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VOORWOORD
Met de verkiezingen op 21 maart 2018 staat een nieuw politiek tijdperk voor de 
deur. Als we terugkijken op de afgelopen jaren, dan mogen we concluderen dat de 
gemeente Veldhoven zich, ondanks een economische crisis, in vele opzichten ver-
der heeft kunnen ontwikkelen. Daarmee is er sprake van een goede basis binnen 
de gemeente. Industrieterreinen zijn uitstekend ontwikkeld en bieden veel potenti-
eel. Ook de werkgelegenheid floreert. Door zich op te stellen als een lokale partij, 
met bovendien sterke roots in de provinciale en landelijke politiek, heeft de Veld-
hovense VVD hieraan zowel vanuit de oppositie als de coalitie een grote bijdrage 
mogen leveren.

Aan de andere kant is de politiek-bestuurlijke situatie momenteel ook zorgelijk. 
Het is daarom van groot belang dat we juist nu daadkracht tonen met een goed 
gevoel voor gezonde financiën. Veldhoven heeft een stabiele en kundige partij, als 
de Veldhovense VVD, ook voor de komende periode keihard nodig. De gemeente-
raadsverkiezingen van dit jaar bieden de kans om met een nieuwe politieke agenda 
aan de slag te gaan, met een frisse wind!

Een frisse wind met een duidelijke visie en vooruitziende blik. Daar horen een paar 
heldere boodschappen bij.

Ten eerste blijft het zeer belangrijk dat we de economische dynamiek behouden 
en versterken. Het bedrijfsleven dient maximaal gefaciliteerd te worden. Door onze 
lokale worteling, weten wij waar ondernemers tegenaan lopen, hoe ze hun geld 
verdienen en hoe ze banen creëren. En dat laatste heeft meer dan ooit tevoren 
invloed op de financiële huishouding van onze gemeente. Zonder economische 
groei, ook geen groei van onze gemeente! Het enorme belang van de ontwikkeling 
van het bedrijfsleven zal de Veldhovense VVD dan ook altijd blijven uitdragen en 
waarmaken!

Maar ambitie is wat anders dan prioriteit. Wij noemden al even de financiële huis-
houding. Momenteel verkeren we in financieel zwaar weer. Het is absoluut priori-
teit nummer één dat we weer financiële rust creëren. Simpelweg, omdat dat de 
enige weg is om verdere ambities waar te maken. Dat betekent dus terughoudend-
heid ten aanzien van nieuwe grote projecten. Bestaande dossiers moeten worden 
op- en aangepakt en op een verantwoorde manier tot een goed einde worden ge-
bracht. Dat zien wij als een heilzame weg om de reserves te herstellen, waarbij we 
de rekening niet bij de belastingbetaler leggen. Een weg waarbij we niet op de rem 
trappen maar waarbij we verantwoord vooruit gaan.

Daarnaast achten wij het de komende periode van groot belang dat we, als Veld-
hovense VVD, de focus blijven leggen bij de burger en de wijken. Aandacht voor 
wonen, de problemen in de straat en de mensen ook echt helpen. Stoepen recht, 
groen goed onderhouden en (verkeers)veiligheid op orde. Kortom: Grote ambities 
voor kleine dingen! Juist hier zal de Veldhovense VVD laten zien wat de kracht van 
Veldhoven is.

Uiteraard bevat ons verkiezingsprogramma veel meer dan deze drie speerpunten. 
Beluister of lees ze met aandacht. Heeft u op- of aanmerkingen, laat het ons weten. 
De kandidaten op de kieslijst, staan open voor datgene wat u bezighoudt in onze 
gemeente. Samen met u gaan we dan kijken hoe we Veldhoven nog beter kunnen 
maken dan het al is. Er is daarbij wat ons betreft maar één ding belangrijk, en dat 
is, dat u zich als inwoner van onze gemeente veilig en gelukkig voelt, en u tegen 
iedereen oprecht kunt zeggen dat u TROTS bent op Veldhoven! Als het aan ons ligt, 
gaan we daar SAMEN MET U voor zorgen!
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Wonen

VELDHOVEN, WAAR HET PRIMA LEVEN IS.

Het is belangrijk dat er voldoende mogelijkheden zijn 
binnen onze gemeentegrenzen om je te vestigen, in 
een veilige en aantrekkelijke omgeving.

•  We willen dat er voldoende koopwoningen zijn voor 
starters en dat er kavels zijn voor mensen waar ze 
een eigen huis kunnen bouwen. De volgende fase in 
de uitbreiding van Veldhoven is gezet. De drie dorpen 
in Oerle-Zuid voorzien in deze behoefte. Daarnaast 
kan actieve woningbouw gestimuleerd worden en in-
breiding in de huidige bebouwde kom plaatsvinden.

•  Voor ouderen die zorg-op-maat nodig hebben,  
geven we ruimte aan de ontwikkeling van nieuwe 
woonvormen.

•  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.

•  Voor inwoners is het handig om makkelijk en snel te 
kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun 
woningen te vergroten, of aan te passen. Wij vinden 
dat deze regels uit het bestemmingsplan actueel en 
digitaal beschikbaar horen te zijn. De eerste stappen, 
het afschaffen van de welstandscommissie, zijn op 
ons initiatief gezet in 2017. De komende jaren willen 
wij inzetten op een snellere en toegankelijkere dienst-
verlening, met betrekking tot het indienen van een 
vergunningaanvraag.

•  Wij zijn voor het bevorderen van eigen woningbezit. 
Dit is goed voor de leefomgeving. Daarom zijn we 
voor lage woonlasten.

•  De gemeente maakt samen met de buurgemeenten 
een woonvisie, met als doel dat de woningbouw aan 
de marktbehoefte voldoet. Hierin worden ook afspra-
ken met woningbouwcorporaties vastgelegd.



Ondernemen
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Het is belangrijk dat ondernemers kunnen ondernemen 
in een veilige en aantrekkelijke omgeving. Een aantrek-
kelijk winkelcentrum is van toegevoegde waarde voor 
inwoners en trekt mensen aan van buitenaf.

•  Het Citycentrum is belangrijk voor Veldhoven.  
Het winkelgebied vervult niet alleen de rol van het 
kloppend hart, maar herbergt tal van andere socia-
le functies. Het zwembad, de Schalm, de bibliotheek, 
het gemeentehuis en sinds kort ook de bioscoop zijn 
hiervan de voorbeelden. Het Citycentrum is daardoor 
naast een winkelgebied ook een belangrijke ontmoe-
tingsplek. Om het Citycentrum nog beter te laten 
concurreren met andere centra in de regio, pleiten wij 
voor het afschaffen van betaald parkeren. Met gratis 
parkeren wordt de aantrekkingskracht van het City-
centrum vergroot. In andere centra in de regio wordt 
immers wel betaald om te parkeren. De financiering 
hiervan, kan bewerkstelligd worden door op zoek te 
gaan naar creatieve oplossingen, en in gesprek te 
gaan met winkeliers, de vereniging van vastgoedeige-
naren en omwonenden.

•  Een centraal gelegen centrum dat voor iedereen 
goed toegankelijk is en waar veel wordt georgani-
seerd, versterkt de levendigheid. De maandagmarkt, 
Veldhoven Proeft, de 112-dag maar ook Cult & Tumult 
zijn evenementen die we moeten koesteren. Nieuwe 
initiatieven moeten worden toegejuicht en gefacili-
teerd.

•  De vraag naar winkeloppervlakte zal, door de toena-
me van internetaankopen, in de toekomst, afnemen. 
Gezien de huidige leegstand is het toevoegen van ex-
tra vierkante meters detailhandel niet wenselijk. Dit 
kan zelfs gevaarlijk zijn. We moeten kijken of we de 
detailhandel meer kunnen centraliseren. Daarnaast 
zullen we gemakkelijker moeten omgaan met be-
stemmingen. Winkeliers die de belevingsfactor van 
hun winkel willen vergroten mogen niet aanlopen  
tegen belemmerende wet- en regelgeving.

•  Ook de Kromstraat kampt met leegstand. Het verrui-
men van de bestemmingen kan een manier zijn om 
het voor de ondernemers makkelijker te maken de 
beleving van hun winkel te vergroten. De aantrek-
kingskracht op nieuwe winkeliers zal ook groter zijn, 
als er flexibel wordt omgegaan met bestemmingen.

•  Het op tijd legen van de prullenbakken en het  
netjes en schoonhouden van de openbare ruimte in 
winkelgebieden is een verantwoordelijkheid van de 
gemeente en de winkeliers samen. De gemeente mag 
de winkeliers wat ons betreft maximaal faciliteren  
en zo min mogelijk lastigvallen met onnodige wet- en 
regelgeving.

•  Wij zien de Burgemeester van Hoofflaan als een be-
langrijke entree naar het Citycentrum. Wij zullen 
daarom samen met de ondernemers de mogelijk-
heden onderzoeken om de aantrekkelijkheid en de 
beleving in deze straat te vergroten.

•  We schaffen de vergunningen voor een klein terras 
af. Pest de ijscoman, friettent en het kleine café niet 
met een extra vergunning.

•  Ondernemers kunnen zelf heel goed bepalen  
wanneer hun winkel open of dicht gaat. Daar hebben 
ze geen gemeentebestuur voor nodig. De huidige 
winkeltijdenwet geeft de gemeente de mogelijkheid 
om winkeltijden flexibel in te richten, zodat de onder-
nemers zelf kunnen kiezen of zij op, bijvoorbeeld zon-
dag, open willen zijn.

•  Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk en  
kunnen niet lang op hun geld wachten. De gemeente 
betaalt daarom rekeningen binnen dertig dagen.

•  Verder willen wij vergunningen, waar mogelijk,  
afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 
meldingsplicht of algemene regels.



•  Wij willen dat ondernemers maximaal één aanslag 
per jaar van de gemeente krijgen, waarop alle lokale 
lasten staan vermeld.

•  Met de bezem willen we door de regels om overbo-
dige, tegenstrijdige, nutteloze en niet handhaafbare 
regels te schrappen.

•  Oude bedrijventerreinen knappen we op en sluiten 
we beter aan op de omgeving. We maken ze dus beter 
bereikbaar, veilig en modern.

•  Veldhoven ligt in het hart van de Brainport-regio, 
daarom willen we concrete stappen zetten in de 
ontwikkeling van de Health Innovation Campus, de  
volgende grote campus in de Brainport-regio. Boven-
dien willen wij alles op alles zetten om de ontwikkeling 
van de Dutch Mountains doorgang te laten vinden. 
Deze ontwikkelingen doen recht aan de economisch 
sterke positie waarin Veldhoven zich bevindt..

Portemonnee 

Het is belangrijk dat de gemeentelijke lasten voor inwo-
ners en ondernemingen zo laag mogelijk blijven.

•  We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en 
vergunningen. Het is niet acceptabel dat allerlei  
kosten worden afgewenteld op de aanvrager.

•  Een goede financiële huishouding is van groot 
be lang. We vinden dat de gemeente een strikte schei-
ding tussen inkomsten en uitgaven hoort te heb-
ben. Structurele uitgaven dekken met structurele  
middelen; inkomstenmeevallers mogen niet worden 
gebruikt voor structurele extra uitgaven.

•  De uitgaven en inkomsten zijn transparant. Bewoners 
en ondernemers krijgen jaarlijks eenvoudig inzage in 
de financiën. Zij kunnen zien waaraan geld is besteed 
en wat het bereikte effect is.

•  Gemeenteschulden door middel van leningen die-
nen teruggedrongen te worden. Periodiek doet de  
gemeente de houdbaarheidstest gemeente financiën 
van de VNG. Zowel de schuldratio, alsook de netto 
schuldquote blijven of gaan naar een aanvaardbaar 
niveau.
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Bij de huidige, regionale ontwikkelingen, hoort een uit-
gebreid, gevarieerd en veilig vervoersnetwerk.

•  De ontsluiting van de Kempenbaan vormt een groot 
probleem tijdens spitsuren. Dit terwijl de Kempen-
baan van essentieel belang is voor het Maxima  
Medisch Centrum, ASML en andere bedrijven. Wij 
pleiten voor een haalbaarheidsonderzoek naar de 
inzet van de busbaan in de spitsuren, om daarmee 
te zorgen voor een snellere doorstroming. Het is be-
langrijk dat de doorstroming van het verkeer in het 
wegennet optimaal is. Verschillende vormen van ver-
voer kunnen beter op elkaar aangesloten worden.

•  Fietsers willen veilig en prettig door de gemeen- 
te kunnen rijden. Er komen steeds meer nieuwe  
vervoersmiddelen, zoals de elektrische fiets. Fiets-
paden en wegen worden ingericht met een blik op de 
toekomst, waarbij veiligheid en doorstroming voor 
alle verkeersgebruikers centraal staan. Wij denken 
dat de stallingsmogelijkheden voor fietsen te wensen 
overlaten. Het droog maar vooral ook veilig kunnen 
stallen van je fiets is een noodzaak.

•  Het is belangrijk dat er goed openbaar vervoer is. Het 
openbaar vervoer is geen vervanger voor de auto, 
maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden 
van bussen gevuld met lucht in plaats van passagiers. 
We zijn daarom terughoudend met het subsidiëren 
van het OV en voorstander van het laag houden 
van de belasting. We staan open voor innovatieve,  
kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte aan 
de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen.

•  De gemeente neemt bij de inrichting van straten 
en wijken de verkeersveiligheid als standaard mee, 
vooral in de buurt van scholen en sportclubs. Met  
medewerking van relevante partners en ouders  
creëren we samen een veilige omgeving (schoolzo-
nes, veilige oversteekplaatsen en veilige fietsroutes). 
We zijn voorstander van initiatieven waarbij buurt-
bewoners en politiediensten samen kijken hoe de 
verkeersveiligheid in de buurt beter kan.

•  Het aanleggen en onderhoud van wegen is belang-
rijk, maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting 
is minder vervelend als er duidelijk een alternatie-
ve route geboden wordt. De gemeente maakt actief 
bekend wanneer er gewerkt wordt aan de openbare 
ruimte, zodat mensen en bedrijven hiermee rekening 
kunnen houden en er minder zogenoemd zoekver-
keer is. De gemeente investeert in mogelijkheden om 
realtime informatie over openbare werken te delen, 
zodat we weten welke routes het snelste zijn, of waar 
nog parkeerplekken over zijn. Er is afstemming over 
wegwerkzaamheden met de buurgemeenten.

 

•  Betere informatie over gemeentelijke wegwerkzaam-
heden en dynamische reisinformatie zorgen ervoor 
dat verkeer zo snel mogelijk de gemeente in- en uit  
gaat. We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een 
tijd waar auto’s steeds schoner worden en alternatie-
ve oplossingen steeds slimmer zijn.

•  Elektrische auto‘s zijn een goede, zuinige manier om 
van A naar B te komen. De gemeente werkt actief 
mee aan voldoende oplaadpunten.

Werk en inkomen

•  Wij vinden het belangrijk dat er voldoende werk is. 
Daarom gunt de gemeente opdrachten zoveel moge-
lijk aan lokale ondernemers binnen de mogelijkheden 
van de wet.

•  Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de han-
den uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente 
een leukere plek om te wonen. Een gemeente om 
trots op te zijn.

•  We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk 
gaan. Iedereen heeft talenten en mogelijkheden. Het 
is zonde als we die niet gebruiken.

•  De gemeente zorgt dat mensen aan de slag gaan. 
Mensen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen 
daarna weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk 
arbeidsongeschikt zijn, kunnen deels aan het werk. 
Mensen die echt niet kunnen werken, verdienen een 
vangnet; een uitkering. Ook mensen die hun baan 
kwijtraken, verdienen een tijdelijk steuntje in de rug 
om snel weer aan de slag te komen. Het verliezen van 
je baan is ingrijpend genoeg. Wij vinden dat we voor 
het ontvangen van een uitkering een tegenprestatie 
mogen verwachten. Wie bijstand krijgt en de sollicita-
tieplicht niet naleeft, of geen tegenprestatie verricht, 
verliest zijn of haar uitkering.

•  Het armoedebeleid heeft als doel, dat mensen zo 
snel mogelijk van een uitkeringssituatie naar een  
betaalde baan gaan. Wanneer iemand van een uit-
kering naar een baan gaat, is dat financieel merkbaar. 
Armoederegelingen die dit belemmeren, de zoge-
noemde armoedeval, schaffen we af.

•  Fraude met uitkeringen is diefstal. Onterecht  
betaalde uitkeringen worden tot op de laatste cent  
terug   gevorderd, daarbovenop wordt een boete  
opgelegd. 

 

Van A naar B
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Duurzaamheid, natuur, en ondernemerschap 

We houden allemaal van de natuur. We genieten van 
onze bossen, van de vogels in de tuin en van de koei-
en in de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze  
natuur zorgen. Tegelijkertijd willen we ruimte om te 
wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we 
niet in de file staan. De natuur is toegankelijk voor  
recreatie. Groen en economie zijn geen tegenstanders 
van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan.

•  Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven.  
En bedrijven kunnen helpen natuur en milieu te  
beschermen. Wij geloven daarom niet dat het zin 
heeft om extra milieuregels op te leggen of met  
subsidies te strooien. Veel bedrijven zijn zelf al  
bezig met duurzaam ondernemen. Natuurlijk stelt de 
overheid grenzen. Milieuvervuiling pakken we aan. 
Maar de grote stappen, waar de natuur écht iets aan 
heeft, komen van mensen en bedrijven zelf.

•  We hebben veel waardering voor de agrariërs in de 
veeteelt, landbouw en tuinbouw. We willen dat de 
agrarische sector kan blijven groeien en niet onnodig 
gehinderd wordt. Zij krijgen de ruimte voor neven-
activiteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 
natuurbeheer of andere bedrijvigheid.

•  We stimuleren agrariërs om ook aan landschaps-
beheer te doen. Wij zien er niets in om land en  
tuinbouwgebied onnodig op te geven voor “natuur-
ontwikkeling”.

 

•  Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van 
onze lokale economie. Wij willen dat de gemeente 
recreatieve ondernemers stimuleert. Recreatieve  
ondernemers mogen uitbreiden, tenzij aantoonbare 
permanente schade aan de natuur wordt toegebracht. 
Momenteel dient de toeristenbelasting als melkkoe 
voor de begroting van de gemeente Veldhoven. Het 
mag niet zo zijn dat enkel de gemeente Veldhoven 
hiervan profiteert, en deze belasting niet ten goede 
komt aan de recreatieve toeristische sector zelf.

•  De gemeente stimuleert duurzame energie, zoals 
zonnecellen, door minder regels en eenvoudige 
procedures op te stellen en niet door subsidies te  
verstrekken.

Afval 

Momenteel verplicht de gemeente haar inwoners om 
afval te scheiden. In de praktijk is gebleken dat dit 
vaak niet gebeurt. Daarnaast is handhaving hiervan 
lastig en tijdrovend. Bovendien zijn wij van mening dat 
het verplichten van het scheiden van afval betutte-
lend is. Onderzoek heeft aangetoond dat er gebruiks-
vriendelijkere en duurzamere mogelijkheden zijn. Met 
moderne technieken is het inmiddels mogelijk om  
afval te scheiden van restafval. Wij stellen voor om  
samen met omliggende gemeenten te investeren in deze  
technieken. Dan worden burgers niet meer onnodig  
gefrustreerd met de verplichting van afvalscheiding. 
Met hetzelfde gemak gooi je het in één bak!
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Onderwijs

•  De school moet goed en veilig bereikbaar zijn voor 
kinderen en ouders. Wij willen dat er goede mogelijk-
heden zijn om je kind met de fiets of auto af te zetten 
bij school.

•  School is een sociale ontmoetingsplaats. De gemeen-
te stimuleert daarom dat er ruimtes, in of nabij het 
schoolgebouw, zijn voor muziek, sport en cultuur, ten 
behoeve van de ontwikkeling van kinderen. De multi-
functionele accommodaties in Veldhoven voorzien in 
deze behoefte.

•  School is een veilige plek waar kinderen zich thuis 
voelen.

•  Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige 
signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk 
geweld.

•  Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te  
vergroten, stimuleert de gemeente dat taal, of andere  
achterstanden, bij jonge kinderen worden weg-
gewerkt, bijvoorbeeld op peuterspeelzalen of kinder-
dagverblijven.

•  Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen,  
zodat kinderen goed voorbereid worden op hun 
baan voor later. In de Brainport-regio lopen we hierin  
voorop door een intensieve samenwerking tussen 
kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

•  Vervoer voor speciaal onderwijs wordt vergoed. 
Als ouders hun kind naar religieus onderwijs willen  
sturen, betalen zij dat vervoer zelf.

•  We vinden het belangrijk dat je zo vrij mogelijk kunt 
kiezen naar welke school je kind gaat. De gemeente 
ziet er daarom op toe dat scholen zich aan de wet 
houden; dat wil zeggen dat ouders hun kinderen 
bij meerdere scholen kunnen aanmelden en dat de 
aanmelding op de basisschool pas vanaf 3 jaar kan 
plaatsvinden. Scholen communiceren helder wanneer 
zij afwijkende selectiecriteria hebben. De gemeente  
stimuleert dat deze criteria eerlijk en transparant 
zijn, en dat er draagvlak voor is.

Zorg

•  De zorg is toegankelijk voor iedereen. De regels voor 
extra ondersteuning zijn niet voor iedereen goed te 
begrijpen, daarom vinden wij het van belang dat de 
gemeente de mogelijkheid biedt voor, gratis, onaf-
hankelijke ondersteuning bij het aanvragen van zorg. 
Iemand die je helpt om duidelijkheid te scheppen in 
de regels en in jouw belang meedenkt.

•  We zijn er trots op dat veel Nederlanders met liefde 
zorgen voor hun naasten. Mantelzorg is ontzettend 
waardevol voor onze samenleving. De gemeente 
staat mantelzorgers bij om te voorkomen dat zij over-
belast raken.

•  De gemeente helpt bij het koppelen van allerlei  
soorten van vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en 
gehandicapten. Hierbij werkt ze ook samen met buur-
gemeenten.

•  Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeen-
te een eigen bijdrage. Het is eerlijk als je meebetaalt 
aan je eigen zorg.

•  De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn ge-
gaan naar de gemeente, worden door samen voeging 
van budget volledig aangewend voor de Wmo- en 
Jeugdzorgtaken. Speciale aandacht hebben wij voor 
de financiering van de Jeugdzorg; door korting op de 
budgetten wordt deze bedreigd door fikse overschrij-
dingen.

•  De zorgdiensten worden scherp ingekocht.
 



Sport

•  Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het 
ruimtelijke ordeningsbeleid. Aan de gebruikers, zowel 
via clubs als individueel, van sportvoorzieningen mag 
een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in 
geld, maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk.

•  Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse  
op vang werken nauw samen om de schoolgaande 
jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.

•  Sport is toegankelijk voor mensen met een  
beperking. De gemeente besteedt hieraan een vast 
gedeelte van de sportsubsidie.

 

Cultuur

•  In 2021 bestaat Veldhoven 100 jaar. Daar mogen 
we trots op zijn en dit mag groots gevierd wor-
den! Hiervoor zou de gemeente samen met het be-
drijfsleven en de provincie geld kunnen uittrekken,  
zodat Koningsdag 2021 in Veldhoven gevierd kan  
worden. De Veldhovense Koningsdagviering staat 
bekend om de integratie tussen de bewoners van de  
Severinus en de andere Veldhovenaren. Dit zou een be-
langrijk onderdeel moeten zijn bij het bezoek van het  
Koningspaar.

•  Wij vinden het belangrijk dat mensen die niet uit 
Nederland komen, de geschiedenis en cultuur van 
Veldhoven kennen. Wij vinden het ook belangrijk om 
ons cultureel erfgoed te koesteren. Daarbij horen 
cultuur-historische evenementen zoals de Sinter-
klaas-intocht en Cult & Tumult.

•  Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht 
van een kleine groep mensen en een specifieke groep 
instellingen, die op dit moment door de overheid  
gesubsidieerd worden. Subsidieaanvragen worden 
hierop getoetst.

•  Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag 
eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenha-
len. Komende jaren dient er een verdere integratie 
plaats te vinden tussen de vier professionele culture-
le instellingen, Art4You, Theater De Schalm, Museum 
 ’t Oude Slot en de Bibliotheek Veldhoven.

•  Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom 
zijn wij voorstander van een zogenoemd digitaal  
evenementenloket.

•  Bij kleinschalige evenementen passen laagdrem-
pelige veiligheidseisen.
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Nieuwkomers

•  Zolang nieuwkomers in Veldhoven zijn, passen ze zich 
aan. Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren 
en bijdragen aan de samenleving. Iedereen die kan 
werken, werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen  
verantwoordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeen-
te faciliteert dit door te bevorderen dat er voldoende 
betaalbare cursussen zijn in de Nederlandse taal. Waar 
mogelijk ondersteunt de gemeente integratie initiatie-
ven zoals het taalcafé in de Bibliotheek.

•  We sluiten niemand uit. Er zijn in Veldhoven heel veel 
nieuwkomers die hun eigen weg hebben gevonden, en 
geïntegreerd zijn in onze samenleving. Dat hebben die 
mensen zelf gedaan. Zij hebben de kansen gegrepen die 
Nederland biedt. Wij zijn daar trots op en verwachten 
dat ook van anderen.

•  Voor haatpredikers is in Veldhoven geen plaats. De  
gemeente neemt een proactieve rol in het voorkomen 
dat individuen of instellingen haat kunnen zaaien, of 
kunnen oproepen om onze waarden en vrijheden te ne-
geren. Haatpredikers krijgen geen podium in Veldhoven.

•  Op ons initiatief heeft de gemeente ingezet op de 
spreiding van de huisvesting voor statushouders. Dit 
komt de integratie van de statushouders ten goede 
en draagt bij aan meer draagvlak in de Veldhoven-
se samenleving. De komende jaren blijft spreiding in 
huisvesting van essentieel belang voor ons.

Veiligheid

•  Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag 
beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als je 
ze nodig hebt. Daarbij maakt het niet uit vanuit welke 
gemeente de diensten komen.

•  De hulpdiensten zijn altijd goed bereikbaar. Een app is 
soms handig, maar is nooit de enige mogelijkheid. Het 
blijft mogelijk om misstanden via de telefoon aan te 
kaarten. Aangifte doen kan op het bureau, via internet, 
3D-loket en via de eigen wijkagent, die in dat geval op 
afspraak langs komt.

•  Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de 
buurt. De gemeente staat open voor initiatieven als  
buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. 
In Veldhoven zijn mooie voorbeelden hiervan, name-
lijk het project Waaks, buurtpreventieteams en diverse 
Whatsapp-groepen.

•  Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt  
of staat bij de bereidheid van onze inwoners om,  
verdachte of onveilige situaties, te melden. Voor-
waarde is wel, dat de meldkamer snel en correct de  
telefoontjes verwerkt. Ook terugkoppeling door  
de agent ter plaatse is gewenst.

•  De gemeente pakt drugsdealers aan en de burgemees-
ter gebruikt de bevoegdheden om drugspanden te 
sluiten. 

Criminaliteit

•  De politie is zichtbaar op straat. Wijkagenten die de 
buurt goed kennen voegen daar iets extra’s aan toe. 
Extra Buitengewone Opsporingsambtenaren, ofwel 
BOA’s, vergroten de zichtbaarheid, handhaving en  
bestrijding van de kleine criminaliteit. Indien nodig 
zijn zij ook buiten de reguliere kantoortijden werk-
zaam.

•  De politie grijpt altijd in als mensen de regels 
overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers  
worden opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie  
ingrijpt, kan zij rekenen op onze steun en op die van 
het lokaal gezag.

•  De burgemeester en politieleiding stimuleren dat 
de politie alle nodige instrumenten kan gebruiken  
om raddraaiers op te sporen en aan te pakken.  
De burgemeester maakt actief gebruik van al zijn 
bevoegdheden en de mogelijkheden die tot zijn  
beschikking staan, om de openbare orde te handha-
ven en overlast te bestrijden. Denk hierbij aan het 
afkondigen van gebiedsverboden, groepsverboden, 
samenscholingsverboden, een noodbevel, een nood-
verordening afkondigen, preventief fouilleren, came-
ratoezicht, bestuurlijke ophouding, toezicht op open-
bare vermakelijkheden en inrichtingen, etc.

•  Technologie kan helpen om de veiligheid te ver groten, 
bijvoorbeeld door het gebruik van cameratoezicht en 
helmcamera’s.

•  Het strak volgen van veelplegers door de politie kan 
criminaliteit voorkomen en oplossen. Instrumenten 
als gebiedsontzegging worden gebruikt om geweld of 
overlast tegen te gaan. Gebiedsontzegging kan ook 
per winkel, park of wijk.

•  Hangjongeren en hun ouders worden verantwoorde-
lijk gesteld voor hun gedrag. Wanneer hang jongeren 
vandalisme plegen aan gemeenschapsgoederen, 
dient in hun Halt-traject meegenomen te worden, dat 
zij persoonlijk hun excuses aanbieden aan de burge-
meester.

•  Schade en de kosten van handhaving worden zoveel 
mogelijk verhaald op diegenen die dit veroorzaken.

•  Vergunningen worden geweigerd of ingetrokken  
als deze misbruikt worden voor het faciliteren van 
criminele activiteiten. De gemeente maakt actief  
gebruik van de mogelijkheden die de wet bevordering 
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, 
ofwel BIBOB, hiervoor geeft.

•  Eigenaren van honden zijn verantwoordelijk voor het 
voorkomen van bijtincidenten. De gemeente houdt 
een stevig beleid aan. Zij heeft de mogelijkheden om 
bijtgrage honden te muilkorven, of aan te lijnen, een 
gedragstest op te leggen en de eigenaar te verplich-
ten tot een erfafscheiding. Als hond en eigenaar zich 
niet gedragen, kan de hond op grond van de gemeen-
tewet in beslag genomen worden.
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Moderne gemeente

•  We vinden het normaal dat de gemeente opneemt 
wanneer je ze belt, en dat de gemeente er alles aan 
doet om je goed te helpen. De gemeente is er voor 
ons, niet andersom.

•  We willen dat het gemeentehuis, ook buiten kan-
tooruren, open is voor zaken die je niet digitaal kunt  
regelen. Ook willen we dat ze op afspraak naar je toe 
kunnen komen. Een nieuw ID bewijs kun je ook laten 
bezorgen, bijvoorbeeld op je werk.

•  De gemeente zorgt ervoor dat de computers en ICT 
bij de tijd zijn, dat persoonsinformatie altijd beveiligd 
is en de privacy gewaarborgd.

•  Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De 
gemeente maakt meer gebruik van de mogelijkheden 
om statistieken en gegevens over de besteding van 
subsidies online toegankelijk te maken (zogeheten 
open data). WOB-verzoeken en antwoorden worden 
voortaan online gezet.

•  Privacy is een groot goed, dus het is belangrijk dat de 
gemeente de digitale privacy van inwoners borgt. De 
gemeente werkt samen met andere overheden om 
digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te 
gaan en te bestraffen.

•  De gemeente spant zich in voor een veilige en  
betrouwbare digitale overheid. Voor inkoopbeleid, 
basisregistratie en belastingen gaat zij gebruik  
maken van vooruitstrevende digitale mogelijkheden, 
zoals die van de zogeheten “generieke digitale infra-
structuur”.

•  De gemeente communiceert helder en begrijpelijk.
•  Wij zijn voor minder regels. Deregulering. Overbodige 

regels ontstaan, doordat regels na hun invoering het 
eeuwige leven lijken te hebben. De gemeente kan dit 
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast 
te leggen hoe lang deze geldig is, oftewel horizon- 
bepalingen invoeren.

 Regionaal 

Wij kiezen voor een compacte en krachtige overheid. 
De gemeente is de eerste ingang voor bewoners. Het 
leven stopt niet bij onze gemeentegrenzen, Veldhoven 
staat niet op zichzelf, wij hebben onze blik naar buiten 
gericht, naar de regio, nationaal en internationaal.

•  We staan voor een krachtige gemeente die klaarstaat 
om de strategische en majeure opgaven van gemeen-
te 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 gemeente, ondernemers, onderwijs- 
instellingen en de omliggende gemeenten. Verder-
gaande samenwerking met buurgemeenten betekent 
meer slagkracht en meer ‘massa’ om onze Brainport/ 
Mainport verder uit te breiden. Regionale samenwer-
king 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 
met nabijgelegen regio’s in Duitsland en België be-
langrijk, zoals in de driehoek Eindhoven-Aken-Leuven

•  In het kader van een kostenefficiënte en effectieve 
overheid heeft de gemeente oog voor samenwerking 
met gemeenten in de regio, en medeoverheden zoals 
provincie, hoogheemraadschap en rijk.
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