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 VOORWOORD
Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Dan is het aan 
jou om te bepalen welke koers de komende vier jaren wordt uitgezet in 
ons mooie Veldhoven. 

Voor je ligt het verkiezingsprogramma van de Veldhovense VVD voor 
de periode 2022 – 2025. In dit programma kijken we vooruit en delen 
wij, aan de hand van onze kernwaarden, onze ambities met jou. 

Als we terugblikken op de afgelopen coalitieperiode, dan is in ieder ge-
val de conclusie op zijn plaats dat we de afgelopen jaren veel hebben 
bereikt in jouw Veldhoven. We zijn daar dan ook oprecht trots op! Het 
realiseren van een nieuw zwembad en het afschaffen van het betaald 
parkeren zijn daarbij belangrijke wapenfeiten waarmee we onze ver-
kiezingsbeloften hebben ingelost. 

Veldhoven is een prachtige gemeente boordevol kansen voor onder-
nemers en voorzieningen voor inwoners. We zijn er trots op dat er zo-
veel toonaangevende ondernemingen zijn gevestigd in Veldhoven en 
zijn dankbaar voor de bijdrage die zij leveren aan Veldhoven. 

Naast optimisme is er ook plaats voor een bezorgdheid. Ons land, en 
dus ook Veldhoven, is in de voorbije periode geconfronteerd met de 
gevolgen van een wereldwijde pandemie. Die pandemie had en heeft 
ingrijpende gevolgen voor gezondheid, werk, ons sociale leven, de ge-
zondheidszorg en de financiën. Wij zijn er echter van overtuigd dat wij 
ook in de komende periode onze ambities kunnen waarmaken. Daar 
hebben we uiteraard jouw stem voor nodig. 

De ambities die voortvloeien uit onze kernwaarden, zullen wij in het 
navolgende per thema uitwerken. In heldere taal. Zoals je dat van ons 
bent gewend. Wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. 

In dit verkiezingsprogramma lees je per thema onze visie. Natuurlijk 
kunnen we niet alle belangrijke thema’s tot in detail bespreken. Daar-
om zijn in de bijlage bij dit verkiezingsprogramma een aantal stellingen 
opgenomen. Bij deze stellingen hebben wij telkens onze visie gegeven, 
om jou nóg beter te informeren. 

Wij hopen dat deze kernwaarden en ons verkiezingsprogramma jou 
aanspreken, dat jij je kan vinden in onze plannen en dat je ons beloont 
met jouw stem! 

 
De Veldhovense VVD.
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 GOED WONEN IN VELDHOVEN
Wij willen dat iedereen die dat wil in ons mooi Veldhoven kan wonen. Wij zijn voorstander van het bevorderen 
van eigen woningbezit, omdat dit mensen zelfredzaam maakt en het participatie en vertrouwen bevordert. 
Bovendien komt het ook de leefomgeving ten goede. We streven daarbij naar zo laag mogelijke woonlasten. 

Omdat Veldhoven een gemeente in de groei is, zullen er de 

komende jaren meer woningen moeten worden gebouwd 

en kavels beschikbaar moeten zijn zodat mensen naar ei-

gen wens hun woning kunnen bouwen. 

De hoeveelheid beschikbare grond is natuurlijk niet onein-

dig. De beschikbare grond kan maar één keer worden be-

nut. Er moet dan ook gekeken worden naar innovatieve en 

tegelijkertijd verantwoorde oplossingen. 

Wij willen dat ook starters een kans hebben om een wo-

ning te betrekken. De gemeente moet er dan ook op toe-

zien dat er ook voor deze doelgroep betaalbare woningen 

worden gebouwd. Vanzelfsprekend verliezen we de oude-

ren van Veldhoven niet uit het oog! Zij hebben in belangrij-

ke mate bijgedragen aan het Veldhoven van nu. We willen 

dan ook dat de gemeente zoveel mogelijk  een doelgroe-

penbeleid voert zodat er actief werk wordt gemaakt van 

het realiseren van levensloopbestendige woningen zodat 

er ook voor deze doelgroep geschikte woningen worden 

gebouwd. 

De hoeveelheid beschikbare ruimte is in Veldhoven natuur-

lijk niet oneindig. Daarom vinden we dat er, weliswaar met 

respect voor groen en natuur, woningen worden gebouwd 

in het buitengebied. Daarnaast zijn wij er voorstander van 

dat, waar dat mogelijk is, de hoogte in wordt gebouwd. 

Voor wat betreft het huisvesten van statushouders dient 

de gemeente vanzelfsprekend te voldoen aan haar regio-

nale verplichtingen. We vinden het niet wenselijk dat sta-

tushouders voorrang krijgen op andere woningzoekenden 

voor wat betreft de sociale huurwoningen. 

Wij willen dat gemeente niet wordt volgebouwd met so-

ciale huurwoningen, maar streven een eerlijk evenwicht 

na zodat iedereen een woning kan vinden die bij zijn of 

haar inkomen past. Om scheefwonen (het wonen van in 

een sociale huurwoningen terwijl het inkomen te hoog is) 

tegen te gaan, is het nodig dat de gemeente daar wo-

ningcorporaties actief op aanspreekt en de doorstroming 

zoveel mogelijk stimuleert. Sociale huurwoningen zijn voor 

mensen die daarop zijn aangewezen. 

Om de overspannen woningmarkt te ontlasten, stellen 

wij voor om het mogelijk te maken dat permanente be-

woning van recreatieparken onder voorwaarden moge-

lijk wordt gemaakt. 

Onze ambities zijn als volgt:
•   We zien graag dat er 500 tot 1000 woningen worden 

gebouwd in het centrumgebied. We zijn daarbij 

voorstander van inbreiding en verdichting. Dat betekent 

bijvoorbeeld kiezen voor hoogbouw, zodat minder 

ruimte nodig is. Daarnaast dient bekeken te worden 

of leegstaande gebieden die nog niet ontwikkeld zijn, 

bebouwd kunnen worden; 

•  We willen dat de processen voor de beoordeling van 

woonplannen versneld worden. Bouwen, bouwen, 

bouwen en het liefst zo snel mogelijk. We stellen voor 

dat de aanvrager delen van het proces overneemt, 

waarbij de gemeente een controlerende taak uitvoert. 

Dat zorgt voor een ontlasting van het ambtelijk apparaat 

en verkort de doorlooptijd;

•  We willen dat principeverzoeken vaker worden 

behandeld, ter bevordering van een sneller proces. 

Concreet: drie keer per jaar in plaats van twee keer per 

jaar;

•  We willen woningsplitsing binnen de bebouwde kom 

mogelijk maken. Zo wordt van één woning meerdere 

woningen gemaakt;

•  We willen dat de gemeente flexibel omgaat met de 

parkeernorm met oog voor deelmobiliteit, gedeelde 

parkeerruimte en mobiliteitshubs;

•  We willen dat, zoveel mogelijk met respect voor groen 

en natuur beschikbare grond in het buitengebied wordt 

benut voor woningbouw en dat, waar mogelijk, wordt 

ingezet op hoogbouw;

•  We willen dat de gemeente een actief 

doelgroepenbeleid voert, zodat starters en senioren in 

aanmerking komen voor een woning die past bij hun 

portemonnee enerzijds en een woning die past bij hun 

mobiliteit anderzijds;

•  We willen dat statushouders geen voorrang krijgen 

op sociale huurwoningen. Vanzelfsprekend dient de 

gemeente te voldoen aan haar regionale verplichtingen 

voor wat betreft de huisvesting van deze doelgroep. 
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 GOED ONDERNEMEN IN VELDHOVEN
We zijn er trots op dat Veldhoven zoveel ondernemers huisvest: van de bakker om de hoek tot toonaangeven-
de, hightech, internationaal opererende ondernemingen. Veel ondernemers betekent veel werkgelegenheid 
en dat betekent dat veel mensen ook daadwerkelijk in hun eigen bestaan kunnen voorzien en geen beroep 
hoeven te doen op voorzieningen van de gemeente. Dat koesteren wij. 

Een aantrekkelijk ondernemersklimaat is van vitaal be-

lang. Wij vinden dat voor de gemeente een belangrijke 

rol is weggelegd als aanjager en verbinder van onder-

nemers van klein tot (heel) groot.

Ook de winkelcentra in Veldhoven vervullen een be-

langrijke rol. Zij vormen niet alleen het kloppend hart van 

Veldhoven, maar herbergen ook tal van sociale functies. 

Het nieuwe zwembad, de Schalm, de bibliotheek, het ge-

meentehuis en de bioscoop zijn daar voorbeelden van. 

Het Citycentrum is naast een winkelcentrum óók een be-

langrijke ontmoetingsplek. Een centraal gelegen centrum 

dat voor iedereen goed toegankelijk is en waar regelma-

tig leuke evenementen worden georganiseerd, bevordert 

de aantrekkelijkheid en levendigheid. De weekmarkt, 

Veldhoven Proeft, de 112-dag, Cityfest zijn evenementen 

die we moeten koesteren. Lang was het niet mogelijk om 

deze evenementen te bezoeken, maar wat hebben we ze 

gemist! Nieuwe initiatieven moeten worden toegejuicht 

en zoveel mogelijk worden gefaciliteerd. 

De manier waarop mensen hun inkopen doen is de 

laatste jaren sterk veranderd. Ging je vroeger voor een 

kledingstuk nog naar de winkel, tegenwoordig bestel 

je hem met twee muisklikken. Meer en meer aanko-

pen worden online gedaan en dat zie je terug in het 

straatbeeld: winkelruimtes staan langer en vaker leeg. 

Dat komt de uitstraling niet ten goede. Wij vinden dan 

ook dat eenvoudiger moet worden gemaakt om flexi-

bel met een bestemming om te gaan: winkeliers die de 

beleving van hun winkel willen vergroten, moeten niet 

stuiten op een berg wet- en regelgeving die hen daarin 

belemmert. Het flexibel omgaan met de bestemmingen 

kan een goede manier zijn voor ondernemers om de 

beleving in hun winkel te bevorderen en dat heeft een 

aanzuigende werking op andere winkels: iedereen pro-

fiteert daar dus van. Door het gewijzigd koopgedrag en 

de ontwikkelingen die nog op ons afkomen vinden wij 

het belangrijk dat de detailhandelsstructuurvisie wordt 

herzien.

Wij vinden dat de winkeliers zelf moeten kunnen bepalen 

wanneer zij open zijn. Daar is wat ons betreft geen rol van 

het gemeentebestuur voor weggelegd. De Winkeltijden-

wet biedt de mogelijkheid voor de gemeente om winkel-

tijden flexibel in te richten zodat winkeliers zelf kunnen 

kiezen om bijvoorbeeld op zondag open te zijn. 

Ondernemers zijn van inkomsten afhankelijk. Voor hen 

is het niet wenselijk dat ze lang op hun geld moeten 

wachten. De gemeente betaalt daarom rekeningen bin-

nen 30 dagen.

Wij streven naar een systeem waarbij vergunnen waar 

mogelijk worden afgeschaft, samengevoegd of ver-

vangen door een meldingsplicht of algemene regels. 

Geen ‘beleid is beleid’. Wij zijn er voorstander van om 

overbodige, te complexe, tegenstrijdige, nutteloze en 

niet-handhaafbare regels te schrappen.

Om het voor ondernemers eenvoudiger te maken, wil-

len wij dat zij maximaal één aanslag per jaar van de ge-

meente krijgen waarop alle lokale lasten zijn vermeld. 

Wij vinden het van groot belang dat de gemeente de 

circulaire bedrijvigheid op bedrijventerrein zoveel mo-

gelijk bespoedigt en faciliteert, zodat ook op andere 

plaatsen in Veldhoven deze vorm van ondernemen op 

termijn kan worden overgenomen. 

Bedrijventerrein De Run dient wat ons betreft verder te 

worden ontwikkeld, omdat dit gebied, mits goed toe-

gankelijk, een absolute toplocatie is gelet op de al aan-

wezige bedrijven. Zo wordt talent geclusterd. 

Onze ambities zijn dan ook: 
•  Wij willen dat Veldhoven in de top 10 komt van de 

meest MKB-vriendelijke gemeenten van Nederland. 

In verbinding staan met de ondernemers is een 

speerpunt. Samenwerken, niet tegenwerken. Het 

vereenvoudigd verlengen en verlenen van vergunningen 

vinden wij van belang. 

•  Wij willen dat Veldhoven investeert in innovatie. Zo kan 

bijvoorbeeld samen met ondernemers een pop-up 

cleanroom worden gerealiseerd. 

•  Wij willen dat de Roefeldag terugkomt of dat een 

Hightech-dag wordt gehouden om jeugd enthousiast 

te maken voor een baan in de techniek in onze regio.
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 DE PORTEMONNEE
Ongeveer 1/6 van hun inkomsten halen de gemeenten uit heffen van diverse belastingen. Niemand betaalt graag 
belasting, dus we willen dat dan ook graag tot een minimum beperken voor ondernemers én voor inwoners. 

We willen zo laag mogelijke tarieven voor leges en ver-

gunnen. Het is niet acceptabel dat allerlei kosten worden 

afgewenteld op de aanvrager. Een goede financiële huis-

houding is van groot belang. We vinden dat gemeen-

te een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven 

hoort te hebben. 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 eenvoudige inzage 

waaraan geld is besteed en wat het bereikte effect is. 

De rentelasten dienen door middel van herfinancie-

ringen te worden verlaagd. Immers, geld lenen is nu 

erg goedkoop. Periodiek doet de gemeente de houd-

baarheidstest gemeentefinanciën van de VNG. Aan de 

hand van deze test wordt de weerbaarheid van de ge-

meentefinanciën inzichtelijk bij een slechtweerscenario. 

Hoe de gemeente er financieel voorstaat is natuurlijk 

belangrijk om te weten! Wij willen dat de schulden be-

heersbaar blijven zodat we een volgende generatie 

daar niet mee opzadelen. 

Veel mensen hebben een hond als huisdier. Echter, niet 

in elke gemeente betalen zij (evenveel) hondenbelas-

ting. Dat komt omdat de gemeente op grond van artikel 

226 Gemeentewet hondenbelasting kan heffen. Dat is 

dus niet verplicht. Wij vinden dat geen eerlijk systeem. 

We willen dat hondenbelasting wordt afgeschaft. Hon-

denbelasting is geen doelbelasting maar een inkom-

stenbron van de gemeente die in de algemene middelen 

vloeit. 

De Veldhovense VVD is dol op honden, maar we vinden 

hondenpoep op straat en op trapveldjes erg vervelend. 

We willen dan ook dat de gemeente actiever gaat toe-

zien en handhaven op hondenbezitters die de behoefte 

van hun hond niet opruimen. Tegelijkertijd willen we dat 

hondenbezitters optimaal worden gefaciliteerd door 

middel van speciale afvalbakken voor hondenpoep en 

het ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes. 

Onze ambities zijn dan ook:
•  Zo laag mogelijke tarieven voor leges en vergunningen;

•  Een strikte scheiding tussen inkomsten en uitgaven. 

Inkomensmeevallers niet gebruiken voor structurele 

extra uitgaven;

•  Maak uitgaven en inkomsten transparant voor inwoners 

en ondernemers;

•  Terugdringen van gemeenteschuld door leningen;

•  We vinden dat gemeente de woonlasten zoveel 

mogelijk moet beperken.  Wij vinden ook dat OZB  geen 

sluitpost mag zijn. Wij staan voor een goede prijs-

kwaliteit verhouding;

•  Wij willen dat de hondenbelasting wordt afgebouwd. In 

diverse gemeenten hoeft er al geen hondenbelasting 

meer te worden betaald. Veldhoven moet dat voorbeeld 

volgen; 

•   We willen dat de overlast van hondenpoep wordt 

teruggebracht. Daarom moet de gemeente strenger 

handhaven;

•  We willen dat hondenbezitters optimaal worden 

gefaciliteerd door middel van speciale prullenbakken en 

het ter beschikking stellen van hondenpoepzakjes. 
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 GOED VAN A NAAR B 
Wij vinden het van groot belang dat winkels, voorzieningen (zoals bijvoorbeeld het ziekenhuis) maar ook  
bedrijven goed en veilig bereikbaar zijn. Een goede bereikbaarheid maakt een locatie aantrekkelijk voor be-
drijven en inwoners. Het is druk op de weg. Daarom moet de gemeente ook werk maken van het aanleggen 
van goede en veilige fietspaden en bewaakte fietsenstallingen in de winkelgebieden. De fiets is een gezond en 
duurzaam vervoersmiddel. Dat moet je natuurlijk wel met een gerust hart kunnen parkeren als je boodschap-
pen gaat doen. 

Wij willen dat de Kempenbaan Oost verder wordt ont-

wikkeld en pleiten voor een haalbaarheidsonderzoek 

naar de inzet van de busbaan in de spitsuren, om daar-

mee te zorgen voor een snellere doorstroming. Het is 

belangrijk dat de doorstroming van het verkeer in het 

wegennet optimaal is. Niemand staat immers graag in 

de file en lange wachtrijen in het verkeer zijn slecht voor 

het milieu. Wij vinden dat verschillende vormen van ver-

voer beter op elkaar aangesloten moeten worden. 

Het is erg belangrijk dat er een goed openbaar vervoer 

is. Het openbaar vervoer is geen vervanging voor de 

auto, maar een aanvulling. We zijn tegen het laten rijden 

van lege bussen. We zijn daarom terughoudend met 

subsidiëren van het OV en voorstander van het laag 

houden van de belasting. We staan open voor inno-

vatieve, kostenefficiënte alternatieven en geven ruimte 

aan de taximarkt en initiatieven zoals snelbussen. 

ASML is één van de bedrijven in Veldhoven die een ex-

plosieve groei doormaakt. Meer werknemers betekent 

doorgaans meer verkeersbewegingen op de weg. Wij 

vinden dat de gemeente dient te onderzoeken of een 

ASML Station, in het kader van de Brainportlijn, tot de 

mogelijkheden behoort. De hightech industrie heeft 

baat bij een innovatief, hoogwaardig en emissieloos 

vervoersysteem dat alle Brainportcampussen met el-

kaar en met regionale werklocaties verbindt. 

De gemeente neemt bij de inrichting van straten en wij-

ken 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 (schoolzones, veilige oversteek-

plaatsen en veilige fietsroutes). We zijn voorstander van 

initiatieven waarbij buurtbewoners en politiediensten 

samen kijken hoe de verkeersveiligheid in de buurt be-

ter kan. 

Het aanleggen en onderhoud van wegen is belangrijk, 

maar kan leiden tot overlast. Een wegafsluiting is min-

der vervelend als er duidelijk een alternatieve route ge-

boden wordt. De gemeente maakt actief bekend wan-

neer er gewerkt wordt aan de openbare ruimte, zodat 

mensen en bedrijven hiermee rekening kunnen houden 

en er minder zogenoemd zoekverkeer is. De gemeente 

investeert in mogelijkheden om realtime informatie over 

openbare werken te delen, zodat we weten welke rou-

tes 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 uitgaat. 

We vinden dat milieuzones overbodig zijn in een tijd 

waar auto’s steeds schoner worden en alternatieve op-

lossingen 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. Wij willen dat de gemeente 

zoveel mogelijk faciliteert dat openbaar vervoer, maar 

ook de vuilniswagens op duurzame energiebronnen 

gaan rijden. 

Net als bij onze buurgemeente Eindhoven mag taxiver-

voer wat ons betreft over de busbaan rijden.

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente moet goede fietspaden en 

fietsenstallingen aanleggen;

•  De Kempenbaan Oost moet verder worden ontwikkeld;

•  Er moet onderzocht worden of de busbaan kan worden 

gebruikt in de spitsuren;

•  Wij vinden dat onderzocht moet worden of een ASML-

station als onderdeel van de Brainportlijn haalbaar is;

•  De gemeente moet duidelijk informeren waar en 

wanneer aan de weg wordt gewerkt en deelt deze 

informatie realtime;

•  De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van 

oplaadpunten voor elektrische auto’s.
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 WERK & INKOMEN 
Werken draagt bij aan welvaart, welzijn, gezondheid en zelfstandigheid. Wij vinden het dan ook belangrijk dat 
er voldoende passend werk is. Daarom gunt de gemeente opdrachten zoveel mogelijk aan lokale ondernemers 
binnen de mogelijkheden van de wet. 

Wij zijn blij met de vele vrijwilligers die graag de handen 

uit de mouwen steken. Zij maken de gemeente een leu-

kere plek om te wonen. 

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. Men-

sen die tijdelijk arbeidsongeschikt zijn, kunnen daarna 

weer aan de slag. Mensen die gedeeltelijk arbeidson-

geschikt zijn, kunnen deels aan het werk. Mensen die 

echt niet kunnen werken, verdienen een vangnet; een 

uitkering. De nadruk blijft wat ons betreft om iedereen 

die dat kan, aan het werk te krijgen. 

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 sollicitatieplicht niet naleeft, of geen tegen-

prestatie verricht, verliest zijn of haar uitkering. Fairplay. 

Het armoedebeleid heeft als doel dat mensen zo snel 

mogelijk van een uitkeringssituatie naar een betaalde 

baan gaan. Wanneer iemand van een uitkering naar 

een baan gaat, is dat financieel merkbaar. Armoedere-

gelingen die dit belemmeren, de zogenoemde armoe-

deval, schaffen we af. 

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente gunt opdrachten zoveel mogelijk aan 

lokale ondernemers;

•  De gemeente bevordert zoveel mogelijk dat mensen 

aan het werk gaan.
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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 koeien in 
de wei. Het is belangrijk dat we goed voor onze natuur zorgen. Voor onszelf maar ook voor de volgende gene-
ratie. Tegelijkertijd willen we ruimte om te wonen, willen we geld kunnen verdienen en willen we niet in de file 
staan. Groen en economie zijn geen tegenstanders van elkaar, maar kunnen goed hand in hand gaan. 

Natuur en milieu bieden kansen voor bedrijven. En be-

drijven kunnen helpen natuur en milieu te beschermen. 

Wij geloven daarom niet dat het zin heeft om extra mili-

euregels op te leggen of met subsidies te strooien. Veel 

bedrijven zijn zelf al bezig met duurzaam ondernemen. 

Natuurlijk stelt de overheid grenzen. Milieuvervuiling pak-

ken 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 vee-

teelt, landbouw en tuinbouw. Zij krijgen de ruimte voor 

nevenactiviteiten op het gebied van recreatie, toerisme, 

natuurbeheer of andere bedrijvigheid. 

Recreatie en toerisme zijn belangrijke dragers van onze 

lokale economie. Wij willen dat de gemeente recreatieve 

ondernemers stimuleert. Recreatieve ondernemers mo-

gen 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 belas-

ting niet ten goede komt aan de recreatieve toeristische 

sector zelf. 

De gemeente stimuleert duurzame energie, zoals zonne-

panelen, door minder regels en eenvoudige procedures 

op te stellen en niet door subsidies te verstrekken. Het 

Landelijk Klimaatakkoord is ook leidend in Veldhoven. 

We willen er wel voor zorgen dat de ambities betaal-

baar en behapbaar blijven voor onze inwoners.

De Veldhovense VVD is tegen grote zonneweiden. 

Liever zien wij zonnepanelen op daken van bedrijven, 

gemeentelijk vastgoed en huizen, of langs (snel-)we-

gen. De Veldhovense VVD is evenmin voorstander van 

windmolens op het land. Wij koesteren het beschikbare 

groen en als we dat al benutten, dan bij voorkeur voor 

woningbouw. 

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente stimuleert recreatieve ondernemers. 

Zij mogen uitbreiden op voorwaarde dat geen 

aantoonbare, permanente schade aan de natuur wordt 

aangebracht;

•  De toeristenbelasting dient ten goede te komen aan de 

recreatieve sector; 

•  De gemeente stimuleert duurzame energie door minder 

regels en eenvoudige procedures;

•  Daken van bedrijven, gemeentelijk vastgoed en 

huizen of grondstroken langs (snel-)wegen worden 

eerst benut voor zonnepanelen, alvorens er wordt 

uitgeweken naar zonneweiden. 
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 AFVAL
De biobak, de papierbak, de glasbak, de plasticbak en de textielbak. We scheiden afval dat het een lieve lust 
is. Afvalscheiding is belangrijk, want van afval is vaak een nieuwe grondstof te maken. In een circulaire econo-
mie bestaat geen afval en worden grondstoffen telkens opnieuw gebruikt. Dat is belangrijk, omdat sommige 
grondstoffen uiteindelijk opraken. Voor wat betreft de afvalscheiding in Veldhoven zitten we op de goede weg, 
maar zijn we er nog niet. 

Momenteel verplicht de gemeente haar inwoners om 

afval te scheiden. In de praktijk is gebleken dat dit vaak 

niet gebeurt of niet op de goede manier. Handhaving is 

lastig, tijdrovend en kostbaar. Belangrijker nog is dat af-

valscheiding door de mens aantoonbaar minder effici-

ent is dan machinematige nascheiding van plastic van 

restafval. Wij stellen dan ook voor om samen met om-

liggende gemeenten te investeren in deze technieken 

waarbij PMD en restafval in één bak worden verzameld 

en er dus niet langer met zakken PMD hoeft te worden 

gesjouwd. Dat komt de efficiëntie van afvalinzameling 

ten goede en burgers worden niet meer onnodig ge-

frustreerd met de verplichting van afvalscheiding. Met 

hetzelfde gemak gooi je het in één bak!

Dat afval lang niet altijd in de bak wordt gegooid, blijkt 

uit de hoeveelheid zwerfafval in de publieke ruimte. In 

Veldhoven zijn vrijwilligers van Stichting GoClean actief 

voor wat betreft het opruimen van zwerfafval. Zij dienen 

wat ons betreft zo optimaal mogelijk te worden gefaci-

liteerd, nu zij in feite een gemeentetaak overnemen. Op 

tal van locaties ligt zwerfafval. 

Onze ambities zijn dan ook: 
•  Investeren in technieken waarbij het separaat inzamelen 

van PMD niet langer noodzakelijk is

•  Investeren in het optimaal faciliteren van de vrijwilligers 

van Stichting GoClean

 EEN GEZOND VELDHOVEN (ZORG)
Een goede gezondheid draagt bij aan gelukkig leven. Daarom staat gezondheid zo hoog in het vaandel. Als 
we ziek zijn en ondersteuning nodig hebben, willen we veilige, efficiënte en doelmatige zorg. We willen graag 
maatwerk en natuurlijk dat de zorg niet te duur en toegankelijk voor iedereen is. De zorgdiensten moeten daar-
om scherp worden ingekocht.

De regels voor extra ondersteuning zijn niet voor ieder-

een goed te begrijpen. Daarom vinden wij het van be-

lang dat de gemeente de mogelijkheid biedt voor, gra-

tis, onafhankelijke 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 zor-

gen voor hun naasten. Mantelzorg is ontzettend waar-

devol voor onze samenleving. De gemeente moet man-

telzorgers bijstaan om te voorkomen dat zij overbelast 

raken. 

De gemeente moet helpen bij het koppelen van allerlei 

soorten vervoer, zoals voor ouderen, kinderen en ge-

handicapten. Hierbij moet ze samenwerken met buur-

gemeenten. 

Binnen de wettelijke mogelijkheden heft de gemeente 

een eigen bijdrage. Wij vinden het eerlijk als je meebe-

taalt aan je eigen zorg. 

De rijksmiddelen AWBZ en Jeugdzorg die over zijn ge-

gaan naar de gemeente, worden door samenvoeging 

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. 

Onze ambities zijn dan ook: 
•  De gemeente koopt zorgdiensten scherp in;

•  De gemeente biedt mogelijkheden voor ondersteuning 

bij het aanvragen van zorg;

•  De gemeente staat mantelzorgers zoveel mogelijk bij;

•  De gemeente helpt bij het koppelen van soorten 

vervoer en werkt daarbij samen met buurgemeenten.
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 EEN SLIM VELDHOVEN (ONDERWIJS)
Funderend onderwijs raakt iedereen. Onderwijs draagt bij aan de persoonlijke ontwikkeling van kinderen en 
jongeren en zorgt voor overdracht van maatschappelijke en culturele verworvenheden. Op school doen kinde-
ren en jongeren kennis en vaardigheden op die ze later in de maatschappij nodig hebben. De manier waarop 
we ons onderwijs vormgeven, is bepalend voor de samenleving van morgen. Goed onderwijs dat alle leerlin-
gen kansen biedt zich optimaal te ontwikkelen is niet alleen goed voor het individu, maar in een groter verband 
ook voor Nederland en dus ook Veldhoven. 

Gemeenten zijn niet verantwoordelijk voor het onder-

wijs zelf, maar wel voor de huisvesting van scholen in 

het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal 

onderwijs. Zij krijgen hiervoor een jaarlijkse bijdrage uit 

het Gemeentefonds. 

Uiteraard moet de school goed en veilig bereikbaar zijn 

voor kinderen, docenten en ouders. Wij willen dat er 

goede mogelijkheden zijn om je kind met de fiets of 

auto af te zetten bij school en dat er voldoende stal-

lingsmogelijkheden zijn. 

De school is een sociale ontmoetingsplaats. De ge-

meente stimuleert daarom dat er ruimtes, in of nabij 

het schoolgebouw, zijn voor muziek, sport en cultuur. 

Deze voorzieningen dragen bij aan de ontwikkeling van 

kinderen. De multifunctionele accommodaties in Veld-

hoven voorzien in deze behoefte. We noemen bijvoor-

beeld de Kempen Campus met prachtige (sport-)faci-

liteiten. 

School moet een veilige plek zijn waar iedereen zichzelf 

mag zijn en zich thuis voelt. Scholen hebben nadrukke-

lijk een taak bij vroegtijdige signalering van radicalise-

ring, loverboys en huiselijk geweld.

Om de ontwikkelkansen van jonge kinderen te vergro-

ten, stimuleert de gemeente dat taal, of andere ach-

terstanden, bij jonge kinderen worden weggewerkt, bij-

voorbeeld op peuterspeelzalen of kinderdagverblijven. 

Onderwijs en het lokale bedrijfsleven werken samen, 

zodat kinderen goed voorbereid worden op hun baan 

voor later. De verbinding tussen de kennisregio enerzijds 

en het onderwijs anderzijds is van zeer groot belang. 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 kie-

zen 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 drie jaar kan plaatsvinden. 

Scholen communiceren helder wanneer zij afwijkende 

selectiecriteria hebben. De gemeente stimuleert dat 

deze criteria eerlijk en transparant zijn, en dat er draag-

vlak voor is.

Wij vinden een sluitende aanpak tussen onderwijs en 

jeugdzorg belangrijk, zodat kinderen en ouders hun 

problemen niet meenemen naar school. Daarom vin-

den wij het belangrijk dat de portefeuilles jeugdzorg en 

onderwijs in een hand worden gelegd.

Onze ambities zijn dan ook:
•  Wij willen dat de gemeente zorgt dat scholen goed 

en veilig bereikbaar zijn voor scholieren, ouders en 

docenten;

•  De gemeente stimuleert dat er in de buurt van scholen 

faciliteiten zijn voor sport en cultuur;

•  De gemeente stimuleert dat achterstanden bij jonge 

kinderen in een zo vroeg mogelijk stadium worden 

weggewerkt.
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 EEN SPORTEND VELDHOVEN
Sport en bewegen dragen bij aan de gezondheid van mensen. Dat blijkt uit tal van onderzoeken. Sport zorgt 
voor een betere conditie, meer spierkracht, een gezonde levensstijl, een goede nachtrust en een minder hoge 
medische consumptie. Sporten verkleint namelijk het risico op een groot aantal aandoeningen. Personen die 
regelmatig bewegen hebben bovendien een lager risico om vroegtijdig te overlijden. 

Lokaal sportbeleid door de gemeente is primair gericht 

op een sportaanbod dat voor iedereen toegankelijk is 

en waar inwoners plezier aan beleven. Sportbeleid is 

effectief als inwoners veel en vaak sporten. 

Wat er in een gemeente nodig is aan sportaccommo-

daties en -voorziening verandert in de loop van de tijd. 

Het is daarom van belang om van tijd tot tijd te onder-

zoeken of het ‘gemeentelijk sportkapitaal’ nog aansluit 

op de behoefte. Dat betekent dat de gemeente goed 

zicht moet hebben op het sportgedrag, de behoeften, 

mogelijkheden en belemmeringen bij de te onderschei-

den groepen inwoners.

Sport- en spelvoorzieningen zijn onderdeel van het 

ruimtelijkeordeningsbeleid. Aan de gebruikers van 

sportvoorzieningen mag, zowel via clubs als individueel, 

een redelijke bijdrage worden gevraagd. Dit kan in geld, 

maar ook in de vorm van vrijwilligerswerk. 

Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 

werken nauw samen om de schoolgaande jeugd zo-

veel mogelijk te laten bewegen. 

Sport moet toegankelijk zijn voor mensen met een be-

perking. Iedereen moet kunnen sporten. De gemeente 

moet hieraan een vast gedeelte van de sportsubsidie 

besteden. 

We zijn er trots op dat Veldhoven jaarlijks de wielerklas-

sieker Omloop der Kempen organiseert, dat steevast 

op een grote belangstelling mag rekenen!

We vinden het belangrijk dat het mogelijk wordt ge-

maakt om het hele jaar te kunnen sporten en willen dat 

de gemeente bijdraagt aan het realiseren van kunst-

grasvelden zodat elke sportvereniging minstens twee 

kunstgrasvelden heeft. Voor de fietscrossvereniging 

willen we dat de gemeente bijdraagt aan het realiseren 

van een toplaag op de baan, zodat ook daar het hele 

jaar kan worden getraind. 

Onze ambities zijn dan ook: 
•  De gemeente moet periodiek bezien of de 

sportfaciliteiten nog aan de behoefte voldoen; 

•  Het behouden van het grote sportevent Omloop der 

Kempen;

•  Het bijdragen aan het realiseren van kunstgrasvelden 

zodat elke vereniging minstens twee kunstgrasvelden 

heeft en dat de fietscrosvereniging een buitenbaan 

krijgt waar het hele jaar op kan worden getraind. 
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 EEN CULTUREEL VELDHOVEN 
Cultuur is belangrijk voor onze samenleving en dus ook voor Veldhoven. Dat cultuur een luxegoed is, is een 
misvatting. Cultuur stimuleert de economie: mensen genieten van cultuur en wonen graag in een gemeente 
met veel cultuur. Culturele instellingen genereren daarnaast ook bedrijvigheid en ook dat is goed voor de 
economie. Cultuur zorgt ook voor verbinding en sociale cohesie. Het brengt mensen nader tot elkaar en laat 
creatieve talenten tot bloei komen. 

Cultuur is van ons allemaal! Het is geen voorrecht van een 

kleine groep mensen en een specifieke groep instellin-

gen, die op dit moment door de overheid gesubsidieerd 

worden. Subsidieaanvragen worden hierop getoetst. 

Cultuur kost geld. We vinden het belangrijk dat het belang 

van cultuur en de kosten met elkaar in balans zijn. Dat 

geldt bijvoorbeeld voor de bibliotheek, dat samen met De 

Schalm de culturele huiskamer vormt van Veldhoven. 

Culturele organisaties laten bij een subsidieaanvraag 

eerst zien hoe ze hun eigen inkomsten binnenhalen. 

Komende jaren dient er een verdere integratie plaats te 

vinden tussen de vier professionele culturele instellin-

gen, Art4You, Theater De Schalm, Museum ’t Oude Slot 

en de Bibliotheek Veldhoven. 

Vergunningverlening kan eenvoudiger en daarom zijn 

wij voorstander van een zogenoemd digitaal evene-

mentenloket. 

Bij kleinschalige evenementen passen laagdrempelige 

veiligheidseisen.

Onze ambities zijn dan ook:
•  Het verder integreren van de vier professionele, culturele 

instellingen; 

•  Het verlenen van vergunningen eenvoudiger maken 

door middel van een digitaal evenementenloket;

•  Het toepassen van laagdrempelige veiligheidseisen bij 

kleinschalige evenementen. 

 NIEUWKOMERS
Dankzij enkele grote, internationaal opererende ondernemingen wonen in Veldhoven mensen uit alle windstre-
ken van de wereld. We zijn blij met deze smeltkroes van culturen en vinden het belangrijk dat deze mensen 
daadwerkelijk onderdeel uitmaken van onze samenleving. 

Mensen uit derde landen zijn welkom maar wij vinden 

het belangrijk dat zij zich zoveel mogelijk aanpassen. 

Dat betekent dat ze de Nederlandse taal leren en bij-

dragen aan de samenleving. Iedereen die kan werken, 

werkt. De Nederlandse taal leren is een eigen verant-

woordelijkheid van de nieuwkomer. De gemeente facili-

teert dit door te bevorderen dat er voldoende betaalba-

re cursussen zijn in de Nederlandse taal. Waar mogelijk 

ondersteunt de gemeente integratie initiatieven 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 verwach-

ten dat ook van anderen. 

Voor haatpredikers is in Veldhoven geen plaats. De ge-

meente neemt een proactieve rol in het voorkomen dat 

individuen of instellingen haat kunnen zaaien of kunnen 

oproepen om onze waarden en vrijheden te negeren. 

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 Veldhovense sa-

menleving. De komende jaren blijft spreiding in huisves-

ting belangrijk voor ons. 

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente faciliteert het aanbod van voldoende en 

betaalbare taalcursussen;

•  Waar mogelijk ondersteunt de gemeente integratie 

initiatieven;

•  De gemeente neemt een proactieve rol aan in het 

bestrijden van religieus extremisme;

•  De gemeente blijft toezien op een spreiding van 

statushouders.



14

 VEILIGHEID
Ons veilig voelen is een basale, menselijke behoefte. Als we ons veilig voelen komen we het beste tot ons recht 
en kunnen we ons in vrijheid bewegen. 

De regie op het lokale veiligheidsbeleid ligt feitelijk bij de 

gemeente. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt 

tussen fysieke en sociale veiligheid. Bij fysiek veilig-

heidsbeleid gaat het om bescherming tegen leed door 

ongevallen of incidenten van niet-menselijke oorsprong 

zoals brand en overstroming. 

Sociaal veiligheidsbeleid ziet op de bescherming tegen 

leed door menselijke factoren, zoals misdrijven, over-

tredingen en overlast. De gemeente is verantwoorde-

lijk voor de openbare orde en veiligheid, dat wil zeggen 

voor zowel de fysieke als de sociale veiligheid.

Politie, brandweer en ambulances zijn 24 uur per dag 

beschikbaar. De hulpdiensten moeten op tijd zijn als 

je ze nodig hebt. Immers, elke seconde telt bij levens-

bedreigende situaties. 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 langskomt. 

Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. 

De gemeente staat open voor initiatieven als buurt-

preventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen. In 

Veldhoven zijn mooie voorbeelden hiervan, namelijk 

het project Waaks, buurtpreventieteams en diverse 

Whatsapp-groepen. 

Veiligheid is een gezamenlijke inspanning en valt of 

staat bij de bereidheid van onze inwoners om, verdach-

te of onveilige situaties, te melden. Voorwaarde is wel, 

dat de meldkamer snel en correct de telefoontjes ver-

werkt. Ook terugkoppeling door de agent ter plaatse is 

gewenst. 

De gemeente pakt drugsdealers aan en de burge-

meester gebruikt de bevoegdheden om drugspanden 

te sluiten.

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente maakt actief werk van openbare orde en 

veiligheid;

•  Waar mogelijk bevordert de gemeente de 

bereikbaarheid van hulpdiensten;

•  De gemeente faciliteert burgerinitiatieven;

•  De gemeente treedt hard op tegen drugsdealers en alle 

vormen van overlast.
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 CRIMINALITEIT 
Ondermijnende criminaliteit heeft negatieve gevolgen voor de samenleving. Zo is het gevaar aanwezige dat 
onder- en bovenwereld verweven raken en dat de integriteit van het openbaar bestuur, ambtenaren of het be-
drijfsleven wordt aangetast.  Dat kan er vervolgens voor zorgen dat mensen minder vertrouwen hebben in de 
lokale overheid of dat hun gevoel van veiligheid wordt verminderd. Dat willen we natuurlijk niet. 

De gemeente heeft de regie op het lokale integraal vei-

ligheidsbeleid en coördineert vanuit deze rol de activi-

teiten om criminaliteit terug te dringen. De gemeente 

vervult de regierol zowel op bestuurlijk als op ambtelijk 

niveau.

We vinden het belangrijk dat de politie maar ook Bui-

tengewone Opsporingsambtenaren zichtbaar zijn op 

straat. Wijkagenten die de buurt goed kennen kunnen 

vroegtijdig signalen oppikken en daar actief naar han-

delen. Kleine criminaliteit moet in de kiem worden ge-

smoord. Indien nodig zijn BOA’s ook buiten de reguliere 

kantoortijden werkzaam. 

De politie grijpt altijd in als mensen de regels overtre-

den en overlast veroorzaken. Raddraaiers moeten wor-

den opgespoord en aangepakt. Wanneer de politie in-

grijpt, 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 bur-

gemeester maakt actief gebruik van al zijn bevoegd-

heden en de mogelijkheden die tot zijn beschikking 

staan, om de openbare orde te handhaven en overlast 

te bestrijden. Denk hierbij aan het afkondigen van ge-

biedsverboden, groepsverboden, samenscholingsver-

boden, een noodbevel, een noodverordening afkondi-

gen, preventief fouilleren, cameratoezicht, bestuurlijke 

ophouding, toezicht op openbare vermakelijkheden en 

inrichtingen, etc. 

Technologie kan helpen om de veiligheid te vergroten, 

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 hangjongeren 

gemeenschapsgoederen vernielen, dan dient in hun 

Halt-traject meegenomen te worden dat zij persoonlijk 

hun excuses aanbieden aan de burgemeester. 

Schade en de kosten van handhaving moet wat ons 

betreft zoveel mogelijk worden verhaald op diegenen 

die dit veroorzaken. 

Vergunningen kunnen worden geweigerd of ingetrok-

ken als deze misbruikt worden voor het faciliteren van 

criminele activiteiten. De gemeente maakt daarbij actief 

gebruik van de mogelijkheden die de wet bevordering 

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, 

ofwel BIBOB, hiervoor geeft. 

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente houdt op actieve wijze de regie op het 

lokale integraal veiligheidsbeleid en coördineert vanuit 

deze rol activiteiten om criminaliteit terug te dringen;

•  De burgemeester maakt actief gebruik van zijn 

bevoegdheden om de openbare orde te handhaven en 

overlast te bestrijden;

•  Waar mogelijk faciliteert de gemeente het gebruik van 

technologie bij de handhaven van de openbare orde en 

veiligheid;

•  De gemeente doet Bibob-onderzoek in gevallen van 

een reëel vermoeden van criminele activiteiten. 
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 MODERNE GEMEENTE
We vinden het belangrijk dat de gemeente werkt aan vernieuwende oplossingen en dienstverlening. We wil-
len dat besluitprocessen worden aangepast, zodat slimmer, sneller en eenvoudiger wordt gewerkt. Dat komt 
inwoners en ondernemers ten goede en maakt het mogelijk dat met hetzelfde personeelsbestand meer werk 
kan worden gedaan en dat bespaart weer in de kosten. 

We vinden het normaal dat de gemeente opneemt wan-

neer je ze belt en dat de gemeente er alles aan doet om je 

goed te helpen. De gemeente is er voor ons, niet anders-

om. We vinden het belangrijk dat de gemeente ook op 

andere wijzen bereikbaar is, bijvoorbeeld via WhatsApp of 

een chatfunctie op de website. 

We willen dat het gemeentehuis, ook buiten kantooruren, 

open is voor zaken die je niet digitaal kunt regelen. Ook 

willen we dat bepaalde diensten op afspraak op locatie 

worden aangeboden. Zo willen we graag dat het mogelijk 

wordt om bijvoorbeeld een nieuw ID-bewijs te laten bezor-

gen op een locatie naar keuze (op je werk bijvoorbeeld). 

We vinden het belangrijk dat de gemeente ervoor zorgt 

dat de computers en ICT bij de tijd zijn, dat persoonsin-

formatie altijd beveiligd is en de privacy gewaarborgd is. 

Zeker in tijden waarin het steeds vaker gebeurt dat com-

puters door kwaadwillende worden gehackt. De gemeen-

te moet samenwerken met andere overheden om digitale 

criminaliteit, zoals identiteitsfraude, tegen te gaan en te 

bestraffen. 

Een transparante overheid vinden wij belangrijk. De ge-

meente maakt meer gebruik van de mogelijkheden om 

statistieken en gegevens over de besteding van sub-

sidies online toegankelijk te maken (zogeheten open 

data). WOB-verzoeken en antwoorden worden voortaan 

online gezet. 

Wij zijn voor deregulering: minder regels. Overbodige re-

gels ontstaan doordat regels na hun invoering het eeuwi-

ge leven lijken te hebben en niet meebewegen met de tijd. 

De gemeente kan dit tegengaan door voortaan bij iedere 

nieuwe regel vast te leggen hoelang deze geldig is, ofte-

wel horizonbepalingen invoeren. 

Onze ambities zijn dan ook:
•  De gemeente spant zich in voor een innovatieve, veilige 

en betrouwbare digitale overheid; 

• De gemeente communiceert helder en begrijpelijk;

•  De gemeente legt bij elke nieuwe regel vast hoelang 

deze geldig is. 
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 REGIONAAL
Veldhoven is, tezamen met nog twintig gemeenten, lid van de Metropoolregio Eindhoven. Een krachtig, strate-
gisch netwerk dat samenwerkt aan thema’s als economie, mobiliteit, landelijk gebied en energietransitie. 

Wij vinden een compacte en krachtige overheid be-

langrijk. De gemeente is de eerste ingang voor bewo-

ners. Het leven stopt niet bij onze gemeentegrenzen. 

Veldhoven staat niet op zichzelf; wij hebben onze blik 

naar buiten gericht: naar de regio, nationaal en inter-

nationaal. 

We staan voor een krachtige gemeente die klaarstaat 

om de strategische en majeure opgaven van gemeente 

en regio aan te pakken. Een versterking van ons vesti-

gings- en leefklimaat is essentieel. Dat kunnen we niet 

alleen, maar doen we samen met inwoners en partners 

in de gemeente, ondernemers, onderwijsinstellingen en 

de omliggende gemeenten. Verdergaande samenwer-

king met buurgemeenten betekent meer slagkracht en 

meer ‘massa’ om onze Brainport/ Mainport verder uit 

te breiden. Regionale samenwerking is ter versterking 

van onze economische kracht. Gemeentegrenzen mo-

gen 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 belangrijk, 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.

Investeren in de regio vinden wij van groot belang. Zo-

wel qua kennis als in middelen willen wij de daad bij 

het woord voeren om zo de optimale samenwerking in 

deze regio te behouden en te verbeteren. 

Onze ambities zijn dan ook: 
•  Waar mogelijk bundelt de gemeente haar krachten 

met omliggende gemeenten om kennis en ervaring 

uit te wisselen. Wij pleiten voor een verdergaande 

samenwerking;

•  Wij pleiten voor het investeren in kennis en middelen in 

de regio.
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Meer weten of contact?
Scan de QR-code of ga naar
veldhoven.vvd.nl

 TOT SLOT 
In het voorgaande hebben wij onze ambities voor 
Veldhoven, haar inwoners en ondernemers toege-
licht. We hopen dat je, net als wij, enthousiast bent. 

In dit verkiezingsprogramma hebben we de hoofdlijnen 

uiteengezet. Sommige thema’s zijn niet besproken. Dat 

betekent niet dat we thema’s niet belangrijk vinden. 

We kunnen simpelweg niet alles benoemen. 

We hebben ons best gedaan om een duidelijk, be-

grijpelijk programma te schrijven. We denken dat dat 

is gelukt. Heb je na het lezen van ons verkiezingspro-

gramma nog vragen of wil je graag wat met ons delen? 

Neem dan alsjeblieft contact met ons op. Wij horen 

graag van je!

Veldhoven, dat ben jij. Veldhoven, dat zijn wij. 
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 BIJLAGE
Zoals we in de inleiding al hebben aangekondigd, volgen in deze bijlage enkele stellingen en onze visie daarop. 
We hopen jou daarmee nog beter te informeren voordat je op ons stemt! 

1.  De gemeente moet meer geld uittrekken voor 
extra BOA’s (ordehandhavers)

 VVD: MEE EENS

De afdeling toezicht en handhaving ziet toe op nale-

ving van regels. Dit kan gaan om verkeerd geparkeer-

de auto’s die tot overlast zijn of zelfs voor gevaarlijke 

situaties zorgen tot het naleven van Coronaregels. 

Ten tijde van de Coronacrisis zijn er extra handhavers 

ingezet. Ook in de dagen rond de jaarwisseling heb-

ben onze handhavers geprobeerd te reageren op 

meldingen van vuurwerkoverlast. Onze handhavers 

werken nauw samen met die van de gemeente Oir-

schot en Best. Hierdoor zijn we in staat de capaciteit 

op- of af te schalen naar gelang de behoefte aan 

capaciteit.  De VVD staat voor streng maar recht-

vaardig. Dat willen we graag zo houden. 

2.  De gemeente moet meer inzetten op preventie, 
in plaats van op een harde aanpak van 
hangjongeren

 VVD: MEE EENS

Hangjongeren worden een probleem als ze overlast 

veroorzaken of zelfs crimineel gedrag gaan vertonen. 

Onze jongerenwerkers gaan in gesprek met jongeren 

op straat en proberen samen met de politie de groepen 

in beeld te brengen en met de jongeren in gesprek te 

gaan. Dit valt wat ons betreft onder preventie. Het grote 

voordeel is wel dat we de overlast gevende groepen 

kennen. Hierdoor kunnen we sneller en beter optreden. 

Dat optreden is wat ons betreft hard. Eventuele scha-

de moet verhaald worden op de jongeren of hun ou-

ders. Ons credo luidt: “vandalen betalen”. Bij heel jonge 

overlastgevers vinden wij een persoonlijk gesprek met 

de burgemeester op zijn plaats. We denken dat zo’n 

gesprek bijdraagt aan een stuk bewustwording.

3.  De gemeente moet meer geld uittrekken voor 
het fietsverkeer, ook als dit ten koste gaat van 
het autoverkeer

 VVD: NIET MEE EENS

Veldhoven is een zeer fietsvriendelijke gemeente en 

daar zijn we trots op. Langs bijna alle wegen liggen 

afzonderlijke fietspaden. Op de meeste plekken zelfs 

mooi gescheiden van het autogedeelte. Dat is extra 

veilig. Daarnaast zijn de meeste fietspaden behoorlijk 

breed. Het verplaatsen op de fiets is goed voor mens 

en milieu. Binnen Veldhoven kun je je heel goed ver-

plaatsen per fiets. Die goede fietsinfrastructuur moet 

zo blijven. Wij denken dat we Veldhoven zo kunnen in-

richten dat het voor zowel de auto- als fietsgebruiker 

vriendelijk blijft.   

4.  Er mag een fietspad door het park Vogelzang 
worden aangelegd

 VVD: NIET MEE EENS

In Park Vogelzang recreëren, sporten en vertoeven elke 

dag vele Veldhovenaren. Zij zijn niet de enigen die ge-

nieten van de rust en ruimte in het park. De natuur doet 

dat ook. Hiermee is Park vogelzang een belangrijk park 

voor mens en dier. Dat moet zo blijven. Een snelle(re) 

fietsverbinding van het westelijke gedeelte van Veldho-

ven naar het City is wenselijk. Daar zijn echter alterna-

tieven voor. Wat ons betreft is de route dwars door het 

park niet de meest geschikte. 

5.  In het centrum van Veldhoven moet minder 
ruimte voor de auto komen en de Burgemeester 
van Hoofflaan moet afgesloten worden.

 VVD: NIET MEE EENS

De Veldhovense VVD verzet zich fel tegen het afsluiten 

van de Burgemeester van Hoofflaan. Deze belangrijke 

hoofdweg is van levensbelang voor de winkeliers in het 

City en aan de Burgemeester van Hoofflaan zelf. Het 

burgerinitiatief dat hiertoe oproept moet gestopt wor-

den. 

Met de Zilverbaan is op initiatief van de VVD de ‘ruit’ 

rondom Veldhoven voltooid. De aanpassingen die we 

gedaan hebben aan de Kempenbaan en de nieuwe 

aansluiting op de (snel)wegen A67 en N69 zorgen 

voor een beter bereikbaar Veldhoven. Die goede bereik-

baarheid van maar ook binnen Veldhoven moeten we 

blijven bewaken. Een goede bereikbaarheid is belang-

rijk voor bewoners, bezoekers maar zeker ook voor de 

in Veldhoven gevestigde ondernemingen. Ook vinden 

wij dat we moeten zorgen voor een voldoende aantal 

parkeerplaatsen, zodat parkeeroverlast tot een mini-

mum beperkt blijft.
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6.  De gemeente moet meebetalen aan meer 
oplaadpalen voor elektrische auto’s

 VVD: NEUTRAAL

Elektrische auto’s zijn minder schadelijk voor het milieu. 

De landelijke overheid stimuleert met tal van maatrege-

len het elektrisch rijden. Dat is goed. Net zoals eigena-

ren van niet-elektrische auto’s zelf voor hun brandstof 

moeten zorgen, vinden wij dat eigenaren van elektri-

sche auto’s dat ook zelf moeten doen. De gemeente 

kan daar wat ons betreft best over meedenken. Het 

meebetalen gaat voor ons een stap te ver.

7.  Parkeren in het Citycentrum moet gratis blijven
 VVD: HELEMAAL MEE EENS

De eerste twee uur gratis parkeren is op initiatief van 

de VVD ingevoerd. Uiteraard zullen wij ervoor strijden 

om het gratis parkeren voor het Citycentrum te behou-

den. De door Corona getroffen winkeliers verdienen dit 

steuntje in de rug van de gemeente. Bovendien is het 

prettig voor de bezoekers van het winkelcentrum. Gratis 

parkeren draagt bij aan winkelklimaat dat gastvrijer is 

voor de bezoekers. 

8.  Er moeten meer woningen gebouwd worden, 
ook al gaat dat ten koste van het groen

 VVD: HELEMAAL MEE EENS

Veldhoven is een mooie, groene gemeente. Dat is fijn 

en als het enigszins kan, moeten we dat zo houden. 

Echter, onze grond is schaars en onze bouwgrond is 

nog schaarser. Daarnaast kampen we met een enorm 

woningtekort. Onze jeugd wordt gedwongen om hun 

heil buiten Veldhoven te zoeken. De Veldhovense 

jeugd moet voor Veldhoven behouden blijven. Zij zijn 

de toekomstige vrijwilligers bij de verenigingen en zij 

zijn de toekomstige mantelzorgers voor de ouderen. 

De VVD verkiest woningen daarom boven groen. Om 

zo min mogelijk groen op te offeren, kiezen we ervoor 

om in te zetten op hoogbouw. 

 

9.   In Veldhoven mag geen hoogbouw komen 
 VVD: NIET MEE EENS

Veldhoven heeft een tekort aan woningen. Jongeren 

hebben steeds meer moeite om in Veldhoven een star-

terswoning te vinden. Gedwongen vertrekken ze dan 

naar de dorpen rond Veldhoven. Wij willen dat onze 

jongeren in Veldhoven kunnen blijven wonen. Zij zijn 

immers de vrijwilligers bij de (sport)verenigingen  en 

de mantelzorgers van morgen. Het toestaan van hoog-

bouw is een van de oplossingen om het woningpro-

bleem op te lossen.      

    

10.  In plaats van sociale huurwoningen, moeten er 
meer koopwoningen worden gebouwd

 VVD: MEE EENS

Het percentage sociale huurwoning in Veldhoven is on-

geveer 22%. Als we kijken naar het percentage sociale 

huur én sociale koop dan zitten we rond de 29%. Wat 

de VVD betreft hebben we daarmee een mooie balans 

in onze woningvoorraad. Als er woningen worden toe-

gevoegd dan gelden voor ons deze percentages als 

richtlijn. Het percentage sociale woningen hoeft van de 

VVD niet verder te stijgen. 

11.  Statushouders (vluchtelingen met een 
verblijfsvergunning) mogen voorrang krijgen op 
een sociale huurwoning

 VVD: HELEMAAL NIET MEE EENS

Wij vinden niet dat statushouders voorrang moeten krij-

gen bij het toewijzen van woningen. 

12.  De gemeente moet toestaan dat mensen 
permanent in een recreatiewoning op Camping 
de Molenvelden mogen wonen

 VVD: HELEMAAL MEE EENS

Ook Veldhoven kent helaas een groot tekort aan wo-

ningen. Dit is onder meer te zien aan de vele mensen 

die op vakantieparken (moeten) wonen. Het mogelijk 

maken van permanente bewoning op vakantieparken 

kan bijdragen aan het oplossen van het woningtekort. 

Onder voorwaarden zijn wij het hiermee eens.

13.  Voor milieu- en klimaatmaatregelen  
mag de lokale belasting stijgen

 VVD:  NIET MEE EENS

De Veldhovense VVD vindt dat we zuinig om moeten 

gaan met de centen van onze belastingbetaler. Het 

kan niet de bedoeling zijn dat de belastingen zomaar 

verhoogd worden. Het nemen van milieumaatregelen 

draagt bij aan het oplossen van klimaatproblemen. De 

Veldhovense VVD vindt het belangrijk dat het nemen 

van milieumaatregelen op vrijwillige basis gaat. Ieder-

een moet die afweging zelf kunnen maken. Als het gefi-

nancierd wordt via de Inwonersbelasting, betaalt ieder-

een verplicht mee. Dat willen we niet. Wij zien het liefst 

dat milieumaatregelen ook voor de inwoners lonen. Dan 

gaan milieu en portemonnee hand in hand en zul je zien 

dat de ontwikkeling nóg sneller gaat.
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14.  Er mogen zonnepanelen op weilanden worden 
geplaatst, ook al gaat dat ten koste van 
landbouwgrond

 VVD: HELEMAAL NIET MEE EENS

Zonnepanelen zijn populair en kunnen bijdragen aan 

het oplossen van klimaatproblemen. Gelukkig zien we 

dat in Veldhoven veel mensen en bedrijven zonnepane-

len op hun daken leggen. Wij vinden dat we daarbij wel 

oog moeten hebben voor de omgeving. Er is nog ge-

noeg ruimte op daken van bedrijfsgebouwen, waar on-

dernemers, als ze dat wensen, zonnepanelen kunnen 

leggen. Wij hebben er wel moeite mee als de panelen 

worden geplaatst op weilanden. Naast dat we het geen 

mooi gezicht vinden, denken wij dat die grond dan be-

ter gebruikt kan worden voor woningbouw. Wij zijn dus 

tegen zogenaamde zonneweiden.

15.   De gemeente moet meebetalen om het 
aardgasvrij maken van woningen te versnellen

 VVD: NIET MEE EENS

Als gemeente kunnen wij eisen dat nieuw te bouwen 

woningen worden gebouwd zonder aardgasaanslui-

ting. Wij zijn bang dat hierdoor de woningen duurder 

worden waardoor starters  geen eerlijke kans meer 

krijgen. Bovendien is aardgas een erg schone brand-

stof met weinig CO2-uitstoot. Wij willen in deze tijd van 

woningnood voorzichtig zijn met het stellen van extra 

eisen voor nieuw te bouwen woningen. 

16.  In plaats van inwoners afval te laten scheiden, 
zou de afvalverwerker dat moeten doen 
(nascheiding) 

 VVD: HELEMAAL MEE EENS

Nieuwe onderzoeken tonen aan dat nascheiding van 

afval bij de afvalverwerker goedkoper, beter en effici-

enter kan dan dat het nu in Veldhoven gebeurt. Deze 

technologische ontwikkeling gaat zo snel dat het 

scheiden van PMD-afval geen milieuwinst meer op-

levert. Het PMD-afval blijkt (in veel gevallen) ook een 

niet herbruikbare afvalstroom te zijn. Daarnaast zorgen 

de PMD-zakken voor andere problemen. Denk aan 

opengescheurde zakken, zakken die op de verkeerde 

momenten worden buiten gehangen en niet onbe-

langrijk: het rattenprobleem. Wat ons betreft stoppen 

we zo snel mogelijk met deze wijze van afval ophalen 

en gaan we inzetten op nascheiding: met hetzelfde ge-

mak alles in één bak.

17.  Er moet meer groen komen in Veldhoven, ook al 
moeten parkeerplaatsen hiervoor verdwijnen

 VVD: HELEMAAL NIET MEE EENS 

Het niet voorhanden zijn van voldoende parkeerplaat-

sen kan voor verschillende vormen van ergernis zorgen. 

Allereerst natuurlijk voor degene die een parkeerplaats 

zoekt maar ook als er vervolgens geparkeerd wordt op 

plaatsen die daar niet voor bedoeld zijn, kan er overlast 

zijn van foutparkeerders. We wonen met steeds meer 

mensen op een beperkt gebied. Als gemeente moeten 

we er voor zorgen dat er voldoende parkeerplaatsen 

zijn. Helaas zal dat af en toe ten koste gaan van groen.

18.  Om wateroverlast te voorkomen mag de 
gemeente een subsidie geven aan bewoners die 
tegels uit hun tuin halen 

 VVD: NIET MEE EENS

Wij zijn voor het stimuleren van meer groen in tuinen 

van mensen. Maar mensen gaan er zelf over hoe ze hun 

tuin inrichten. Het verstrekken van subsidies is niet het 

juiste middel en voor ons is dit ook een stap te ver. Wij 

zien meer in een overheidscampagne die ‘steen eruit, 

gras erin’ promoot.

19.  De gemeente moet mensen met een 
bijstandsuitkering verplichten een 
tegenprestatie te leveren in de samenleving

 VVD: HELEMAAL MEE EENS

De bijstand is een sociaal vangnet en het is goed dat 

deze voorziening er is voor mensen die ervoor in aan-

merking komen. Een vangnet is geen hangmat: wij ge-

loven erin dat het nog beter voor mensen is wanneer 

zij onafhankelijk van een uitkering worden en hun eigen 

centen verdienen. Wanneer je een beroep doet op de 

bijstand, vinden wij het niet meer dan logisch om een 

tegenprestatie te verwachten. De tegenprestatie kan 

bijvoorbeeld bestaan uit het verplicht solliciteren of het 

volgen van een (korte) opleiding of het zich op een an-

dere wijze verdienstelijk maken voor de samenleving. 

Bovendien draagt dit er aan bij dat mensen eerder een 

baan vinden, sociale contacten opdoen en onafhanke-

lijk worden. 
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20.  Er moet meer geld komen voor 
armoedebestrijding, ook als de lokale belasting 
daarvoor omhoog moeten

 VVD: NIET MEE EENS

De Veldhovense VVD zet liever in op het voorkomen van 

armoede dan op armoedebeleid. Armoede is niet ge-

wenst en heeft vele nadelige bijeffecten. Helaas komt 

armoede nog wel voor. Zowel de landelijke overheid als 

de lokale overheid heeft verschillende instrumenten om 

de armoede te bestrijden. Per geval moet gekeken wor-

den naar de oorzaken en middels maatwerk gekeken 

worden welke instrumenten of hulp het beste ingezet 

kunnen worden. De Veldhovense VVD is echter tegen 

het bedrijven van inkomenspolitiek. Wat ons betreft zijn 

de huidige instrumenten voldoende om de armoede te 

bestrijden. Dat armoede desondanks nog steeds voor-

komt is te betreuren, maar de oorzaken en de oplossing 

zitten helaas soms buiten de invloedssfeer van de ge-

meente. 

21.  Wijkcentra mogen volledig door de gemeente 
gefinancierd worden

 VVD: HELEMAAL NIET MEE EENS

Wijk- en buurtbewoners moeten elkaar kunnen ont-

moeten. Dat is belangrijk voor de sociale samenhang in 

de wijken. Dat ontmoeten kan op vele manieren: in de 

supermarkt, de kerk, gewoon op straat, bij (sport)ver-

enigingen of bij elkaar thuis. Veldhoven kent een brui-

send verenigingsleven en mede daardoor is de sociale 

samenhang in de buurten en de kerkdorpen groot. Dat 

is fijn en dat moeten we koesteren. Het volledig betalen 

en onderhouden van een wijkgebouw is wat ons betreft 

niet per se een taak van de gemeente. Het waar moge-

lijk ondersteunen van activiteiten die bijdragen aan de 

sociale samenhang hoort daar wat ons betreft wel bij.

22.  De gemeente moet geld investeren om een 
cultureel centrum op het Meiveld mogelijk te 
maken 

 VVD: MEE EENS

Veldhoven investeert veel in kunst & cultuur. De biblio-

theek, museum het oude Slot, maar natuurlijk ook de 

Muziekschool en de Schalm krijgen jaarlijks behoorlijke 

bedragen aan subsidie. Dat is goed en belangrijk. Wij 

vinden echter niet dat dit nóg meer moet zijn. Sterker 

nog, wij denken als de culturele instelling meer zouden 

samenwerken en wellicht ook fysiek vanuit één plek, 

bijvoorbeeld op het Meiveld in het City, opereren, er 

kostenvoordelen gehaald kunnen worden. We denken 

daarbij bijvoorbeeld aan de culturele hotspot / hub in 

Kerkrade. Wij denken dat het centraliseren van deze 

voorzieningen er in de toekomst aan zal bijdragen dat 

de voorzieningen aantrekkelijker worden en daardoor 

meer bezoekers zullen trekken. Daardoor worden deze 

voorzieningen minder afhankelijk van subsidies. Wij jui-

chen intensieve samenwerking van de culturele instel-

lingen toe. Zelfs als dat eenmalig tot hogere kosten zal 

leiden.

23.  De gemeente moet meer geld uitgeven aan 
kunst en cultuur

 VVD: HELEMAAL NIET MEE EENS

Veldhoven investeert veel in kunst & cultuur. De biblio-

theek, museum het oude Slot, maar natuurlijk ook de 

Muziekschool en de Schalm krijgen jaarlijks behoorlijke 

bedragen aan subsidie. Dat is goed en belangrijk. Wij 

vinden echter niet dat dit nóg meer moet zijn. Sterker 

nog, wij denken als de culturele instellingen meer zou-

den samenwerken en wellicht ook fysiek vanuit één 

plek, bijvoorbeeld op het Meiveld in het City, opereren, 

er kostenvoordelen gehaald kunnen worden. Zodat in 

de toekomst de instellingen wellicht minder afhankelijk 

zijn van subsidies. Wij juichen intensieve samenwerking 

van de culturele instellingen toe. Zelfs als dat eenmalig 

tot hogere kosten zal leiden.

24.  De gemeente moet meebetalen aan projecten 
op scholen die zorgen voor meer acceptatie van 
LHBTI+ personen

 VVD: NIET MEE EENS

Wij vinden dat tegen elke vorm van discriminatie hard 

moet worden opgetreden. Dus ook tegen discriminatie 

op grond van seksuele geaardheid. Wij vinden echter 

niet dat we de taak ter voorkoming van discriminatie 

moeten neerleggen bij scholen omdat wij als gemeente 

helemaal niet gaan over de inrichting van het onderwijs. 

De gemeente Veldhoven is alleen verantwoordelijk voor 

de goede huisvesting van scholen en we moeten ons 

niet bemoeien met de inhoud van het onderwijs.

25.  Bij tekorten voor de jeugdzorg, kan er beter 
bezuinigd worden op andere gemeentelijke 
voorzieningen, dan de gemeentelijke lasten te 
verhogen

 VVD: MEE EENS

De zorg voor onze jeugd is een belangrijke taak die we 

erg serieus moeten nemen. De landelijke overheid be-

taalt ons voor de uitvoering van deze taak. Wij zijn van 

mening dat we de jeugdzorg moeten organiseren met 

het geld dat we uit Den Haag daarvoor krijgen. Daar 

zetten we volop op in. Mocht dit niet lukken dan moe-

ten we kijken of we ergens anders kunnen bezuinigen. 

Dat doen we liever dan de lasten voor onze inwoners te 

verhogen.
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26.  Om inwoners bij grote projecten te betrekken 
moet de gemeente experimenteren met een 
burgerberaad

 VVD: NIET MEE EENS

Veldhoven heeft nu 27 raadsleden. Na de verkiezingen 

worden dat er 29. Die raadsleden wonen en werken 

door heel Veldhoven. Als het goed is onderhouden die 

raadsleden nauwe banden met hun achterban. In onze 

beleving gebeurt dat in Veldhoven op een intensieve 

wijze. Wijken zijn belangrijk. Inwoners maken samen 

dat het prettig en fijn wonen is in een wijk. Het is ook 

belangrijk dat raadsleden goed luisteren naar de inwo-

ners uit de wijken en buurten. Wij zijn echter tegen een 

extra bestuurslaag. Veldhoven is wat ons betreft daar-

voor te klein. Een extra bestuurslaag vertraagt de be-

sluitvorming en voegt wat ons betreft voor Veldhoven 

te weinig toe. Het onderhouden van goede en nauwe 

contacten van raadsleden met hun achterban is wel 

een voorwaarde om inwoners die inspraak te geven die 

ze verdienen.

27.  Veldhoven moet nauwer samenwerken met 
omliggende gemeenten, ook al gaat dat ten 
koste van de eigen invloed

 VVD: NEUTRAAL

Veldhoven maakt onderdeel uit van Brainport, de slim-

ste regio van Nederland of volgens sommigen van de 

wereld. Het ‘slimme’ hieraan is ontstaan uit intensieve 

samenwerking tussen overheden, bedrijven en onder-

wijsinstellingen. Het samenwerken in de regio heeft ons 

dus heel veel gebracht. Wat de VVD betreft zetten we 

in op dit samenwerken. Dat hoeft niet op alle gebieden. 

Maar op gebieden waar we er als regio sterker op wor-

den, moeten we dat zeker doen. Een voorwaarde voor 

goede samenwerking is wel een zelfstandig Veldhoven. 

Veldhoven heeft wat ons betreft de ideale bestuurs-

grootte van ongeveer 50.000 inwoners. Groot genoeg 

om efficiënt te kunnen werken en klein genoeg om 

dicht bij de inwoners te kunnen staan.

28.  Voor klachten over de gemeente moet een 
lokale ombudsman komen

 VVD: HELEMAAL NIET MEE EENS

Bij een ombudsman kunnen inwoners terecht die zich 

onheus bejegend voelen door de overheid. In Neder-

land kennen we op landelijk niveau wel een ombuds-

man maar niet op gemeenteniveau. Dat moet wat ons 

betreft zo blijven. Inwoners moeten zich gehoord voelen 

en met klachten van inwoners moet serieus omgegaan 

worden. Het aanstellen van een ombudsman biedt in 

onze ogen geen oplossing. De klachten zullen uiteinde-

lijk toch gehoor moeten vinden bij ambtenaren. Die op 

hun beurt de klachten beoordelen en daar al dan niet 

een vervolg aan geven. Helaas zien we in toenemende 

mate het fenomeen veelklagers de kop op steken. Deze 

zogenaamde ‘beroepsklagers’ leggen een (te) groot 

beslag op de beperkte capaciteit van ambtenaren. Dat 

is ongewenst. We moeten een weg vinden om daar 

op een goede manier mee om te gaan zonder daarbij 

afbreuk te doen aan de wettelijke mogelijkheden van 

belanghebbenden.

29.  Bij tekorten kan de gemeente beter bezuinigen 
dan de lokale belastingen verhogen

 VVD: MEE EENS

Wij vinden het belangrijk dat onze gemeente financi-

eel gezond is en blijft. Het is geen duurzame gedachte 

om onze kinderen en kleinkinderen op te zadelen met 

schulden die zijn ontstaan door tekorten van nu. Als er 

op een bepaald terrein tekorten zijn, zullen we die bij 

voorkeur oplossen door op andere terreinen te bezuini-

gen. Pas als dat echt niet lukt, kan worden overwogen 

de tekorten ten laste te laten komen van de algemene 

reserve. De belastingen die inwoners betalen mogen 

nooit een sluitpost van de begroting zijn.

30.  De bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar 
blijven, ook al gaat het ten laste van groen

 VVD: HELEMAAL MEE EENS

Veldhoven heeft een erg goede bereikbaarheid. Daar 

zijn we trots op. Meer dan 30.000 banen bij bedrijven 

op ons Veldhovens grondgebied maken dat er dage-

lijks veel verkeer in en uit Veldhoven gaat. De aanpas-

singen die we gedaan hebben aan de Kempenbaan en 

de nieuwe aansluiting op de (snel)wegen A67 en N69 

zorgen voor een beter bereikbaar Veldhoven. Die goe-

de bereikbaarheid moeten we blijven bewaken. Ook als 

dat soms te koste gaat van groen.

31.  De gemeente mag alle noodzakelijke middelen 
inzetten om rattenoverlast te stoppen

 VVD: HELEMAAL MEE EENS

Teveel inwoners van Veldhoven hebben last van ratten. 

Ratten kunnen ziekteverwekkers zoals virussen, bacte-

riën of parasieten bij zich dragen waar mensen ziek van 

kunnen worden. Soms ontstaat de rattenoverlast door 

toedoen van mensen, maar vaak ook zonder dat ze er 

iets aan kunnen doen. De gemeente heeft de plicht deze 

inwoners zo goed mogelijk te helpen de overlast te voor-

komen en te bestrijden. Rondslingerende PMD-zakken 

of PMD-zakken die verkeerd worden gebruikt dragen in 

onze ogen niet bij aan het bestrijden van de overlast. Ook 

om die reden zijn wij voor nascheiding van het huisvuil. 

Dit kan goedkoper en beter en dus ook hygiënischer 

dan ons huidige systeem van afval verwerken. (zie ook 

afvalscheiding).




