Behoud de kracht van Veldhoven
Gratis parkeren in héél Veldhoven
Het gaat steeds beter met de detailhandel, en een mooi voorbeeld hiervan is de Kromstraat. In deze winkelstraat zijn alle panden gevuld. Dit willen wij ook graag zien in ons
centrum. Er trekken steeds meer mensen naar omliggende winkelgebieden waar men
gratis kan parkeren, denk aan de Hurk en Meerhoven. Dit willen we tegengaan! We staan
aan de vooravond van het gratis parkeren in het Citycentrum, een voorstel waar we al
jarenlang voor pleiten. Stap voor stap lijkt het voorstel voor gratis parkeren dichter bij te
komen. Inmiddels is er breed draagvlak onder burgers, ondernemers en vastgoedeigenaren. Het Citycentrum wordt toekomstbestendig. Leuk winkelen, succesvol ondernemen,
gratis parkeren!

Starterslening
De Veldhovense VVD is er trots op dat de starterslening ingevoerd wordt. Door de
starterslening, die door onze motie terugkomt, wordt de positie van starters op de
woningmarkt een stuk beter. De woningen worden duurder en het lukt onze Veldhovense
jongeren niet om in Veldhoven te blijven wonen, of na hun studie terug te keren. Dat gaat
veranderen! De jongeren zijn als vrijwilliger voor het verenigingsleven, als mantelzorger
voor onze ouderen maar ook gewoon als inwoner van groot belang. Behoud de kracht van
Veldhoven! Geen bruisend dorp zonder onze jongeren!

Keuzes maken
Tekorten op de jeugdzorg zijn het gevolg van taken die door de regering zijn overgedragen
aan gemeenten. Deze overheveling ging gepaard met een forse korting op de benodigde
middelen. Dit geeft voor Veldhoven een enorme druk op de begroting. Er is kritisch gekeken
naar alle kosten van de gemeente. Dat bracht onvoldoende verlichting. De enige
belastingmaatregel die de gemeente dán nog kan nemen, is die over de onroerende zaken.
De geplande verhoging wordt naar voren gehaald. We behoren ook na deze ver-snelling
tot de 25% procent goedkoopste gemeenten van Nederland. Nog belangrijker: Veldhoven
behoudt het zwembad, het theater, de bibliotheek, het museum en de muziek-school!

Den Ekkerman, de Schalm, de bibliotheek, ’t Oude Slot en muziekschool Art4U
Veldhoven heeft mooie voorzieningen. Die moeten blijven. Zo kunnen kinderen fietsend
naar het zwembad en onze ouderen lopend naar het theater. De bibliotheek die bijdraagt
aan de educatie van inwoners, staat centraal in ons centrum. De liefde vieren we in ’t Oude Slot, en de muziek klinkt door Veldhoven dankzij de muziekschool. Het kan toch niet zo
zijn dat tekorten op het Sociaal Domein ervoor zorgen dat deze voorzieningen verdwijnen!
Hiervoor willen we Veldhoven behoeden.

Kempenbaan filevrij
Dankzij een samenwerking tussen het Rijk, de Provincie, ASML, Eindhoven en Veldhoven
is er een oplossing voor files op de Kempenbaan in zicht. Genoemde partijen betalen mee.
Dat is een geweldige deal. Met relatief lage gemeentelijke kosten, kunnen we groots
investeren om de doorstroming op de Kempenbaan te realiseren. De bereikbaarheid zal
verbeteren en het goede vestigingsklimaat wordt behouden.

Veilig Veldhoven
Naast behoud van voorzieningen is het van belang dat inwoners er veilig naar toe kunnen.
Er komt verlichting op de Oersebaan en de Heerbaan. Daarnaast juichen we de opkomende buurtpreventies, zoals avondrondes en WhatsApp-groepen, toe. Samen dragen we ons
steentje bij aan een veilig Veldhoven!
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