Burgers moeten zich in hun woning en op
straat veilig kunnen voelen, ook als het donker is. Politie en brandweer moeten goed
bereikbaar zijn. Bij noodsituaties is de politie te vaak meer dan 15 minuten na de oproep
ter plaatse. Het aantal BOA’s dient verhoogd te worden van twee naar drie.
Met betrekking tot de grote criminaliteit dient de gemeente alle medewerking te verlenen
aan gecoördineerde opsporingsactiviteiten samen met alle daarbij betrokken autoriteiten.
De Veiligheidsmonitor (periodieke enquête onder een steekproef van de inwoners over
veiligheid) is een belangrijk instrument om vast te stellen wat de gemeente met prioriteit
moet verbeteren.
De gemeente ondersteunt burgerinitiatieven om de veiligheid te vergroten.
5.5 Onderwijs
Ons dorp is voorzien van uitstekende basisscholen. We hebben een goede start
gemaakt met de herontwikkeling, maar we zijn nog niet klaar. Er zijn middelbare scholen
in onze buurgemeenten, maar we willen de mogelijkheid open houden dat op termijn een
middelbare school is benodigd.
5.6 Nieuwbouw voor groepen particulieren
Het is niet juist om nieuwbouw alleen aan projectontwikkelaars over te laten. Daarom
moeten groepen particulieren met een andere woonbehoefte, bijvoorbeeld een mix van
leeftijden, huur- en koopwoningen die zelf woningen willen realiseren als Collectief
Particulier Opdrachtgever, mogelijkheden krijgen. De gemeente dient onder gangbare
marktcondities hiervoor grond beschikbaar te stellen en ook verdere medewerking te
verlenen.
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5.7 Vliegverkeer
De groei van Eindhoven Airport is niet een doel op zichzelf. Tot 2019 zal het aantal
vliegbewegingen toenemen naar 43.000 op jaarbasis, en wij vinden dat de overlast voor
onze inwoners niet verder mag toenemen. Wij vinden dat er geen geplande landingen na
23.00 uur, geen geplande starts voor 07.00 uur op weekdagen en geen geplande starts
voor 08.00 uur op weekenddagen mogen plaatsvinden.

6. ….Waar we kunnen ontspannen
6.1 Geef de sporter de ruimte
Sport draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, goede gezondheid en een sociaal
netwerk. Wij stimuleren sportverenigingen en scholen om vaker en meer samen te
werken.
6.2 Beleef Cultuur
Een nieuw dorpshuis geeft een impuls aan activiteiten op het gebied van cultuur, kunst,
theater en muziek. Wij verwachten dat een goede theaterprogrammering en goede
interne voorzieningen voor deelnemende verenigingen, de basis zullen gaan vormen
voor een creatieve cultureel/maatschappelijke omgeving.
De wijkcentra de Boerderij en Braecklant blijven hun sociaal/maatschappelijke functie
houden.
6.3 Buiten
Door Son en Breugel loopt een aantal wandel- en fietsroutes. Het fietsnetwerk is goed
onderhouden en er is uitbreiding gerealiseerd, maar er blijft werk aan de winkel, zoals
een verbinding tussen de Australiëlaan en de Boslaan.
Wij zijn groot voorstander om in regionaal verband het toerisme te bevorderen,
bijvoorbeeld door ons dorp te promoten bij grote bedrijven in de Brainport regio, zoals
ASML.

7. ….Waar jong zijn leuk is
Jongeren zijn de toekomst. Wij willen de mening van de jongeren betrekken bij de
besluitvorming over hun toekomst. Ook is het belangrijk dat ons dorp aantrekkelijk blijft
voor jongeren om zich te vestigen. Daarom moet er plaats komen voor betaalbare
woningen op aantrekkelijke locaties zoals bijvoorbeeld aan het water. Daarbij staan wij
open voor een Touch & Go huurmogelijkheid op Ekkersrijt-Oost voor expats en
studenten.
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8. ….Waar oud zijn leuk is
Er zijn goede voorzieningen voor de ouderen. Met de Seniorenraad willen we deze
voorzieningen uitbreiden en verbeteren.
De Seniorenraad representeert de senioren in het dorp, behartigt hun belangen en kan
door middel van het seniorenpanel peilen wat de wensen en ideeën zijn. Wij hechten
grote waarde aan het convenant tussen de Seniorenraad en het gemeentebestuur.
Het aantal senioren en hun gemiddelde leeftijd stijgt, en dat betekent ook een toename
van het aantal senioren met fysieke en psychische problemen. Zolang als mogelijk is,
willen zij zelfstandig blijven wonen in een vertrouwde omgeving. De gemeente dient
voorwaarden te scheppen om deze groep zoveel mogelijk te accommoderen.
In Breugel is er duidelijk gebrek aan kleinere levensloopbestendige huurwoningen,
waarbij 24-uurs zorg zeker is gesteld. De gemeente dient de realisatie van een geschikt
woon-zorg complex te faciliteren.
 Ouder worden in een prettige omgeving
 Openbaar vervoer verbeteren, bijvoorbeeld door verbinding naar omliggende
gemeenten.

9. ….Waar nieuwe inwoners welkom zijn
9.1 Vergunninghouders
Son en Breugel groeit. Wij verwelkomen onder andere nieuwe inwoners die uit het
buitenland komen. Vergunninghouders die in Syrië, Eritrea, Irak of elders niet meer veilig
waren en een vergunning hebben gekregen om in Nederland te blijven wonen, zijn bij
ons welkom.
We stellen wél eisen aan de integratie: om mee te kunnen doen met onze samenleving,
moet de nieuwkomer onze taal leren en onze cultuur leren kennen. Het in 2017
opgestelde plan van aanpak Integratie Vergunninghouders is een belangrijke stap.
Het is de verantwoordelijkheid van de vergunninghouder om goed te integreren, maar
zolang ze onze gebruiken en taal nog niet voldoende beheersen, zien wij het als
verantwoordelijkheid van de gemeenschap en de gemeente om ze hierin te
ondersteunen.
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10. Waarom de VVD?
Wij nemen verantwoordelijkheid
Toen de coalitie van Dorpsbelang en Dorpsvisie midden 2016 door onenigheid en
onvrede over de behaalde resultaten uit elkaar viel, heeft de VVD haar
verantwoordelijkheid genomen. De bestuursperiode was al voor meer dan de helft
voorbij, maar toch zijn we met Dorpsbelang en PvdA/Groenlinks deel gaan uitmaken van
de nieuwe coalitie.
We vonden het hoog tijd om geplande activiteiten anders, beter en sneller uit te voeren,
en hebben ons als coalitie hierbij geconcentreerd op 6 belangrijke dossiers:
Bestuurlijke toekomst
Centrum Son
Plan “Breugel Bruist”
Het sociaal domein
Duurzaamheid
Sociale woningbouw
Onze successen
Binnen een relatief korte tijd van 2 jaar in de coalitie, hebben we veel voor elkaar
gekregen. Door onze inbreng zijn een aantal slepende plannen vlot getrokken. “Breugel
Bruist” heeft een enorme impuls gekregen, door o.a. onze wethouder Kees Vortman.
Door goede samenwerking met een door hem ingestelde externe stuurgroep, heeft hij
een uitstekend plan gepresenteerd.
De openbare verlichting is vervangen en uitgebreid met LED verlichting, en er zijn
initiatieven genomen om de parkeerdruk in het centrum te verlagen. Verder zijn enkele
knelpunten in het verkeer opgelost die de verkeersveiligheid hebben verbeterd, en ook is
veel aandacht besteed aan burgerparticipatie op het gebied van groenonderhoud in de
buurten. Inwoners hebben meer zeggenschap gekregen over de inrichting van hun
naaste omgeving.
Bestuurlijke toekomst
De ontwikkelingen ten aanzien van een mogelijke fusie van Son en Breugel met een
andere gemeente, zijn nog gaande op het moment van schrijven. Wij denken dat er een
grens zit aan onze zelfstandigheid en houden graag de regie in eigen hand. Als een
fusie nodig is, dan kiezen we voor een partner met een gemeenschap en identiteit die
lijkt op de onze.
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