
VERKIEZINGSPROGRAMMA



SAMEN WELZIJN
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van CDA Valkenswaard voor 2022 tot 2026. Hierin 
laten we u graag zien waar wij de komende jaren samen met u aan willen werken.

We zijn trots op Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft waarin we samen 
heel wat te bieden hebben. Bijzondere evenementen, voldoende horeca en 
uitgaansmogelijkheden, omringd door veel natuurschoon, een leuk theater, 
goede sportvoorzieningen, veel verenigingen, goede initiatieven van inwoners 
en mensen die klaar staan voor elkaar.

Er zijn mooie dingen gebeurd de afgelopen periode, denk bijvoorbeeld aan het 
realiseren van de Westparallel, een mooiere markt en een compacter centrum.

Tegelijkertijd zijn er vele uitdagingen. Er komt heel wat op ons af. De Coronacrisis kost kruim. 
Het is voor veel mensen ontzettend lastig een passende woning te 
vinden. Op het gebied van milieu (en vooral de klimaatcrisis) staat ons veel werk 
te wachten. Er zijn grote personeelstekorten in de zorg en er ligt een grote druk
bij vrijwilligers en mantelzorgers.

Hoe zorgen we voor een balans tussen natuur en recreatie en dat Valkenswaard 
een fijne, groene en veilige gemeente blijft om te wonen, juist ook voor de 
toekomstige generatie? Hoe zorgen we ervoor dat we onze inwoners die het 
nodig hebben kunnen blijven ondersteunen? Hoe zorgen we dat 
woningzoekenden een passende woonruimte vinden?

We realiseren ons dat niet voor alles een kant en klare oplossing mogelijk is en 
er soms verschillende belangen zijn. Maar samen optrekken is essentieel en 
steeds voor ogen houden waarvoor je bezig bent: voor het welzijn van de inwoners.

Vier uitgangspunten staan daarbij voor ons centraal, afgeleid van de basisprincipes van het 
CDA. Deze helpen ons bij het maken van afwegingen en keuzes.

1) Kwaliteit van leven met oog voor de toekomst
(Rentmeesterschap: oog voor de leefwereld van nu en van volgende generaties)

2) De kracht van Valkenswaard
(Gespreide verantwoordelijkheid: Alle ruimte voor initiatieven van inwoners)

3) Schild voor de kwetsbaren
(Solidariteit: steun voor hen die dat nodig hebben)

4) Betrouwbare, transparante en aanspreekbare overheid
(Publieke gerechtigheid: de overheid is duidelijk, rechtlijnig en betrouwbaar)

Op de volgende bladzijden wordt verteld wat we met deze uitgangspunten bedoelen, met 
steeds in het groen een voorbeeld van wat we daarbij voor ogen hebben. Vervolgens wordt 
aan de hand van thema’s nader beschreven wat we willen bereiken. In de bijlage vindt u 
tenslotte een overzicht van waar we ons als CDA Valkenswaard afgelopen periode voor 
hebben ingezet.



ONZE UITGANGSPUNTEN
1) Kwaliteit van leven met oog voor de toekomst

Voor mensen draagt onder andere het hebben van een baan en voldoende inkomen 
bij aan kwaliteit van leven. Maar het gaat ook om niet-materiële zaken als onderwijs, 
gezondheid, veiligheid, sociale contacten en milieu. Het is voor ons heel belangrijk dat 
mensen tevreden zijn met hun leven en hun woonsituatie. CDA Valkenswaard zet zich 
in voor een fijne, leefbare en veilige gemeente, met een passende woning voor 
iedereen, waar ruimte en groen is, een balans tussen natuur en recreatie, goede 
voorzieningen, levendigheid en ondersteuning voor hen die het nodig hebben. 
Een gemeente waarin toegankelijkheid voor iedereen (Agenda 22) vanzelfsprekend is, 
zowel fysiek als digitaal. Een gemeente waarin we creatieve oplossingen zoeken voor 
knelpunten zoals de gespannen woningmarkt of wateroverlast in wijken. Zodat 
kwaliteit van leven in Valkenswaard ook voor de toekomstige generatie behouden 
blijft.

Valkenswaard gaat voor samenwerking om de problemen op de woningmarkt op 
te lossen. Partners zouden de provincie en het Rijk kunnen zijn, maar ook 
buurgemeenten, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en zorgorganisaties. 
Deze samenwerking moet ervoor zorgen dat er sneller wordt gebouwd en dat er 
meer betaalbare huur- en koopwoningen bij komen. Belangrijk uitgangspunt 
hierbij is een groene omgeving. Daarnaast wordt ingezet op leefbaarheid en 
veiligheid.

2) De kracht van Valkenswaard

Er zit veel kracht in de gemeenschap van Valkenswaard. CDA Valkenswaard vindt het 
belangrijk dat de gemeente initiatieven van burgers stimuleert en faciliteert. 
Daarnaast willen we vrijwilligers, verenigingen en organisaties die zich inzetten voor 
Valkenswaard en haar inwoners ondersteunen. Ons sociale kapitaal is minstens zo 
belangrijk, zo niet nóg belangrijker, dan het materiële kapitaal. CDA Valkenswaard 
gaat voor een gemeenschap waarin we samen met inwoners, lokale organisaties 
en ondernemers creatief zijn, verbindingen leggen en gebruikmaken van mooie 
voorbeelden.

Er komt een “ja, mits” in plaats van “nee, tenzij” benadering bij evenementen en 
initiatieven, zodat ideeën een kans krijgen en valkenswaard levendig blijft.



ONZE UITGANGSPUNTEN
3) Schild voor de kwetsbaren

CDA Valkenswaard vindt het belangrijk dat inwoners die het nodig hebben 
ondersteund worden. Als er weinig inkomen is, somberheid, overbelasting of 
eenzaamheid. Wanneer er zorg of begeleiding nodig is of gewoon aandacht of 
een helpende hand. Door de vergrijzing en tekorten aan personeel en vrijwilligers 
wordt samenwerking en het zoeken naar slimme oplossingen (bijvoorbeeld 
via e-health of domotica) nog belangrijker. Ook sociale steun is belangrijk. 
Professionals en vrijwilligers die zich inzetten voor inwoners en mensen met 
kwetsbaarheden worden gefaciliteerd en ontmoeting en samenwerking wordt op
allerlei mogelijke manieren gestimuleerd. Er wordt verder gebouwd op basis van 
bestaande mooie voorbeelden.

Elke verordening (regeling) van de gemeente Valkenswaard krijgt een hardheids-
clausule die flexibiliteit bij gebruik van die regeling mogelijk maakt. Zo is er ruimte 
voor de menselijke maat, die bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire ontbrak.

4) Betrouwbare overheid

Om de uitdagingen die op ons afkomen als gemeente Valkenswaard aan te kunnen, is 
vertrouwen zowel van gemeente als van inwoners nodig. Dat vraagt om openheid en 
transparantie, ook als iets niet lukt, en een cultuur waarin we willen en mogen leren 
van fouten. Discussie over inhoud is van belang, evenals het tijdig betrekken van 
belanghebbenden. Gebruikmaken van expertise van inwoners, bedrijven, 
verenigingen en instanties evenals samenwerking zoeken in de regio of in het land 
is belangrijk. Hiervoor zet het CDA Valkenswaard zich graag in. Een betrouwbare 
gemeente reageert zo snel mogelijk op meldingen, ook als deze nog niet op tijd 
behandeld kunnen worden. Zorgen van inwoners worden serieus genomen en 
ook hier wordt eerlijk gecommuniceerd over wat wel en niet kan.

Het CDA Valkenswaard gaat voor een akkoord van de gehele gemeenteraad 
(een raadsbreed akkoord) en hoopt daarmee polarisatie in de politiek te 
verminderen en meer focus te hebben op de te bereiken doelen in plaats 
van op raadsleden onder elkaar.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Wonen en leefomgeving

• Valkenswaard gaat voor samenwerking om de problemen op de woningmarkt op te 
lossen. Partners zouden de provincie en het Rijk kunnen zijn, maar ook buurgemeenten, 
woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en zorgorganisaties. Deze samenwerking moet 
ervoor zorgen dat er sneller wordt gebouwd en dat er meer betaalbare huur- en 
koopwoningen bij komen. Belangrijk uitgangspunt hierbij is een groene omgeving. Daarnaast 
wordt ingezet op leefbaarheid en veiligheid. Zogenaamde ‘Woondeals’ die in verschillende 
regio’s in ons land zijn gemaakt kunnen hiervoor als inspiratie dienen.

• Het bouwen van woningen mag niet ten koste gaan van een prettige woonomgeving, 
daarom kan ook gekeken worden naar bouwen buiten het “stedelijk” gebied.

• Er wordt een plan ontwikkeld voor Dommelkwartier met een passende ontwikkeling voor 
woningbouw maar wel met een groen karakter.

• De gemeente Valkenswaard zet zich actief in om creatieve woonvormen mogelijk te maken 
voor jong, oud en verschillende doelgroepen. Daarbij valt te denken aan tiny houses, 
microwoningen, meergeneratiewoningen, duowonen, hofjeswoningen, flexwonen etc.

• Kansen of maatregelen om kleine betaalbare woningen voor jongeren te realiseren of 
doorstroming te bevorderen worden benut.

• De gemeente Valkenswaard zet zich in voor voldoende woonvormen waar ontmoeting 
mogelijk is en begeleiding of zorg kan worden ingezet (zoals de Rapelenberg). Daarbij wordt 
gekeken naar de vraag die er is vanuit verschillende doelgroepen (zoals ouderen). Ook 
creatieve aanpassingen binnen bestaande woonvormen zijn een optie.

• De zelfbewoningsplicht moet vorm krijgen in Valkenswaard; een koper van een woning moet 
hier ook zelf gaan wonen.

• Bij vrijkomende ruimte in het buitengebied worden zorgvuldige afwegingen gemaakt over 
toekomstige ontwikkelingen en mogelijke gevolgen.

• Een specifiek fonds (fonds bovenwijks) gaat zorgen voor de broodnodige investeringen in de 
aangenaamheid en veiligheid van de omgeving van bouwplannen. Dit kan bovendien leiden 
tot meer draagvlak vanuit de buurt.

• Er komt een afwegingskader voor projectontwikkelaars zodat de gemeenteraad aan de
voorkant betrokken raakt en actief kan sturen op bijvoorbeeld type woningen en omgeving, 
denk aan (gevel)groen.

• Vergunnings- en andere procedures worden zo snel mogelijk doorlopen, zodat een 
bouwinitiatief niet jaren hoeft te wachten op toestemming.

• Aanvragen voor mantelzorgwoningen worden gefaciliteerd en zo snel mogelijk behandeld.

• Nauw overleg van de gemeente met het Dorpsinitiatief en maatwerk ten aanzien van wonen 
en leefbaarheid in Borkel en Schaft blijft belangrijk.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• Binnen het bestemmingsplan moet de nieuwe vestiging van winkels buiten het 
kernwinkelgebied worden uitgesloten. Pandeigenaren buiten het kernwinkelgebied 
worden gestimuleerd de winkelpanden om te zetten naar woningen.

Verkeer

• Na invoering van het geplande verbod op doorgaand vrachtverkeer op verschillende wegen 
(ondermeer Europalaan) wordt bekeken of daarmee de overlast van de vrachtwagens 
voldoende is afgenomen.

• Het Masterplan Centrum wordt afgemaakt, voor een groener, levendiger centrum, met 
minder autoverkeer. Een vinger aan de pols is nodig met betrekking tot de nieuwe 
verkeersstromen en veiligheid.

• De verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid moeten zorgen voor behoud van de leefbaarheid 
en veiligheid in Dommelen. Ook hier wordt in de gaten gehouden of dit doel bereikt wordt.

• Er komt een plan om sluipverkeer ten gevolgde van de nieuwe N69 te weren uit Borkel 
en Schaft. Ook daar is veiligheid een belangrijk aspect.

• Komende periode wordt gezocht naar een optimale oplossing voor knelpunten met 
betrekking tot parkeren in de gemeente Valkenswaard. Mogelijkheden om op meer 
plekken gratis te parkeren worden daarin meegenomen.

• Aandacht voor fietsverkeer; goede (geasfalteerde), onderhouden en veilige fietspaden, 
voldoende fietsenstallingen. Uitbreiden van fietspad over Oude Spoorbaan met een 
fietspad achter de sportvelden richting Bosherberg Harba Lorifa en doortrekken van 
Oude Spoorbaan als fietspad naar België. Leenderweg en Dommelseweg worden ingericht 
als fietsvriendelijke wegen.

• Er worden flexibele flitspalen en verlichte snelheidsmeters ingezet om hardrijders aan
te pakken op plaatsen waar het voor fietsers en voetgangers onveilig is.

• In of nabij het centrum komt een knooppunt voor openbaar vervoer waar men kan 
overstappen en waar fietsen kunnen worden gestald (een hub).

• Herinrichtingen van de oude toegangswegen naar het centrum zoals Eindhovenseweg, 
Leenderweg en Luikerweg. En dit tegelijkertijd met een verbetering van de riolering onder 
deze wegen.

• Hoogwaardig openbaar vervoer tussen Eindhoven Centraal Station en Valkenswaard wordt 
verbeterd. Er wordt onderzocht of dit uit te breiden is naar België.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Milieu en groen

• De komende periode volgen substantiële investeringen in het riool en dus in 
klimaatadaptatie en het voorkomen van wateroverlast. Daarbij worden creatieve 
oplossingen gezocht, zoals koppelen met de Groote Meer.

• De gemeente Valkenswaard zet in op actieve ondersteuning van inwoners met betrekking 
tot klimaatverandering en duurzaamheid zoals Operatie Steenbreek en de regeling 
ontkoppeling regenwater. Twee regelingen die helpen voor het bereiken van een 
betere grondwaterstand en mindere belasting van het riool.

• CDA Valkenswaard investeert niet alleen aan de zuidkant van Valkenswaard in een groene 
omgeving, ook de natuur in Valkenswaard-Noord wordt verder ontwikkeld met oog voor 
een goede balans tussen natuur en recreatie. Het gebied rond de Groote Meer is toe aan 
een opknapbeurt.

• Er komt elk jaar een minimum aantal bomen bij in Valkenswaard. Daarbij worden de 
inwoners uitdrukkelijk bij betrokken. Het aantal nieuwe bomen wordt bijgehouden 
inzichtelijk voor inwoners.

• Na een positieve evaluatie van de pilot Geveltuintjes, waarbij wijken zonder voortuinen 
worden opgefleurd door smalle tuintjes tegen de voor- of zijgevel van een huis, wordt 
deze over de hele gemeente uitgerold en actief ondersteund door de gemeente (met 
inachtneming van Agenda 22 (toegankelijkheid voor iedereen).

• De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld als het gaat om duurzaamheid. Denk aan 
afvalscheiding, alternatieve energie, tegengaan van verspilling. Maatregelen die van de 
inwoners worden verwacht, mag je ook van de gemeente verwachten.

• De gemeente Valkenswaard heeft een duurzaamheidsvisie en zet aan de hand daarvan 
allerlei stappen o.a. in de zoektocht naar een duurzame manier van verwarmen van 
woningen. Ontwikkelingen gaan snel op het vlak van duurzaamheid. CDA Valkenswaard 
blijft deze volgen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners hierbij betrokken worden.

• Het aardgasvrij maken van woningen moet wel voor iedereen betaalbaar zijn.

• Door deelname aan het regionaal meetnet lucht en geluid heeft Valkenswaard zicht op 
luchtkwaliteit en onderzoekt zij welke maatregelen helpen om gezondheid te bevorderen.

• In Valkenswaard is geen plek voor windmolenparken. Draagvlak is cruciaal voor 
grootschalige opwek van energie en alleen mogelijk in coöperatief verband.

• Er komen extra fleurige afvalcontainers om bijzet van afval te voorkomen.

• In het kader van duurzaamheid gaat de gemeente Valkenswaard zich actief inzetten om 
de hoeveelheid restafval per huishouden in Valkenswaard te reduceren. Daarmee gaan de 
tarieven voor afvalstoffen mogelijk omlaag.

• De gemeente Valkenswaard zet actief in op circulariteit door 
bijvoorbeeld blijvende ondersteuning van Repair Cafés.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Vrije tijd, sport en recreatie

• Er komt een “Ja, mits” in plaats van “Nee, tenzij” benadering bij evenementen om te zorgen 
voor een bruisend Valkenswaard. Het CDA heeft bijvoorbeeld hard moeten strijden voor 
de pilot Levend tafelvoetbal in Borkel en Schaft.

• Bewegwijzering naar openbare toiletten in het centrum wordt verbeterd.

• Er komt een plaats voor campers in Valkenswaard.

• Aandacht voor moderne sporten voor jongeren, zoals Urban sports en de mogelijkheid 
deze bijvoorbeeld op het Eurocircuitterrein te situeren.

• Niet alleen sporten in verenigingsverband wordt gepromoot, maar ook het individueel 
sporten door bijvoorbeeld fitnesscircuits in de openbare ruimte.

• In het centrum wordt zichtbaar dat we deel uitmaken van het gebied De Groote Heide.

• Gemeente Valkenswaard blijft nauw betrokken bij de ontwikkelingen binnen het 
grensoverschrijdend samenwerkingsverband De Groote Heide.

• Punten van herkenning in het dorp worden voorzien van informatie zodat een link 
wordt gelegd met onze cultuurhistorie.

• Initiatieven vanuit de gemeenschap, zoals het recente skatepark initiatief, worden 
ondersteund en gefaciliteerd ongeacht leeftijd van de indiener.

• Het is belangrijk dat kinderboerderijen blijven bestaan.

• Het bestemmingsplan Eurocircuit komt zo snel mogelijk naar de gemeenteraad zodat 
verenigingen de ruimte krijgen en houden om evenementen en verenigingsactiviteiten 
te organiseren en er ruimte ontstaat om aanvullende recreatiemogelijkheden te ontwikkelen.

• Sportaccommodaties worden breder ingezet dan alleen voor sport.

Bedrijvigheid en werken

• Voor een aantrekkelijk centrum van Valkenswaard komt er een fonds om startende 
ondernemers op weg te helpen in het kernwinkelgebied.

• De gemeente Valkenswaard werkt aan creatieve oplossingen voor de winkelleegstand, zoals 
het voorkomen dat voor institutionele beleggers leegstand in Valkenswaard loont. Er wordt 
een krimpmanager aangesteld voor het centrum.

• Ten behoeve van de bereikbaarheid, leefbaarheid van- en het werkklimaat op het 
industrieterrein de Schaapsloop investeert de gemeente Valkenswaard in de kwaliteit van
 asfalt van de weg en fietspaden, de riolering én samen met ondernemers in extra groen.

• De gemeente Valkenswaard blijft in overleg met agrarische 
ondernemers over hun toekomst, duurzame ontwikkeling, 
natuurbeheer en -bescherming. Maatwerk is belangrijk.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
Onderwijs

• De school in Borkel en Schaft moet blijven bestaan. De benodigde stappen worden gezet 
(bijvoorbeeld door woningbouw) zodat onderwijs en leefbaarheid ook in de toekomst 
gewaarborgd zijn.

• Er volgt een verkenning of er kansen liggen op het gebied van mbo-onderwijs in 
Valkenswaard.

• Er is blijvende aandacht op scholen voor gezonder leven: minder ongezond eten, meer 
bewegen.

• De rollerclub VRC en basisschool De Smelen worden actief ondersteund bij de invulling van 
een nieuw te bouwen accommodatie, waarbij aandacht is voor slimme en creatieve manieren 
van koppelen van de school met de sportvereniging.

• Het integraal huisvestingsplan scholen wordt uitgevoerd. O.a. plan voor Martinusschool, 
Pionier, de Smelen, multifunctioneel gebruik van scholen.

• In samenwerking met Were Di wordt gewerkt aan vernieuwing van de zwembadhokjes op 
de Wedert, deze werkwijze (leerwerkprojecten) wordt de komende periode vaker toegepast.

• Educatie over verkeer, natuur, muziek, cultuur en (cultuur)historie is belangrijk. Hierbij wordt 
verbinding gezocht met lokale betrokkenen zoals IVN, Muziekschool, cultuurcoaches, 
Heemkundekring.

• Technisch onderwijs wordt ondersteund vanaf het basisonderwijs. De gemeente helpt 
bij het wekken van interesse voor deze richtingen

• De samenwerking met Were Di mag ruimer. Jongeren worden nog meer gevraagd om 
mee te denken over nieuwe plannen.

• De gemeente Valkenswaard werkt in de aanpak van laaggeletterdheid samen met het 
Valkenswaardse bedrijfsleven, welzijnsorganisaties en de bibliotheek.

Participatie

• De gemeente Valkenswaard gaat jaarlijks een jeugdlintje uitreiken om zo de ambassadeurs 
van de toekomst te motiveren.

• De gemeente zorgt voor voldoende ruimten waar vrijwilligers en verenigingen tegen gun-
stige prijzen activiteiten kunnen organiseren. Er wordt gestreefd naar bredere inzetbaarheid 
van gebouwen.

• Er wordt opnieuw gekeken naar de functies van gebouwen in eigendom van de gemeente. 
Hierbij komt ontmoeting meer centraal te staan en blijft het uitgangspunt dat bij een 
wijziging van functie, gebruik of eigendom er sprake moet zijn van consensus met de huidige 
gebruikers.

• In wijken wordt zoveel mogelijk gestimuleerd dat mensen 
elkaar gemakkelijker kunnen ontmoeten. Bijvoorbeeld 
door een wijkboomgaard, wijkkoffiepunt, picknicktafel, 
ontmoetingsplekken op de markt. Aanpassing van een 
ruimte in een gebouw, nieuw of bestaand kan ook.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
•  De bestaande sociale ontmoetingsplekken blijven bestaan. Als een plek wegvalt wordt 
met de gebruikers gekeken naar een goede vervanging.

• Goede voorbeelden met betrekking tot het aanspreken en behouden van vrijwilligers 
worden gedeeld.

• In samenwerking met Were Di wordt de inzet van jongeren in de wijk, bij maatschappelijke 
organisaties en verenigingen verder gestimuleerd.

Welzijn, ( jeugd)zorg en ondersteuning

• De gemeente zet nog meer in op wijk- of dorpsondersteuning. Denk aan ondersteuning 
van huiskamers, ontmoetingsplekken, vrijwilligers, burenhulp en het vinden van de weg naar 
hulp. Herkenbare gezichten in de wijk of in het dorp kunnen helpen om de samenwerking 
tussen professionals en vrijwilligers te versterken. In elke wijk is minimaal 1 wijk- of 
dorpsondersteuner actief die zich in afstemming met de wijkcommissie inzet voor het 
welzijn van wijkinwoners door het organiseren van ontmoetingen in de wijk, leggen van 
verbindingen tussen inwoners, vrijwilligers en professionals. Daar waar nodig wordt de 
inzet van wijkondersteuners verhoogd.

• In ondersteuning en ontlasting van mantelzorgers werken partijen in Valkenswaard 
samen vanuit een gedeelde visie/werkwijze. De bedoeling hiervan is om vanaf het begin 
alert te zijn op de mantelzorger en samen te anticiperen op overbelasting. In het aanbieden 
van ondersteuningsmogelijkheden is er samenwerking en afstemming en is duidelijk voor 
iedereen wat mogelijk is om mantelzorgers te ontlasten (respijtzorg).

• Er is een groot tekort aan handen in zorg en ondersteuning. Gemeente Valkenswaard 
versterkt, met betrekking tot kwetsbare inwoners, de samenwerking tussen professionals 
vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), welzijn, huisartsen, zorgaanbieders, 
mantelzorgondersteuning en vrijwilligersorganisaties.

• Samen met professionals wordt nagegaan waar het proces van aanvragen en krijgen van 
ondersteuning, sneller, slimmer en gemakkelijker kan in de Wmo en jeugdzorg. Lang 
wachten maakt het niet beter en is frustrerend.

• Valkenswaard blijft werk maken van het zorgen voor een goede mentale en fysieke 
gezondheid van haar inwoners. Dit met behulp van de goede voorbeelden die we al hebben, 
zoals de studenten van Sportief Valkenswaard, de preventieaanpak Valkenswaard, de website 
Valkenswaard Oog voor Iedereen, Kansrijke Start, vroegsignalering bij schuldhulpverlening.

• Er is aandacht voor jongeren met autisme of andere kwetsbaarheden die vanuit de jeugdwet 
hulp kregen en 18 jaar worden (bijvoorbeeld door hulp vanuit begeleid wonen naar 
zelfstandigheid; het vinden van woonruimte, passende begeleiding naar werk).

• De gemeente Valkenswaard zet meer uren in op jongerenwerk. Jongerenwerkers moet meer 
dan ooit tijd en ruimte hebben om een vinger aan de pols te houden bij wat er leeft bij 
jongeren en wat nodig is.

• In jeugdzorg is goede deskundigheid aan de voorkant 
belangrijk zodat kinderen en gezinnen zo snel mogelijk op 
de juiste plek terecht komen voor hulp.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• De gemeente Valkenswaard blijft inzetten op samenwerking tussen eerstelijnszorg, GGD, 
scholen, kinderopvang, jeugdzorg etc. zodat er samen wordt ingezet op preventie, 
vroegsignalering, en zo snel mogelijke inzetten van adequate hulp. 

• De mogelijkheid om te sporten voor alle inwoners van de gemeente Valkenswaard blijft.

• Sporten moet toegankelijk en betaalbaar zijn voor élke inwoner van Valkenswaard, 
Dommelen, Borkel en Schaft.

• Er is een samenhangende aanpak met betrekking tot armoede, schuldhulpverlening en 
gezondheid en betrokken organisaties werken daarin samen.

• De gemeente Valkenswaard ondersteunt initiatieven die aandacht vragen voor meer 
begrip voor mensen met een kwetsbaarheid zoals GGZ Vriendelijke Gemeente en 
Dementievriendelijke Gemeente.

• Inwoners (jong en oud) met psychische kwetsbaarheden moeten de ondersteuning krijgen 
die ze nodig hebben. CDA Valkenswaard houdt een vinger aan de pols bij ontwikkelingen en 
mogelijkheden om hierin te verbeteren (bijvoorbeeld door e-health).

Werk en inkomen

• Door de optimale inzet van arbeidsmakelaars moet het mogelijk zijn om voor mensen een 
passende baan te vinden. Zeker ook voor 50-plussers.

• De gemeente verruimt mogelijkheden bij re-integratie of zoeken naar passend werk. Zij 
zoekt hierin naar creatieve oplossingen in samenwerking met het bedrijfsleven of instanties.

• Ook de gemeente neemt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst.

• Er komt een concrete doelstelling – meetbaar- en bijbehorend concreet actieplan om 
bijstandsgerechtigden weer aan (vrijwilligers)werk te helpen. Zeker ook voor de 50-plussers.

• Ergon, de uitvoerende organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorziening 
Regio Eindhoven (GRWRE), blijft behouden en waar nodig worden taken uitgebreid. Het is 
belangrijk dat iedereen een plekje vindt in de arbeidsmarkt.

Bestuur en organisatie

• Het CDA Valkenswaard gaat voor een akkoord van de gehele gemeenteraad (een raadsbreed 
akkoord) en hoopt daarmee polarisatie in de politiek te verminderen en meer focus te hebben 
op de te bereiken doelen in plaats van op elkaar.

• De gemeente Valkenswaard raadpleegt belanghebbenden in een vroeg stadium bij 
ontwikkelingen/initiatieven en koppelt terug over het waarom van keuzes en vervolgstappen. 

• Op het gemeentehuis wordt efficiënt gewerkt met oog voor de beleving bij de inwoner. 
Tijdige communicatie geeft duidelijkheid.



WAT WILLEN WE BEREIKEN?
• De gemeenteraad van Valkenswaard betrekt inwoners actief bij haar activiteiten:

 Naar buiten gericht in plaats van naar binnen, uit het fort van het gemeentehuis en op 
 locatie vergaderen met direct betrokkenen daar waar de agendapunten spelen. Minder
 in het gemeentehuis en meer in de samenleving!

 Een andere structuur zoals verschillende commissievergaderingen per onderwerp 
 zodat burgerraadsleden of specialisten (ook uit de samenleving) tot hun recht komen.

 Actief betrekken van specialisten uit de Valkenswaardse samenleving.

 Organisatie van een ‘motiemarkt’ waarin inwoners hun plannen voor een beter 
 Valkenswaard, Dommelen, Borkel en Schaft kunnen presenteren.

• De CDA-fractie neemt zelf initiatief in agendering en kaderstelling.

Veiligheid

• Goede communicatie over wat er al in de gemeente gebeurt ten aanzien van veiligheid en 
wat wel of niet mogelijk is, is belangrijk. De gemeente moet inwoners faciliteren om hierin ook 
zelf stappen te kunnen zetten.

• De gemeente Valkenswaard zet zich samen met de brandweer, politie, bewoners en 
ondernemers in voor een veilige, schone omgeving en gaat aan de slag met KVO-keurmerken 
voor het centrum, de industrieterreinen en het buitengebied.

• Handhaving moet op orde zijn, dat geldt ook voor de taken die worden uitgevoerd door de 
regionale milieudienst.

• Gezien de huidige verharding in de samenleving wordt gedacht aan moderne uitrusting van 
Boa’s zoals met bijvoorbeeld bodycams.

GENOEG TE DOEN VOOR CDA VALKENSWAARD. WE GAAN GRAAG AAN DE SLAG.



BIJLAGE
WAARVOOR HEEFT HET CDA ZICH AFGELOPEN PERIODE INGEZET?

Wonen en leefomgeving 
Woningbouw in Borkel en Schaft 
Investering in natuur Valkenswaard Noord 
Opknappen fietspad de Malpie 
Huisvesting arbeidsmigranten 
Het opknappen van de markt 
Fonds bovenwijks bij bouwprojecten 
Starters op de woningmarkt (starterslening) 
Komen tot een toekomstvisie in Borkel en 
Schaft 
Zendmast Borkel en Schaft 
Behoud service lokale banken 
Bankjes in Valkenswaard 
Integrale toegankelijkheid (Agenda 22) 

Verkeer en veiligheid 
Een veilige oversteek Ooistraat 
Verlichting zebrapaden en veilige 
oversteekplaatsen 
Knelpunten met betrekking tot parkeren 
Stil asfalt op de Westerhovenseweg
Licht aan op fietspad Maastrichterweg 
Sluipverkeer Dijkstraat 
Verkeerssituatie scholen 
Tractorsluis richting Hamont Achel 

Milieu en groen 
Wateroverlast in Valkenswaard 
Verbeteringen mbt afvalcontainers 
Geveltuintjes 
De Grote Meer (opknappen) 
N69, groenste weg van Brabant 

Onderwijs 
Behoud van de school in Borkel en Schaft
 
Werken en bedrijvigheid 
Coronasteun ondernemers 
Kansen in het Valkenswaardse winkelhart

Welzijn en participatie 
Herziening van het subsidiebeleid 
De Boodschappenmand/armoedebeleid 
Respijtzorg (ontlasting mantelzorgers) 
Huishoudelijke hulp 
Wonen en zorg 
Sociale kaart in Valkenswaard 
Voorliggende voorzieningen en 
ontmoetingsplekken voor ouderen 
Wijk- en dorpsondersteuning 
Sociale kaart (nu op de website Valkens-
waard oog voor iedereen) 
Vervoer vanuit de WMO 
Integrale toegankelijkheid (oog voor mensen 
met een psychische 
beperking) 
Geen leeftijdsgrens bij indienen van een 
burgerinitiatief 
’t Pumpke 
Kosten naar draagkracht (werken moet 
lonen) 

Vrije tijd en sport 
Bouwlocatie bloemencorso Crescendo 
Levend tafelvoetbal in Borkel en Schaft
(pilot beleidsregel) 
Investeringen voor renovatie bij sportclubs 
(HOD, RKVV Dommelen, the Vets, TWC de 
Kempen) 
Ondersteuning van skate initiatief 
Bloemencorso op Unesco erfgoedlijst 
Kinderboerderij de Kleine Meer 
Ondersteuning van Jeugdcafe met 
carnaval in Valkenwaard 
Parkeervoorziening Campers 
Padelbanen in Valkenswaard 

Bestuur en organisatie 
Toekomstvisie Valkenswaard (herijking) 
Meldpunt toeslagenaffaire


