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Bestudering van alle verkiezingsprogramma’s van de Veldhovense politieke 
partijen heeft geleerd dat er veel overeenstemming is over de grote lijn. We 
vinden het als nieuwe coalitie van belang dat die eenstemmigheid behou-
den blijft, ook ná de verkiezingsperiode. Een eensgezind bestuur is een sterk  
bestuur met daarbinnen voldoende ruimte voor nuance. We hebben alle  
fracties gevraagd om input te leveren over de punten die zij voor Veldhoven 
relevant vinden. D66 en CDA hebben aan dat verzoek gehoor gegeven en hun 
punten hebben een plekje gevonden in dit coalitieprogramma. Ook de stem-
men van onze Veldhovense ouderen zijn gehoord. U zult zien dat hun zorgen 
in dit coalitieprogramma een vertaling krijgen. 

Wij presenteren u een coalitieprogramma op hoofdlijnen. Die hoofdlijnen  
vormen de richting waarlangs we de komende vier jaar Veldhovens beleid 
willen doorontwikkelen. Het gaat hier om inkleuring van onze visie en van de 
basishouding waarmee we inwoners, verenigingen, organisaties en bedrijven 
tegemoet willen treden als gemeente. En over hoe we willen samenwerken  
binnen onze gemeentegrenzen én daarbuiten. 

Deze visie op hoofdlijnen kent ook een aantal praktische afspraken over waar 
we concreet op in willen gaan zetten. Ook die zaken treft u in dit program-
ma beknopt aan als illustratie van wat een hoofdlijn in de praktijk kan gaan  
betekenen. Beide zijn gerubriceerd langs de lijn van de begrotingsprogram-
ma’s om het overzichtelijk te houden en om zo de ambtelijke vertaling van dit  
programma te faciliteren. 

Het managementteam van de gemeente Veldhoven heeft ons vooraf zijn tech-
nische reflectie gegeven op dit programma. Die stap hebben we ingelast om 
haalbaarheid te toetsen en omdat we het van belang vinden dat dit programma 
meegenomen kan worden in de Voorjaarsnota, die de opmaat vormt van de 
nieuwe begroting. Tijdens de behandeling van die beide nota’s is er opnieuw 
ruimte om inbreng te hebben vanuit het brede perspectief van de raad. We  
hopen hiermee gezamenlijk met alle partijen een positieve start te maken in 
deze nieuwe raadsperiode. 

SAMEN, STABIEL  
EN STERK!
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0. BESTUUR EN ONDERSTEUNING

In Veldhoven is het gemeentebestuur er in de eer-
ste plaats voor de inwoners. Er wordt  veel aandacht 
besteed aan communicatie met hen. We sluiten aan 
bij bewonersinitiatieven of vragen inwoners met de 
gemeente mee te denken over nieuw beleid. Ook 
met wijkplatforms en andere belangengroepen gaan 
we graag in gesprek. Inwoners op hun beurt moeten 
worden gehoord bij meldingen en klachten en een 
heldere terugkoppeling krijgen over eventuele ver-
volgstappen. 

Als algemeen bestuurlijke richtlijn geldt: de finan-
ciën zijn op orde. Budgetoverschrijdingen worden 
aan gepakt en er is oog voor verlaging van de schul-
denlasten van de gemeente. We willen een gunstig  
vestigingsklimaat bieden aan inwoners en bedrijven 
en zetten in op verkoop van bouwgrond en bedrij-
venterreinen. Onze woonlasten blijven behoren tot 
de laagste 25% in Nederland. Een eventuele verho-
ging ervan moet merkbaar ten goede komen aan 
onze Veldhovense gemeenschap en kan nooit een 
sluitpost van de begroting zijn. 

Veldhoven is een sterke en zelfstandige gemeente 
in het hart van Brainport. Dit staat regionale samen-
werking niet in de weg, integendeel. We hechten aan 
een sterke positie van Veldhoven in een sterke regio; 
het één kan niet zonder het ander. 

•  Samenspraak blijft belangrijk en om draagvlak te 
behouden is verbreding naar de achterbannen 
van belangengroepen, zoals vertegenwoordigd in  
Veldhoven aan Tafel, noodzakelijk;

•  Toegankelijkheid van informatie verbetert digitaal 
én op papier (aandacht voor mensen met een be-
perking);

•  Terugmeldsysteem naar inwoners bij meldingen 
wordt verbeterd.

1. VEILIGHEID

In Veldhoven is het veilig. Iedereen kan bijdragen 
aan veiligheid door onveilige of verdachte situaties te 
melden. Het gaat hierbij vaak vooral om sociale vei-
ligheid, je prettig voelen in de buurt waarin je woont. 
Dit wordt niet opgelost door politie-inzet, maar door 
in te zetten op wijkbeheer, wijkwerk en preventie. 
Mocht er sprake zijn van ernstige overlast of polari-
satie dan wordt daar tegen opgetreden. 

•  Veiligheid begint bij preventie, bewustwording en 
communicatie;

•  We werken voor grotere onderwerpen als onder-
mijning actief samen binnen de regio Oost- 
Brabant;

•  Veilig ondernemen is een initiatief vanuit de  
bedrijventerreinen en de winkelcentra dat door de 
gemeente wordt gefaciliteerd en ondersteund met 
adviezen;

•  Toezicht en handhaving blijven belangrijk, buur-
tapp-projecten, sociaal alarm, cameratoezicht en 
bodycams van handhavers kunnen hierbij helpen;

•  Het gat tussen wijkwerk en politie wordt opgevuld 
door extra inzet op  de-escalatie van overlastgeven-
de jeugdgroepen;

•  In geval van vernieling door jeugdigen in de open-
bare ruimte, moet persoonlijk excuses gemaakt 
worden aan de burgemeester;

•  Er komt een aanpak van verwarde personen,  
waarbij zorgverlening aan deze inwoners voor 
handhaving komt;

•  Onderzoek wordt gedaan naar het inrichten van 
een lokale voorziening voor maatschappelijke op-
vang.

SAMEN, STABIEL  
EN STERK!

INHOUDELIJKE  
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2. VERKEER, VERVOER EN WATERSTAAT

In Veldhoven is het schoon en netjes. We hebben een 
goed onderhouden openbare ruimte en een veilige 
infrastructuur. Verkeersveiligheid kan gelegen zijn 
in de inrichting van de infrastructuur zelf, zoals de 
inrichting van fietspaden en oversteekpunten, maar 
ook sociale veiligheid speelt hierin een rol. 

Doorstroming van verkeer is een groot aandachts-
punt in Veldhoven. Knelpunten daarin willen we 
oplossen; waar nodig samen met onze regionale 
partners. Waar verkeer is wordt soms ook overlast 
ervaren. Ook daar moet aandacht voor zijn, zeker als 
er sprake is van gezondheidsrisico’s voor onze inwo-
ners. 

•  Gecontroleerde groei is wat ons betreft mogelijk 
voor Eindhoven Airport;

•  Wel blijft het huidige vliegvenster gehandhaafd 
op de basistijden tussen 7:00-23:00 uur en er is  
aandacht voor overlast en gezondheidsrisico’s;

•  Inzetten op bekendmaken van compenseren-
de maatregelen o.a. uit leefbaarheidsfonds van  
Eindhoven Airport in Veldhoven;

•  Aanpak verkeerssituatie kruispunt Nieuwstraat  
Kromstraat na afronding Zilverbaan;

•  Aanleg van verlichting langs verlengde Heerbaan- 
Oersebaan; 

•  Werk maken van doorstroming Kempenbaan-Oost 
o.a. via  de aansluiting op de A67;

•  Fietsgebruik woon-werk wordt gestimuleerd door 
goede verbinding tussen bedrijventerreinen de 
Run en de High Tech Campus te maken (slowlane);

•  Komen tot slimme combinaties van diverse vormen 
van doelgroepenvervoer met het openbaar ver-
voer;

•  Parkeerbeleid City Centrum wordt in 2018 herijkt 
om te komen tot een aantrekkelijker winkelklimaat 
en ter voorkoming van leegstand. 

3. ECONOMIE

Veldhoven is een trotse gemeente binnen de  
Brainportregio. We willen een aantrekkelijke vesti-
gingsplaats zijn voor bedrijven en hebben aandacht 
voor werkgelegenheid ook voor mensen met een 
beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. We zetten 
in op een betere aansluiting van deze laatste groep 
vanuit onderwijs naar de arbeidsmarkt. 

Voor ondernemingen is deregulering het credo. 
Meer ruimte voor ondernemers om daadwerkelijk 
te ondernemen. Op het nieuwe bedrijventerrein 
Habraken wordt stevig ingezet op circulaire eco-
nomie en creatieve invulling van deze waardevolle 
werklocatie. Maar ook bestaande bedrijventerreinen  
moeten toekomstbestendig zijn. 

•  Winkelcentra toekomstbestendig maken door  
flexibeler om te gaan met bestemming van leeg-
staande panden en ruimte bieden om ‘beleving’ 
toe te voegen in winkelgebieden bv. in de vorm van 
kleine terrassen of een beperkte horeca-activiteit;

•  Revitalisering van de Run door inzet middelen van 
Regionaal Ontwikkelfonds Werklocaties;

•  Maximale ruimte benutten  voor gunning van  
opdrachten aan lokale/regionale ondernemers ;

•  Extra inzet om bedrijvigheid te koppelen aan  
kwetsbaren op de arbeidsmarkt;

•  Onderzoeken of ondernemers -net als inwoners- 
één aanslag kunnen ontvangen voor gemeentelijke 
lasten. 



4. ONDERWIJS

Onderwijs is voor de jeugd in Veldhoven een  
belangrijke basis voor toekomstige ontwikkeling. 
Als gemeente zorgen we voor goede huisvesting en 
houden we zicht op zorgleerlingen. Samen met het  
onderwijs, zorgpartijen en gemeentelijke diensten 
vanuit leerplicht of jeugdzorg hebben we vooral zorg 
en aandacht voor hen die thuis of op school in de 
knel zitten of dreigen te komen. 

Ook voor volwassenen is educatie relevant. Vooral 
voor nieuwkomers heeft de gemeente hier een taak. 
Voor statushouders is al een traject gestart rond ver-
snelde taalverwerving en inburgering. Ook zij die niet 
bij IamNL in een traject zitten, worden gestimuleerd 
om aan het sociaal verkeer (inclusief communicatie) 
deel te nemen. In Veldhoven zijn we internationaal 
qua cultuur, maar beheersing van de Nederland-
se taal vormt de basis voor succesvol samenleven  
binnen een wijk. 

•  Goede huisvesting voor alle scholen in redelijke  
nabijheid van hun leerlingen;

•  Aandacht voor internationalisering van het regulier 
basisonderwijs;

•  Aandacht voor vervroegd schoolverlaters en achter-
standsleerlingen;

•  Brede samenwerking met scholen, instellingen en 
gemeenten om de gevolgen van pesten, vechtschei-
dingen en een ongezonde levensstijl te bestrijden;

•  Meer sturing op taalverwerving/beheersing van 
(nieuwe) Veldhovenaren. 

5. SPORT, CULTUUR EN RECREATIE

In Veldhoven gebeurt het. Er zijn leuke evenementen, 
een goed voorzieningenniveau en een uitnodigende 
openbare ruimte die voor alle inwoners toegankelijk 
zijn. De levendigheid en leefbaarheid van Veldhoven 
wordt gemaakt door de vele Veldhovense verenigin-
gen en organisaties die hier een bijdrage aan leve-
ren. Veel activiteiten worden door onze inwoners, 
verenigingen en ondernemers zelf opgestart, soms 
met (tijdelijke) ondersteuning vanuit de gemeente. 
De subsidies voor jeugdsport blijven onaangetast. 

•  Initiatief van vervanger van Cult & Tumult wordt  
gesteund;

•  Verdergaande samenwerking tussen de grote  
culturele instellingen wordt gestimuleerd;

•  Passende viering 100 jaar Veldhoven, uitnodigen 
van het Koninklijk paar voor de viering van Konings-
dag kan tot de mogelijkheden behoren;

•  Realisatie nieuw zwembad in samenspraak met 
omwonenden en gebruikers;

•  Er blijft aandacht voor verwijderen van zwerfvuil en 
onderhoud van groenvoorzieningen.
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6. SOCIAAL DOMEIN

In Veldhoven krijgt iedereen de zorg en ondersteu-
ning die nodig is. We kijken daarbij naar alle spelers: 
te beginnen bij onszelf, de inwoners en aanbieders 
om te komen tot een beter sluitende zorgketen.  
Niemand tussen wal en schip als het over zorg gaat 
in Veldhoven.

We willen graag aansluiten bij twee landelijke bewe-
gingen: Het pact voor de ouderzorg en Eén tegen 
eenzaamheid. Het langer thuiswonen van mensen 
met een beperking en van ouderen vraagt om een 
beter antwoord op de zorgvraag. Mantelzorgon-
dersteuning is essentieel, net als de waardering  
daarvoor vanuit gemeentezijde. Maar ook eenzaam-
heid is een moeilijk onderwerp dat vraagt om meer 
inzet.

In Veldhoven kan iedereen meedoen. Het VN-ver-
drag Handicap biedt ons handvatten om aan de slag 
te gaan met het verbeteren van toegankelijkheid 
van onze totale gemeente. We willen drempels om 
mee te kunnen doen wegnemen. Veldhoven zijn we  
samen. 

•  Ontwikkeling van een goede basisstructuur voor  
iedereen die wat ondersteuning kan gebruiken;

•  Inzetten op het beter bereiken van ouderen door 
bekendmaking van de bestaande initiatieven en 
dienstverlening binnen Veldhoven;

•  Ontwikkelen van technische mogelijkheden en 
deze bereikbaar maken voor ouderen i.v.m. langer 
thuis wonen;

•  VN verdrag Handicap uitwerken, Veldhoven is een 
inclusieve gemeenschap

•  Gratis cliëntondersteuning voor inwoners verster-
ken;

•  Inzet op breder aanbod binnen arrangementen 
voor maatschappelijke participatie;

•  Aanpak tekorten jeugdzorg; 
•  Naast het vervullen van een stevige poortwach-

tersfunctie worden uitkeringsgerechtigden actief  
ondersteund en naar werk begeleid; 

•  De voormalige milleniumdoelen worden vervangen 
door aan te sluiten bij de Global goals for sustaina-
ble development;

•  Initiatieven als de Quiet-community en Mobility 
mentoring integreren in onze aanpak van armoede-
bestrijding en voorkoming van (meer) schulden.
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7. VOLKSGEZONDHEID EN MILIEU

In Veldhoven is aandacht voor verbetering van duur-
zaamheid. We willen onze ecologische voetafdruk 
graag verkleinen. Dit thema is verankerd in alle  
beleidsnotities en is onderwerp van bewustwor-
dingscampagnes richting bedrijfsleven en inwoners. 
De gemeente stimuleert duurzame energie, zoals 
zonnecellen, door regels weg te nemen en informa-
tie te verstrekken, niet door het geven van subsidies. 

De gemeente zelf is natuurlijk een rolmodel en zorgt 
voor een stevig duurzaamheidsniveau bij gemeente-
lijke gebouwen en organisaties. Ook bij nieuwbouw 
vormt dit een leidend thema. Regionaal vervult Veld-
hoven hierin zijn rol en onderstreept het Veldhovens 
bestuur het belang van duurzaamheid.

•  Aandacht voor een regionale duurzaamheidsagen-
da in het Stedelijk Gebied;

•  Realisatie circulair bedrijventerrein op Habraken;
•  Er komt meer aandacht voor het thema energie-

transitie;
•  Huidig laadpalenbeleid voor elektrische auto’s in 

openbaar gebied wordt onder de loep genomen;
•  Nul-op-de-meter en gasloos bouwen worden  

basisuitgangspunten bij nieuwe ruimtelijke ontwik-
kelingen.

8.  VOLKSHUISVESTING, RUIMTELIJKE  
ORDENING EN STEDELIJKE VERNIEUWING 

In Veldhoven mag weer gebouwd worden en dat is 
nodig ook! Knelpunten zitten vooral op het vlak van 
sociale huur en betaalbare koopwoningen voor star-
ters. Lange wachtlijsten en te hoge prijzen kunnen 
ertoe leiden dat onze jeugd te lang op een woning 
moeten wachten. Dat moeten we voorkomen: in 
Veldhoven is het goed wonen voor iedereen. 

De omgevingswet vraagt om een ingrijpende cultuur-
omslag binnen én buiten het gemeentehuis. Er komt 
meer ruimte en vrijheid, maar die gaan gepaard met 
verantwoordelijkheid. Uitgangspunt bij behandeling 
van verzoeken is “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij”. 
We gaan ruimte geven aan inwoners en bedrijven 
om samen te bouwen aan Veldhoven. Deregulering 
is een belangrijk thema in de uitwerking hiervan.

•  Snel voortgaan met realisatie Zilverackers;
•  Handhaving van de 22% norm voor sociale huur-

woningen, maar wel met  een evenwichtige sprei-
ding over de gemeente;

•  Onderzoek of op meer plaatsen tijdelijke woon-
oplossingen tot de mogelijkheden behoren om de 
druk op de sociale huurmarkt te verlichten.

TOT SLOT
Met deze uitgangspunten en concrete acties willen wij aan de slag. Samen met de gehele gemeenteraad, 
onze inwoners, alle maatschappelijke partijen en bedrijven. De ambities die we hebben voor Veldhoven 
delen we met elkaar en samen zorgen we ervoor dat deze zoveel mogelijk gerealiseerd worden.

Daar waar het stropt of het niet lukt, mag iedereen van ons helderheid en transparantie verwachten. 
Een uitleg waarom de dingen lopen zoals ze lopen. We hoeven het niet altijd met elkaar eens te zijn, 
maar willen uiteindelijk allemaal verder met Veldhoven! Dat vraagt om openheid, vertrouwen en 
respect. Dat mogen we allemaal van elkaar verwachten en dat maakt dat we met veel vertrouwen in 
u én in elkaar starten aan deze nieuwe raadsperiode voor een stabiel en sterk Veldhoven. We wensen 
ons allemaal daarbij veel succes!

VVD, GBV en PvdA
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