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Iedereen een kans, nu en in de toekomst. Daar staat CDA Valkenswaard voor. In dit 
verkiezingsprogramma staat hoe CDA Valkenswaard dit de komende 4 jaar wil gaan bereiken.  
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CDA Valkenswaard  
Iedereen een kans, nu en in de toekomst. 

 

Het gaat goed met Valkenswaard, maar het kan altijd beter.  
Hoe zorgen we daarvoor? Samen. 
 
Het CDA Valkenswaard is een brede volkspartij. Iedereen mag met het CDA 
meedenken om Valkenswaard verder te ontwikkelen en te besturen.  
Samen maken wij Valkenswaard beter! 
 
Het CDA Valkenswaard kijkt naar wat er lokaal gedaan moet worden om ervoor te 
zorgen, dat Valkenswaard een prettige gemeente is om in te leven, te werken en te 
ontspannen. Daar betrekken wij graag de inwoners bij. Zij staan centraal. Wij hebben 
de afgelopen periode in gemeenteraad en in het college hard gewerkt om 
verbeteringen te realiseren. Ondanks de bezuinigingen vanuit de landelijke overheid 
is het toch gelukt om voor Valkenswaard de 3 extra taken op het gebied van 
jeugdzorg, ondersteuning (Wmo) en participatie op de rails te krijgen. Maar wij zijn er 
echter nog lang niet. Het kan altijd beter!  
 
In lijn met de uitgangspunten van het CDA maakt het CDA Valkenswaard zich sterk 
voor: 
- Een gemeente die duidelijk, betrouwbaar en rechtlijnig is,  
- Een gemeente die oog heeft voor de leefwereld van de volgende generaties, 
- Een gemeente die inwoners ruimte geeft voor initiatieven, 
- En een gemeente die inwoners of initiatieven ondersteunt waar dat nodig is.   
 
Het verkiezingsprogramma van CDA Valkenswaard volgt de indeling in vijf thema’s 
van de ‘Toekomstvisie Valkenswaard 2030’. Deze toekomstvisie is de stip op de 
horizon die voor Valkenswaard de richting aangeeft. Dit verkiezingsprogramma kijkt 
naar de komende 4 jaar, maar geeft ook een doorkijk naar de toekomst. 
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Wonen  
 

A. Woningen 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Woningbouw in project Lage Heide 
• Appartementen en woningen op de hoek Bakkerstraat – Europalaan (in 

aanbouw) 
• 16 appartementen op de Corridor, voormalige locatie Peters Wonen 
• 21 starterswoningen (door Woningbelang) op locatie Elcomapark  
• Nieuwbouw van de flat Geenhoven 
• Kerkeind in Dommelen 
• Appartementen Luikerweg – Kloosterpark 
• meergeneratiewoningen in Borkel en Schaft 

 
 
Wat willen wij bereiken? 

• Een goede balans in de woningvoorraad zodat er aanbod is voor alle 
woonwensen, met een goede spreiding over Valkenswaard, Dommelen, en 
Borkel en Schaft; om o.a. vergrijzing tegen te gaan. 

• Betaalbare woningen voor jongeren / starters.  
• Borkel en Schaft leefbaar houden door bouw van woningen.  
• Een prettige woonomgeving.    

 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Grondgebonden woningen blijven de voorkeur houden.  
Hoogbouw alleen toestaan? Op die locaties waar het passend is.  

• Uitbreiding gaat boven inbreiding.  
Huidig groen (bijv. Don Boscopark) niet opofferen voor woningbouw. 

• In Dommelkwartier mogen woningen worden gebouwd passend bij de vraag.  
 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• Overleggen en afspraken maken over huurwoningen met Woningbelang en 
Woonbedrijf.  

• Lobbyen bij Provincie Noord-Brabant om meer woningen te mogen bouwen.  
• Stimuleren van levensloopbestendig bouwen zodat de woningen breed 

inzetbaar zijn.  
• Meergeneratiewoningen bouwen in Valkenswaard en Dommelen, zodat dit 

bijdraagt aan oplossingen voor mantelzorg en volkshuisvesting. 
• Tegen verkrotting moet worden opgetreden; wel in overleg met de eigenaren.  
• Stimuleren ontwikkeling bouwprojecten in Borkel en Schaft.  

Concrete realisatie van Biestven en daarna realisatie achter Oude School. 
• Om de leefbaarheid van Borkel en Schaft op lange termijn te garanderen 

wordt er een ‘Toekomstvisie Borkel en Schaft’ opgesteld.  
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In deze toekomstvisie wordt een stip op de horizon geplaatst voor de komende 
decennia. Deze toekomstvisie wordt met de inwoners van Borkel en Schaft, 
waaronder het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft, opgesteld.  
De toekomstvisie wordt omgezet in een ‘uitvoeringsprogramma Borkel en 
Schaft’.  

 

 

B. Centrum  
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Samen met belangengroepen en inwoners is het Masterplan Centrum 

opgesteld  
• Er is meer groen op de Markt 
• De westzijde van de Markt is opgeknapt 

 
Wat willen wij bereiken? 

• Het centrum moet de ‘huiskamer van Valkenswaard’ blijven, levendig en 
aantrekkelijk.  
 

Wat zijn onze uitgangspunten? 
• Het masterplan wordt uitgevoerd. 
• Een eenduidige uitstraling van het compacte centrum.  
• Verkeer is er in beperkte mate welkom. 

 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• Kortstondig parkeren op een strook op de markt langs de Eindhovenseweg 
wordt mogelijk.  

• Aanbrengen van laag groen op de Markt.  
• Na aanleg van de West Parallel wordt de Eindhovenseweg verkeersluw en 

wordt voor een deel eenrichtingsverkeer ingesteld. Er komen geen 
vrachtwagens meer en er is meer ruimte voor het winkelend publiek. 

• Een betere uitstraling van leegstaande panden wordt gecreëerd door actief 
inzetten op alternatief gebruik.  

• In het centrum moeten toiletten voor mensen goed bereikbaar zijn. Er komt 
een duidelijke verwijzing naar deze toiletten. 

• Het openbaar gebied in het centrum wordt samen met de ondernemers en 
bezoekers van het centrum schoongehouden.  
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C. Verkeer 
 
Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 

• Het proces van planvorming van de Westparallel nadert voltooiing en 
definitieve vaststelling nadert 

• Een aantal maatregelen zijn uitgevoerd, zoals: 
De rotonde op de Zuidelijke Randweg ter hoogte van de Europalaan, fietspad 
op het oude spoor naar Waalre, Fietspad naar Lage Heide, en een veilige 
oversteek voor de schooljeugd bij de Bosstraat en de Merendreef. 

• Schoolzones zijn duidelijk zichtbaar gemaakt 
 
Wat willen wij bereiken? 

• Een goede toegankelijke gemeente - ook voor mensen met een fysieke 
beperking - met veilige wegen, waar geen overlast is van (vracht)verkeer en 
waar inwoners worden gestimuleerd om meer de fiets te pakken in plaats van 
de auto.  

 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Het Gebiedsakkoord N69 wordt nageleefd. De nulplusmaatregelen uit dat 
gebiedsakkoord worden uitgevoerd.  

• Onderhoud aan wegen combineren met andere ondergrondse 
werkzaamheden aan netwerken, zoals riolering.  

• De begaanbaarheid voor mensen met een beperking is een belangrijk 
aandachtspunt.  

• Stimulering van het gebruik van de fiets en van het openbaar vervoer. 
• Uitvoering van het mobiliteitsplan (wering vrachtverkeer, bevordering van 

fietsverkeer en afronden dertig kilometer gebieden). 
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Invoering van het vrachtwagenverbod voor doorgaand vrachtverkeer door het 

centrum en de Europalaan na de realisatie van de Westparallel.   
• Zorgen voor naleving van de afspraken met de provincie over afwikkeling van 

verkeer in Dommelen in relatie tot de Westparallel o.a. op herinrichting van de 
wegenstructuur en de aanpak van geluidsoverlast. 

• Meer en efficiënter georganiseerd vervoer voor ouderen en mensen met een 
beperking door onder meer het ruimer inzetten van het CVV (collectief 
vraagafhankelijk vervoer) op basis van een behoeftepeiling. 

• Aandacht voor trottoirs en verlagingen bij kruisingen om voor betere 
begaanbaarheid te zorgen voor mensen met rollator, scootmobiel, rolstoel 
en/of kinderwagen. 

• Zorg voor goede kwaliteit van fiets- en voetpaden (dit in overleg met de 
Fietsersbond en Veilig Verkeer Nederland), liefst duidelijk gescheiden van de 
rijbaan en zoveel mogelijk op gelijk niveau. 

• Uitbreiding van het fietspad over de Oude Spoorbaan naar Waalre met een 
fietspad achter de sportvelden richting bosherberg Harba Lorifa.  

• Doortrekken van de oude spoorbaan als fietspad naar België. 
• Valkenswaard dient een knooppunt te worden voor bussen. Een busstation 

met P&R-mogelijkheden en met verbindingen Oost West en Noord Zuid.  
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• Voldoende en goede fietsparkeerplaatsen bij de opstapplaatsen voor de 
bussen. 

• Buitengebied goed toegankelijk houden voor landbouwverkeer.  
Het CDA Valkenswaard streeft naar een buitengebied vrij van drempels maar 
kiest indien nodig voor snelheid remmende maatregelen. Speciale aandacht 
voor voldoende en brede wegen in het buitengebied. 
 

 

D. Groen 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Project De Groote Heide opgezet (samenwerking tussen zes gemeenten) 

om recreatie en toerisme te versterken voor Valkenswaard  
• Aanplant van groen bij de toegangswegen 
• Natuurherstel Malpie en andere vennen 
• Wandelgebied nabij de Dommel in het Gegraaf 

 
Wat willen wij bereiken? 

• Meer groen in de gemeente Valkenswaard.  
• Veel ruimte voor inwoners met initiatieven op het gebied van een groene 

omgeving.  
 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Voorzetting van het project De Groote Heide.  
In de toekomst vormt het gebied van De Groote Heide de achtertuin van 
Brainport en biedt kansen voor recreatie en ontspanning.  

• Minimaal handhaving van het aanwezige groen in de dorpskernen waardoor de 
groene uitstraling wordt behouden. 

• Instandhouding en onderhoud van de natuur in het buitengebied.  
 
 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• Voor de ontwikkeling van De Groote Heide wordt ingezet op een meer 
verregaande samenwerking tussen de vier Nederlandse- en twee Belgische 
gemeenten.  

• In samenwerking met de landbouwsector wordt de natuur in het buitengebied 
instandgehouden en onderhouden.  

• De natuur mag geen overlast vormen voor de omgeving.  
Bestrijding van wilde zwijnen is noodzakelijk om de overlast en de kans op 
ongelukken te verkleinen. De gemeente Valkenswaard pakt hierin een leidende 
rol. 

• Verbetering van de biodiversiteit door aanleg van bloemrijke bermen.  
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E. Milieu en gezondheid 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Klimaatverandering is duidelijk merkbaar geworden en tot de mensen 

doorgedrongen (denk maar de hagelstorm van juni 2016) 
• Extra bergbezinkbassin in Dommelen-Noord 
• Particulieren kunnen tegen gunstige leenvoorwaarden overgaan tot de aanschaf 

van zonnepanelen  
• Het plaatsen van zonnepanelen op daken van gemeentelijke gebouwen is (en 

wordt) nader geconcretiseerd  
• 30% van de Valkenswaardse openbare verlichting is uitgevoerd in led (light-

emitting diode) 
• Meerdere wijken zijn ‘ontkoppeld’ om regenwater in de tuinen te lozen 

 
Wat willen wij bereiken? 

• Meer gebruik van duurzame energie. 
• Valkenswaard is bestand tegen hevige regen- en/of hagelbuien.  
• Vermindering van fijnstofgehalte in Valkenswaard. 
• Geen rondslingerend afval en geen hondenpoep. 

 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Voor de waterhuishouding wordt het vastgestelde Gemeentelijk Rioleringsplan 
uitgevoerd.  

• Gemeente Valkenswaard wil schoon zijn.  
Daarvoor is iedereen verantwoordelijk. 
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Stimulering van gebruik van duurzame energiebronnen.  
• Het bevorderen van de oprichting van een energiecoöperatie of aansluiting bij 

een bestaande energiecoöperatie.  
• Aansluiten bij het initiatief Operatie Steenbreek om te stimuleren dat inwoners 

hun tuin groen inrichten in plaats van die te verharden.  
• Wering van vrachtverkeer uit de kernen zorgt voor verbetering van het 

leefklimaat. Aanleg van de Westparallel is hiervoor nodig.  
• Meer en strengere handhaving op illegaal afval storten en voor het niet 

opruimen van de uitwerpselen van honden.  
• Afvalinzameling opnieuw organiseren.  

Inzameling moet praktisch zijn en zonder overlast. Effecten worden 
gemonitord. 

• In 2022 is 60% van de openbare verlichting uitgevoerd in led (light-emitting 
diode). 

• De gemeente geeft voorlichting over alternatieven voor gasgebruik. 
Bouwregelgeving wordt er op aangepast.  
 Voor nieuwbouw heeft bouwen zonder gasaansluiting de voorkeur. 

• Gemeentelijke gebouwen moeten zo energiezuinig mogelijk worden.   
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Werken  
 

A. Bedrijvigheid 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Er is gebouwd of gerenoveerd door verschillende bedrijven op Industrieterrein 

Schaapsloop en bij Natuurpoort De Malpie  
• Glasvezel op Industrieterrein Schaapsloop 
• Verbeterde contacten door de bedrijfscontactfunctionaris 

 
Wat willen wij bereiken?  

• Veel werkgelegenheid in Valkenswaard en duurzame bedrijvigheid.  
• Toename van bedrijfsactiviteiten op het gebied van recreatie en toerisme en 

de paardensport. 
 
Wat zijn onze uitgangspunten?  

• De aansluiting bij Brainport is een speerpunt.  
• Samen met de ondernemers werken aan de uitstraling van de     

bedrijventerreinen in de drie dorpskernen.  
• De huidige kleinschalige agrarische industrie in Valkenswaard krijgt zoveel 

mogelijk de ruimte om te ondernemen zodat familiebedrijven de mogelijkheid 
hebben hun bedrijf duurzaam te continueren.  

• Bij aanbestedingen geeft de gemeente, waar mogelijk, de voorkeur aan 
plaatselijke ondernemers. 

 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• In het kader van de ontwikkelingen binnen Brainport wordt, samen met de 
regio, gezocht naar optimale mogelijkheden voor bedrijven. 

• De gemeente faciliteert in alle opzichten het bedrijfsleven. 
• De gemeente zet de bedrijfscontactfunctionaris in.  
• Aanleg van glasvezel in het buitengebied. 

 

 

B. Onderwijs 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• De gemeente werkt met SG Were Di samen in het project Opeduca waarin 

veel aandacht is voor technisch onderwijs 
 
Wat willen wij bereiken?  

• De jeugd moet voldoende mogelijkheden krijgen om voor hen passend 
onderwijs te volgen.  
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Wat zijn onze uitgangspunten? 
• Educatie voor de jeugd over verkeer, natuur, muziek, cultuur en cultuurhistorie 

is belangrijk. 
• Waar mogelijk toepassing van het Brede School-principe. 
• CDA Valkenswaard wil dat de basisschool in Borkel behouden blijft. 

 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• De jeugd moet in Valkenswaard voldoende ontwikkelkansen krijgen. 
• Ontwikkeling van een nieuw integraal huisvestingsplan. 
• CDA Valkenswaard wil een school voor MBO aantrekken, gericht op de 

ontwikkelingen in de gemeente.  
 

 

C. Werk en inkomen 
 
Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 

• Vele inwoners hebben passend werk gevonden door bemiddeling van de 
arbeidsfunctionaris.  

 
Wat willen wij bereiken? 

• Alle inwoners van Valkenswaard hebben een passende werkplek. 
 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Iedere inwoner zorgt voor zijn of haar eigen inkomen.  
• Gemeente begeleidt inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt naar voor 

hen passend werk.  
 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• Ook de gemeente neemt mensen die geen plaats kunnen vinden in de 
reguliere arbeidsmarkt in dienst. 

• Ergon, de uitvoerende organisatie van de Gemeenschappelijke Regeling 
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven (GRWRE), blijft behouden en waar 
nodig worden de taken uitgebreid.   
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Vrije tijd  

 

A. Cultuur 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• een betere band tussen culturele organisaties en onderwijsinstellingen  

 
Wat willen wij bereiken? 

• Behoud en verdere ontwikkeling van het rijke culturele leven in de gemeente. 
• Jongeren in contact brengen met cultuur.  
• CDA Valkenswaard wil graag punten van herkenning in het dorp. 

 
Wat zijn onze uitgangspunten?  

• Continuering van de inzet van de cultuurcoaches. 
• CMD (Centrum voor Muziek en Dans) behoudt haar plaats en ontwikkelt 

lesprogramma’s voor en in samenspraak met de basisscholen. 
• VVV Valkenswaard ondersteunt de culturele activiteiten door publicatie van de 

plaatselijke culturele agenda. 
• CDA Valkenswaard is voor behoud van gebouwen met monumentale 

waarden; daarbij worden de rechten van de eigenaren gerespecteerd.  
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Verdere uitbouw van contacten tussen CMD met het basisonderwijs.  
• Culturele verenigingen ondersteunen waar nodig.  
• Punten van herkenning voorzien van informatie om een duidelijke link te 

leggen met de cultuurhistorie van Valkenswaard.  
 

 

B. Sport 
 
Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 

• Afronding van de voorbereiding voor de bouw van een nieuwe sporthal en de 
renovatie van zwembad De Wedert  

• Tien tennisbanen zijn op sportpark Den Dries gerenoveerd  
• Voetbalverenigingen krijgen de mogelijkheid om de kunstgrasvelden te 

voorzien van een ander mengsel dan rubberkorrels  
• Nieuwe initiatieven gestart met sportcoaches, in samenwerking met stagiaires 

van Fontys Sporthogeschool 
 
Wat willen wij bereiken? 

• Zoveel mogelijk inwoners van de gemeente Valkenswaard aan het sporten 
krijgen.  

• CDA Valkenswaard streeft naar privatisering van sportverenigingen waar dat 
mogelijk is.   

• CDA Valkenswaard streeft ernaar om samen met de gebruikers te werken aan 
een toekomstbestendig Eurocircuit. 



CDA Valkenswaard 10

 
Wat zijn onze uitgangspunten?  

• Behoud van de buurtsportcoaches. 
• Sportverenigingen ondersteunen waar nodig. 
• De subsidies voor sportverenigingen met betrekking tot evenementen blijven 

behouden. 
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Stimulering van sportbeoefening door jong en oud, met bijzondere aandacht 

voor de jeugd en mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking. 
• In overleg met de gebruikers van het Eurocircuit worden innovatieve 

mogelijkheden bekeken om te komen tot ‘geluidsarme’ evenementen. Er moet 
een keuze gemaakt worden welke huidige geluidsevenementen doorgang 
kunnen blijven vinden. 

• De gemeente verstrekt gratis verklaringen omtrent het gedrag aan vrijwilligers 
van verenigingen.  
 

 

C. Recreatie 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Vestiging dan wel uitbreiding van recreatieve bedrijven 
• Natuurgrenspark De Groote Heide staat steviger op de kaart 
• Op initiatief van en door inwoners startte Stichting Valkenswaard Marketing 
• Het evenementenbeleid kreeg nadere uitwerking; met o.a. als resultaat een 

gevarieerde evenementenkalender  
• Een nadrukkelijkere rol voor de VVV in de verzorging van publiciteit rondom 

evenementen 
 
Wat willen wij bereiken? 

• Een ruimere regelgeving voor evenementen met geluid.  
• Een goede en veilige bereikbaarheid van de Malpie voor recreatief verkeer.  

 
Wat zijn onze uitgangspunten?  

• De toekomstvisie van Valkenswaard 2030. 
• Ontwikkeling van Natuurgrenspark De Groote Heide is een speerpunt.  
• Mensen moeten in het buitengebied kunnen recreëren;  

maar ook ondernemen is mogelijk, mits passend.   
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Heroverweging van de geluidsnormen in het evenementenbeleid.  
• Realisatie doorsteek Maastrichterweg naar Malpie.  
• Uitbreiding van overnachtingsmogelijkheden door het aantrekken van 

bedrijven.  
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Welzijn  
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Drie rijkstaken zijn door de gemeente Valkenswaard overgenomen: 

Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdzorg en de Participatiewet. 
Een goede balans hiervoor speelt nu 

• Op initiatief van het CDA Valkenswaard zijn stappen gezet naar een wijze van 
financiële ondersteuning waarbij elke euro méér verdienen ook loont en niet 
wordt afgestraft door een veel lagere ondersteuning  

• Stichting Leergeld heeft de uitvoering van de financiële ondersteuning voor 
kinderen overgenomen 

• Alle wijken hebben een wijkraad of -commissie. Zes van de zeven werken aan 
hun ‘talentenbank’ om mensen met elkaar in contact te brengen 

• Voor mensen met een laag inkomen is de collectieve ziektekostenverzekering 
ingevoerd 

• Veel vluchtelingen zijn hartverwarmend opgevangen in Valkenswaard   
 
Wat willen wij bereiken? 

• Valkenswaard is een warm nest, waar mensen die ondersteuning nodig 
hebben dit krijgen.  

 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• De mens staat voorop, niet de regels. 
• Het sociaal beleid is activerend voor wie kan, en  

voldoende ondersteunend voor wie niet meer kan.  
• Mogelijke problemen vroegtijdig signaleren, zodat tijdig kan worden 

ondersteund.  
Eenzaamheid is zo’n probleem. 

• Eigen kracht stimuleren en ondersteunen. 
• Waarderen en ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers. 
• Ondersteuning geven aan initiatieven uit de wijken.  
• De gemeente en de verbonden zorgaanbieders reageren adequaat en tijdig 

op zorgvragen. 
 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• Werken moet lonen. Als een inwoner meer gaat verdienen, gaat hij ook netto 
meer overhouden. De financiële ondersteuning wordt niet zodanig verlaagd 
dat de inwoner netto minder overhoudt.   

• Stapeling van eigen bijdragen vraagt om aanpassingen van die eigen 
bijdragen. Er loopt een onderzoek hierover. 

• Waar mogelijk worden eigen bijdragen inkomensonafhankelijk gemaakt.  
• Aanvraag voor financiële ondersteuning gaat via één loket/toegang. 

Met één formulier wordt alle ondersteuning tegelijk aangevraagd, die voor een 
inwoner beschikbaar is.  

• De samenwerking van de gemeente met de zorginstellingen wordt qua 
onderlinge uitwisseling van informatie verder aangescherpt. 
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Dit mede in verband met de beheersing van de kosten. 
• De mogelijkheid van cliëntondersteuning wordt steeds aangeboden. 
• In 2017 is de wijze waarop huishoudelijke hulp is georganiseerd opnieuw 

veranderd.  
Er wordt gemonitord of iedereen die deze ondersteuning nodig heeft dit ook 
naar behoren krijgt.  

• Ondersteuning van initiatieven voor alternatieve opvang voor hen dat nodig 
hebben.  

• Wijkraden/-commissies en buurtverenigingen stimuleren en faciliteren in 
relatie tot sociale functies.  
Zij beschikken over een ontmoetingsruimte.  
De samenwerking van het sociaal team met de wijkraden/-commissies wordt 
verstevigd. 

• Als er behoefte aan is, wordt de Blijverslening ingevoerd, waarmee inwoners 
geld kunnen lenen tegen een lage rente voor aanpassingen in hun woning. Zo 
kunnen ze langer thuis blijven wonen. 

• Bij schuldhulpverlening werkt de gemeente samen met partijen waar schulden 
vroegtijdig worden gesignaleerd en met erkende vrijwilligersorganisaties op 
het gebied van schuldhulp en financiële begeleiding.  
De werkwijze daarbij luist: vasthouden en volgen na aanmelding. 
Perspectief en richting geven is bepalend voor te verlenen ondersteuning.  

• In het kader van het minimabeleid blijft Stichting de Boodschappenmand 
Valkenswaard gehandhaafd.  

• Het VN-verdrag ‘Agenda 22’ (integraal en inclusief beleid voor mensen met 
een functiebeperking) wordt t.a.v. de bereikbaarheid nageleefd.  
In deze periode inventariseren waar dit nog onvoldoende is en plan opstellen 
voor verbeteringen en uitvoering. 

• Elke inwoner ouder dan 75 jaar wordt bezocht voor een ouderengesprek. Zo 
problemen vroegtijdig aanpakken. 

• Stimuleren van activiteiten voor en activering van mensen met een beperking.  
Het Alzheimer Café Valkenswaard/Waalre, het Dementiepunt Valkenswaard 
en het Parkinson Café Valkenswaard zijn goede initiatieven.  

• Er komt een praktisch beleidsplan voor de opvang van statushouders, zodat 
zij volwaardig kunnen meedoen in onze samenleving. 
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Bestuur en 
organisatie  

 

A.   Samenwerking en positionering 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Uitbreiding van de A2 samenwerking 
 

Wat willen wij bereiken? 
• Het samenwerkingsverband A2 mag worden versterkt en uitgebouwd na 

positieve evaluatie in oktober 2018.  
• Samen met inwoners de Omgevingswet implementeren.  

De Omgevingswet moet op een verantwoorde manier ruimte geven aan 
mensen om initiatieven te ontplooien en om te bouwen. 

• De blik blijft gericht op Brainport Eindhoven.  
Valkenswaard maakt deel uit van de regio Brainport Eindhoven en moet dit 
ook duidelijker profileren. 
 

Wat zijn onze uitgangspunten?  
• Directe dienstverlening blijft dicht bij de inwoners.  
• Aanpak van een wijk of straat altijd in goed overleg met de bewoners. 
• Wijkcommissies vervullen een belangrijke rol in het ophalen van 

verbeterpunten voor de wijk.  
De wijkcoördinator zorgt voor verbinding tussen wensen uit de wijk en de 
gemeente. 

• Voor CDA Valkenswaard zijn samenwerkingsvormen in de regio Zuidoost-
Brabant van belang. Samenwerking leidt tot resultaten. 
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Overleggen met de twee andere gemeenten over de A2-samenwerking. 

Sturen op uitbreiding van ambtelijke samenwerking.  
 

 

B. Dienstverlening 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• De dienstverlening is verbeterd; de verwerking van vragen is echter niet altijd 

goed.  
• Er is een gebruiksvriendelijke website  
• Communicatie via Facebook en de mogelijkheid van online vragen stellen zijn 

verbeterd 
• Men kan online aanvragen indienen 
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Wat willen wij bereiken? 
• Een optimale klantvriendelijke dienstverlening.  

 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• De gemeente is dienstverlener.  
Mensen moeten zich dan ook als klant behandeld voelen. 

• Klankbordgroepen en andere adviesorganen tijdig raadplegen bij besluiten, 
die hen aangaan.  

 
Hoe willen wij dit bereiken?      

• Verbetering van de telefonische afhandeling, tijdige beantwoording van vragen 
en optimalisering van de digitale dienstverlening.  

• Flexibele inzet van ambtenaren. 
• De gemeenteraad en het college maken duidelijke afspraken over de 

uitvoering van het beleid, het daarbij afgesproken budget en een haalbare 
planning. 

• Formulieren, ook digitaal, eenvoudig, makkelijk invulbaar en goed leesbaar 
maken. 

• Algemene communicatie:  
Binnen twee werkdagen communiceert de gemeente binnen welke termijn er 
een inhoudelijke reactie komt.  
Bij het niet halen van deze termijn wordt het verzoek toegewezen.  

• Het personeelsbeleid richten op geschikte mensen uit de regio.  
 
 

C. Veiligheid 
 

Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 
• Ondersteuning bij de invoering van BuurtWhatsApp 
• Inwoners vaker geattendeerd op eigen inzet voor veiligheid 
• Er is onderzoek gedaan naar de veiligheidsbeleving  
• Intensiever (gemeentelijke functionaris) overleg met o.a.  

politie, GGD, Veiligheidshuis Brabant Zuidoost, brandweer enz. 
 

Wat willen wij bereiken? 
• CDA Valkenswaard wil een veilige woon- en werkomgeving creëren voor alle 

inwoners, bezoekers en voor mensen die werken in de gemeente.   
 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Gemeente biedt veiligheid.  
• Bescherming van hulpverleners.  

Hulpdiensten dienen hun werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren en met 
respect te worden behandeld. 

• De uitgaansgebieden zijn veilig. 
 
 
Hoe willen wij dit bereiken? 

• Handhaving blijft onder de aandacht bij de gemeentelijke organisatie.  
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• Meer snelheidsmetingen op locaties in de bebouwde kom waar het risico het 
hoogst is.  
De zichtbare snelheidsmeter wordt wisselend in de gemeente geplaatst.  

• Gevaarlijke verkeerssituaties aanpakken.  
• Goede opvang voor verwarde mensen. 
• Veiligheid in wijken verhogen door wijkgerichte aanpak (project buurtpreventie, 

ondersteuning BuurtWhatsApp-groepen). 
• Aandacht voor- en nazorg bij huiselijk geweld, aangifte van huiselijk geweld 

stimuleren. 
• Drugscriminaliteit hard blijven aanpakken. Grotere inzet bij preventie om 

overmatig gebruik van alcohol en gebruik van drugs te voorkomen. 
• Aanpak van ondermijning en criminaliteit door te blijven samenwerken in het 

huidig daarvoor opgerichte samenwerkingsverband.  
 

 

D. Financiën  
 
Wat is de afgelopen vier jaar gerealiseerd? 

• Lokale woonlasten zijn niet meer gestegen dan de inflatiecorrectie 
• De begroting is op orde 

Er zijn ‘mogelijkheden’ voor de toekomst 
• Bezuinigingen zijn doorgevoerd 

Veel onderwerpen zijn, ten voordele, opnieuw tegen het licht gehouden 
 

Wat willen wij bereiken? 
• De gemeente moet nog beter in control komen. 

Woonlasten zullen daardoor niet onnodig stijgen en er ontstaan mogelijkheden 
voor toekomstige ontwikkelingen. 

 
Wat zijn onze uitgangspunten? 

• Woonlasten zo laag mogelijk houden. 
• Weerstandsvermogen en reserves. 

Het aanhouden van reserves is geen doel op zich.  
Er moet voldoende weerstandvermogen zijn opgebouwd.  
Het weerstandvermogen hoeft niet zowel op lokaal als op regionaal niveau te 
zijn opgebouwd. 

• Valkenswaard investeert niet in risicovolle ondernemingen zoals de 
REnescience-fabriek (afval-recycling) van Dong Energy.   
 

Hoe willen wij dit bereiken? 
• Onnodige uitgaven moeten worden voorkomen.  

Toekenning van subsidies wordt afgewogen naar te behalen resultaat. 
Dat resultaat wordt gemonitord.  

• Een sluitende begroting, die uitgaat van een balans tussen inkomsten en 
uitgaven. 

• Heffingen en leges zijn kostendekkend. 
• Actief zoeken en gericht binnenhalen van subsidies en cofinanciering.  
• Uitgaven voor uitvoeringsprogramma’s en toekomstvisie worden afgewogen 

tegen totale uitgaven. 


