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Voorwoord 

 

Veldhoven in beweging. Niet zomaar gekozen, over nagedacht. In beweging zijn, in beweging komen 

en in beweging blijven. Voor elkaar, voor behoud van een gezonde, veilige en prettige samenleving en 

fijne woon- en werkomgeving.  

De gemeente Veldhoven levert een belangrijke bijdrage aan de samenleving en aan de omgeving, 

waarin wij Veldhovenaren wonen en leven. Vanuit de gemeenteraad worden hierin keuzes gemaakt, 

initiatieven genomen en gecontroleerd. Beweging is wat we willen bereiken net als verstandige keuzes 

voor de langere termijn en voor de Veldhovenaren van de toekomst. Er wordt niet zomaar gekozen, er 

wordt over nagedacht, met oog voor de toekomst en oog voor de kracht van de samenleving. 

Uitstekende voorzieningen voor sport en recreatie, een gezonde, veilige en schone leefomgeving en 

een betrouwbare en verstandige overheid daar gaan we voor.  

In dit verkiezingsprogramma geven wij weer, waar we voor staan en hoe we dit willen bereiken. We 

hebben hierbij getracht zo compleet mogelijk te zijn. Natuurlijk is het in de politiek ook belangrijk in te 

kunnen spelen op veranderingen en ontwikkelingen. Dat zullen we ook zeker doen. Dat mag de kiezer 

verwachten. Met deze uitgebreide, doordachte aanpak hopen wij op uw stem voor het CDA Veldhoven.  

 

 Leonard Verspui, Voorzitter CDA Veldhoven 

 Marionne van Dongen, Lijsttrekker CDA Veldhoven 
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Samenvatting 

Veldhoven in beweging voor de samenleving 

CDA Veldhoven streeft naar een samenleving waarin mensen meedoen, meetellen en meedenken. 

Een samenleving waarin mensen thuis zijn en zich thuis voelen, veilig zijn en in een gezonde 

omgeving wonen en werken. Dit geldt natuurlijk de huidige bewoners, maar zeker ook voor 

toekomstige bewoners van Veldhoven. Met z’n allen in beweging zijn voor de samenleving. 

Het CDA Veldhoven komt in beweging voor: 

• Waarden en tradities 

• Sterke veilige samenleving 

• Eigen huis en thuis 

• Zorg voor elkaar 

• Eerlijke economie 

Waarden en Tradities 

Hoffelijkheid en respect, vertrouwen en behulpzaamheid. Zo moeilijk is het niet en het maakt de 

samenleving zo veel mooier.  

Bij waarden en tradities hoort ook het gesprek met elkaar. In gesprek zijn 

en blijven is cruciaal om te kunnen werken aan de samenleving. Een 

samenleving wordt onder meer gekenmerkt door de organisaties die er zijn 

en de gebouwen die het beeld bepalen. Art4U en bibliotheek zijn 

voorbeelden van laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van 

muziek, dans, theater en voor het lezen. Deze moeten beschikbaar blijven 

voor alle Velhovenaren. Kerken krijgen speciale aandacht als cultureel 

erfgoed. Bij de verandering van het gebruik van de kerkgebouwen in 

verband met sluiting speelt de gemeente een actieve rol en stimuleert een 

bestemming waarbij ontmoeting centraal staat.  

De samenleving wordt meer en meer een samenleving van netwerken. Dit heeft gevolgen voor de 

gemeente. De optimale samenwerking tussen gemeenten en de schaal en omvang van de organisatie 

is een terugkerend punt van discussie. Voor sommige taken lijkt de schaal te groot voor sommige te 

klein. Wij beschouwen deze schaal in relatie tot de ligging en de huidige samenwerkingen als passend 

en zien een toekomst als bestuurlijk zelfstandige gemeente. Bestuurlijk en organisatorisch redt 

Veldhoven het prima. Samenwerking blijft altijd belangrijk want ‘een goede buur is beter dan een verre 

vriend’ en ‘alleen ga je sneller maar samen kom je verder’.  

Sterke Veilige Samenleving 

Een veilige samenleving is een samenleving waarin mensen samen zorgen voor veiligheid, voor 

buurtpreventie, waar drugs en criminaliteit worden aangepakt, waar oog is voor volksgezondheid en 

hygiëne, waar mogelijkheden zijn voor sport, ontspanning en beweging.  

We moeten hierbij alles doen wat mogelijk is om ondermijnende (drugs) 

criminaliteit te voorkomen. 

Een sterke samenleving is een samenleving waarin mensen initiatieven 

nemen, elkaar opzoeken, begrip hebben voor elkaar, elkaar ontmoeten in 

verenigingen en betrokken inwoners zijn.  

Een gemeente die initiatieven stimuleert, de samenleving uitdaagt om in 

beweging te komen en met een krachtig bestuur. 
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Eigen huis en thuis 

Voldoende gevarieerde woonruimte en een thuisgevoel voor de huidige 

inwoners en de toekomstige inwoners is het fundament van de 

samenleving, zowel voor de alleenstaande inwoner als het gezin.  

De gemeente zorgt dat er gebouwd kan worden en dat er bewegingsruimte 

is voor alle generaties en alle Veldhovenaren. 

Om dit te bereiken worden goede sportvoorzieningen (inclusief een 

zwembad) nagestreefd en zijn ontmoetingsplekken en verenigingen 

belangrijk. Sport en verenigingen moeten we koesteren als een rijk bezit 

van Veldhoven voor alle Veldhovenaren.  

 Zorg voor elkaar 

Het CDA Veldhoven streeft naar een samenleving waar mensen ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, 

inkomen en eventuele beperkingen zichzelf kunnen ontwikkelen, mee kunnen doen binnen hun 

mogelijkheden en omzien naar elkaar. Wie geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in 

beweging komen. 

Met de meeste mensen gaat het goed, voor wie dat niet geldt en het niet 

zelf kan oplossen moet er steun zijn. Sociale verbondenheid met hulp van 

professionals, mantelzorgers en vrijwilligers geschiedt idealiter volgens het 

principe 1 gezin, 1 plan en 1 hulpverlener. 

Geen streven naar meer gemeentelijke regels 

maar gewenste oplossingen en ontwikkeling 

van mogelijkheden. Overzichtelijk en in de 

buurt. Initiatieven vanuit de samenleving zoals 

de wijkzuster en een zorgcoöperatie worden 

ondersteund.  

Eerlijke economie 

De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen 

we ook in een eerlijke economie. Daarbij heeft de gemeentelijke overheid een faciliterende rol. We 

geven ruimte aan initiatieven vanuit de samenleving en hebben oog voor het algemeen belang. We 

remmen initiatieven niet af maar zorgen dat er meer beweging in komt.  

 

Maar het betekent ook rekening houden met leefbaarheid en de 

leefomgeving. Veldhovense ondernemers gaan dan ook niet alleen voor 

eigen winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen 

en overheden. In een eerlijke economie houden we ook rekening met de 

andere taken die mensen naast hun werk in het leven hebben, zoals 

vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.  

  

De gemeente Veldhoven kan belangrijke delen van de economie niet 

beïnvloeden. De gemeente kan wel lokaal en regionaal via 

samenwerkingsverbanden zoals Brainport allerlei randvoorwaarden 

scheppen voor een gezonde lokale economie en bedrijven ondersteunen door bijvoorbeeld de 

regeldruk te verminderen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren. In een eerlijke economie heeft 

de gemeente de eigen financiën op orde: uitgaven zijn transparant en uitgaven en inkomsten zijn met 

elkaar in balans. Solide financieel beleid voor nu en voor de toekomst.  

 

Tenslotte 

Het CDA Veldhoven zet zich ook de periode 2018-2022 samen met u in voor een Veldhoven waar we 

samen leven, wonen en werken in een gemeenschap om trots op te zijn. Samen met u blijven we in 

beweging voor een Veldhoven om door te geven.  
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Inleiding CDA gedachtengoed 

Het CDA is een open volkspartij. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen 

bij hun stad, hun dorp, hun gezin, hun school, hun buurt, hun religie, hun bedrijf of hun sportvereniging. 

Dat is het fundament voor het leven in een stad, wijk of een dorp. Wij gaan uit van een christelijke mens- 

en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door 

verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen.  

Het CDA is geworteld in alle lagen van de samenleving. Daarom biedt het CDA ook in onze gemeente 

plaats aan veel verschillende mensen. Het zijn allemaal mensen die vanuit hun eigen bijzondere 

overtuiging aan politiek doen. En daarnaast hun bedrijf runnen, voor de klas staan of ergens vrijwilliger 

zijn. We zijn een partij waar iedereen erbij hoort. 

Gespreide verantwoordelijkheid 

Voor ons begint politiek met de erkenning van maatschappelijk initiatief. De overheid geeft alle mensen 

en organisaties het vertrouwen dat ze doen wat ze kunnen doen. De inwoner gunt de overheid de ruimte 

om te doen wat ze moet doen. Vertrouwen staat centraal. We willen geen harde cultuur van controleren 

en afrekenen.  

Publieke gerechtigheid  

Het CDA staat pal voor de rechtsstaat als onmisbare voorwaarde voor de bescherming van de 

menselijke waardigheid. De overheid is er om samenleven mogelijk te maken. Het is een strenge en 

betrouwbare overheid die heldere grenzen stelt en onrecht bestrijdt.  

Solidariteit 

We zetten in op betrokken inwoners om de onderlinge verbondenheid en veerkracht te versterken. Wie 

geraakt is door het lot van de ander kan niet anders dan in beweging komen. In de hulp van de overheid 

moet de menselijke maat weer zichtbaar en voelbaar worden gemaakt.  

Rentmeesterschap 

Vanuit het besef van verbondenheid tussen de generaties voelt het CDA zich geroepen tot zorg voor 

natuur en cultuur. Dat vraagt dat we verder kijken dan ons eigenbelang en onze eigen tijd. We 

beschermen wat van waarde is. Om een betere samenleving achter te laten en door te geven. 
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1 Waarden en tradities 

 
Waarden  

Veel mensen maken zich zorgen over hoe wij met elkaar omgaan. Hoffelijkheid op straat, respect voor 

elkaar, iets over hebben voor de ander en niet altijd en overal het eigen belang voorop stellen: dat zijn 

waarden die in allerlei Nederlandse en Veldhovense tradities (lokaal en nationaal) al generaties lang 

worden doorgegeven. Deze waarden en tradities helpen ons om ons thuis te voelen in een onrustige 

wereld. Wij koesteren deze waarden: vertrouwen, respect en behulpzaamheid die verbondenheid 

geven en de tradities die onze samenleving in Veldhoven bijeen helpen houden.  

  

Tradities 

Veldhoven kent een rijke eigen cultuur. Het verenigingsleven, de gilden, de grafheuvels, de 

beeldbepalende dorpsgezichten, de vaste momenten van gedenken en vieren, de kermissen, 

carnaval, sinterklaas en festivals zoals Cult en Tumult, Veldhovense Revue, de Oranjemarkt en 

Veldhoven Proeft. Zij vormen gedeelde herkenningspunten, momenten waarop het 

gemeenschappelijke wordt beleefd en uitdrukkingswijzen van identiteit.  

De gemeente heeft noch bij de vorming noch bij de bescherming van cultureel erfgoed een centrale 

rol, maar kan bij het bewaren van wat voor de lokale gemeenschap van waarde is een 

ondersteunende rol spelen.  

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• De gemeente Veldhoven ondersteunt activiteiten uit de samenleving die zijn gericht op binding 

en ontmoeting tussen mensen en behoud van waarden en tradities. 

• Voor de traditie van vuurwerk bij de jaarwisseling wil het CDA in gesprek met de samenleving 

in gesprek om te kijken of deze moet worden aangepast om er meer mensen van te kunnen 

laten genieten en de schade en overlast te reduceren. 
 

1.1 Lokale eigenheid 

Kunst en cultuur 

Kunst en cultuur zijn belangrijk voor mens en samenleving. Ze dragen bij aan de persoonlijke 

ontplooiing van mensen en een gevoel van verbondenheid. Met cultuur zijn dus persoonlijke en 

maatschappelijke waarden gemoeid. De gemeente bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt 

maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele instellingen. Daarom vinden wij het van belang 

dat ten minste laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek, en dans en theater 

(Art4U) en voor het lezen (bibliotheek Veldhoven) beschikbaar blijven voor alle Veldhovenaren. 

Veldhoven kenmerkt zich daarnaast door een hoog voorzieningenniveau met theater de Schalm, een 

bioscoop en museum 't Oude Slot. In stand houden van deze hoogwaardige voorzieningen is een 

opgave voor ondernemers, samenleving, gemeente en regio.  

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• De gemeente ondersteunt Art4U en de bibliotheek met passende huisvesting. 

 

Erfgoed 

Erfgoed gaat over ons gezamenlijk verleden, over samenleven en duurzaamheid. Het CDA Veldhoven 

hecht in het bijzonder waarde aan religieus erfgoed en feesten van gemeenschappelijkheid. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Wanneer kerken of andere gezichtsbepalende elementen niet langer hun oorspronkelijke 

functie (kunnen) vervullen, is het van belang dit erfgoed te behouden, bij voorkeur met een 

nieuwe functie, waarbij ontmoeting centraal staat. De gemeente faciliteert hierbij, via haar 

netwerk en door initiatieven waar mogelijk te ondersteunen.  
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1.2 Lokaal bestuur 

Democratie en bestuur 

Het CDA Veldhoven staat voor een gemeente die zo dicht mogelijk bij de samenleving staat en de 

samenleving zo veel mogelijk ruimte geeft. Het oude principe dat de gemeente er voor de inwoners is 

en niet andersom, moet weer volop gaan gelden. Daarnaast wordt voor de diverse doelgroepen 

ingestoken op goed opgezette ondersteuning en accountmanagement vanuit de gemeente. Een 

duidelijk aanspreekpunt voor een aantal doelgroepen, zoals voor ondernemers, verenigingen, 

ouderen, jeugd, minima, etc. Er worden diverse netwerken, met zowel professionele als partijen 

bestaande uit vrijwilligers en partijen die deze doelgroepen vertegenwoordigen, georganiseerd en 

onderhouden. 

Bezwaren en klachten worden beschouwd als verbetertips en omdat deze in een proces zeer 

waardevol zijn moet er zorgvuldig (tijdig en op de inhoud) mee omgegaan worden. Een luisterend oor 

bieden en open staan voor verandering en verbetering is belangrijk. CDA Veldhoven staat voor 

contactmanagement en niet voor contractmanagement.  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Het gemeentehuis wordt getransformeerd naar een huis van de gemeente met mogelijkheden 

tot openbare ontmoetingen die het aantrekkelijk maken voor mensen om elkaar te treffen, te 

praten en ideeën uit te wisselen. 

• Tot stand brengen van 1 integrale loketfunctie daar waar het gaat om de toegang tot werk 

(participatiewet), welzijn en zorg (Wmo en jeugd) en breng dit vervolgens naar de wijken. 

• Uitbreiden van doelgroepenoverleg zoals bv. ondernemers, ouderen, jongeren, expats en 

statushouders. 

• Inzetten van een gemeentebreed verbetertraject m.b.t. communicatie met inwoners en 

ondernemers, diverse doelgroepen, bezwaarmakers en mensen met een klacht over de 

gemeente. 

 
Bestuur dicht bij de samenleving  

Wij geloven in de kracht van de samenleving en willen daarom dat inwoners en verenigingen het recht 

krijgen om de uitvoering van een collectieve voorziening van de overheid over te nemen. Dit kan om 

van alles gaan: het onderhoud van een park in de buurt, het beheer van sportvelden door de club of 

de zorg voor ouderen. Maar ook om de inzameling van kleding of oud papier bijvoorbeeld. 

Wij willen dat de gemeente initiatieven van inwoners ruim baan geeft, soms door financiële 

ondersteuning en vaak door als gemeente los te durven laten in plaats van initiatieven over te nemen. 

Door samenwerking van vrijwilligers en gemeente wordt het geheel meer dan de som der delen. Wij 

willen voorkomen dat de gemeente participatie alleen als verplicht ‘instrument’ ziet en oplegt aan 

inwoners. Laat ruimte om daar waar het mis gaat niet meteen in te vullen met regels en verordeningen 

Er moet een goede balans zijn tussen de verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en de 

betrokkenheid van inwoners. Juist ook als inwoners soms niet willen participeren. Veldhoven in 

Beweging, geen samen’spraak’ meer maar samen’werking’. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Bij initiatieven vanuit de samenleving verwachten wij dat de gemeente actief meedenkt; 

nagaat hoe het initiatief gerealiseerd kan worden. Zeker waar de gemeente nodig is voor een 

vergunning, door een bijdrage in de kosten of omdat wijzigingen in het beleid of 

bestemmingsplanningen van de gemeente nodig zijn. 

• Met een ‘Recht om uit te dagen’ (right to challenge) krijgen inwoners het recht om bij de 

gemeente een alternatief voorstel in te dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan 

van de gemeente. 
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Nu er weer erkenning komt voor wat inwoners en hun instellingen zelf kunnen bijdragen aan de 

samenleving vraagt het CDA bijzondere aandacht voor de veranderende rol van ambtenaren, 

raadsleden en bestuurders. Een netwerkende of zelfs participerende overheid vraagt om een speciaal 

type bestuur. Bij een participerende overheid moeten bestuurders vanuit publieke doelen aansluiten 

bij inwoners en bedrijven die maatschappelijke waarde ontwikkelen. De gemeente moet vooral kader 

stellend en ondersteunend optreden. Dit vraagt van de ambtenaren een beheerste en verbindende 

houding die in de eerste plaats aansluiting zoekt bij maatschappelijk initiatief en de samenleving actief 

ruimte geeft. Dus ‘ga naar buiten erop uit’.  

  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Het CDA Veldhoven omarmt burgerinitiatieven vanuit ons vertrouwen in de samenleving. Wij 

willen dat de gemeente daarbij ondersteunt en er actief op uit gaat om te horen wat er bij de 

burgers leeft en waar behoefte aan is. 

 

Samenwerking 

Gemeenten krijgen steeds meer taken te vervullen. Soms kan een gemeente die niet alleen aan, 

omdat het ingewikkelde zaken zijn (jeugdzorg) of omdat ze gemeentegrenzen overschrijden 

(arbeidsmarktvragen). Veldhoven werkt samen met de regio Eindhoven en in het Stedelijk Gebied. 

Soms kiezen gemeenten voor samenwerking met andere gemeenten omdat het dan goedkoper kan. 

Dit is echter zelden het geval. Samenwerking is een goede optie om als gemeente kwaliteit te kunnen 

leveren en de omgeving te beïnvloeden. Door samenwerking ga je niet over minder zaken maar juist 

over meer. Natuurlijk vraagt dat de nodige tijd en capaciteit. Uitgangspunt moet steeds zijn dat de 

samenwerking niet leidt tot een grootschalige en afstandelijke organisatie. We streven naar een 

betrokken gemeente die haar inwoners kent, waar de gemeenteraad bereikbaar is en een 

afspiegeling blijft van de lokale bevolking.  

  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Het CDA is voorstander van (dienstgerichte) 

samenwerkingsverbanden als de democratische legitimiteit 

voldoende gewaarborgd is. Gemeenteraden (en daarmee 

inwoners van gemeenten) moeten een daadwerkelijke stem 

hebben bij regionale samenwerking.  

 

 

Herindeling  
Realiseren van doelen, besturen en het organiseren van opgaven binnen de financiële mogelijkheden 

is van het grootste belang voor het bestaansrecht van gemeenten. De gemeenteraad en de provincie 

zullen hierop altijd een kritische toets uitvoeren. Beweging en verandering zijn van alle tijden. Voor 

sommige taken lijkt de gemeente te klein voor andere te groot. Herindeling van gemeenten is echter 

zeker niet de enige oplossing voor problemen die sommige gemeenten ervaren bij het uitvoeren van 

hun toegenomen taken. Vaak kan samenwerking tussen gemeenten een oplossing bieden voor 

uitvoering van bepaalde taken. Voor het CDA Veldhoven is er geen enkele aanleiding om aan te 

nemen dat herindeling een optie is. Wij beschouwen de huidige schaal in relatie tot de ligging en de 

huidige samenwerkingen als passend en zien een toekomst als bestuurlijk zelfstandige gemeente. 
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2 Sterke veilige samenleving 

 

2.1 Veiligheid in de buurt 

Veiligheid is een basisbehoefte voor iedere samenleving waarin mensen zich thuis en geborgen willen 

voelen. Dit geldt temeer voor gezinnen met kinderen en ouderen. Een veilige gemeente vraagt om 

stevige maatregelen. Geen woorden, maar daden. De gemeente moet zich richten op het tegengaan 

van criminaliteit, die een grote impact heeft op het slachtoffer, diens directe omgeving en het 

veiligheidsgevoel in de maatschappij, zoals woninginbraken. Maar ook op thema’s als 

verkeersoverlast, veilige schoolomgeving en openbare ruimte en overlast van rondhangende jongeren 

en vandalisme.  

Een lokale inbreng bij het bepalen van de speerpunten van de politie op het gebied van openbare 

orde en veiligheid blijft onverminderd belangrijk.  

  

Maar ook; mensen vormen zelf de basis voor veiligheid en leefbaarheid. Een actieve houding en 

betrokkenheid van inwoners bij een veilige en leefbare woonomgeving is daarom belangrijk. Dit gaat 

niet zonder sociale samenhang en het elkaar kunnen aanspreken op (kleine) misstanden. 

Buurtpreventieteams, inzet wijkagenten, WhatsApp groepen en actieve informatie over 

veiligheidsvraagstukken is bij de gemeente Veldhoven goed op orde. Deze aandacht moet veiligheid 

zeker houden.  

 
Aanpak drugs en criminaliteit 

Het Nederlandse drugsbeleid is failliet. Veel coffeeshops en de achterliggende handel en productie 

zijn in handen van de zware, georganiseerde misdaad. De productie van synthetische drugs is fors 

toegenomen, met alle risico’s voor omwonenden, de volksgezondheid en de veiligheid. Politie, 

gemeente en belastingdienst bundelen hun krachten om de problemen aan te pakken. Bordelen zijn 

ook een potentiele bron van criminaliteit. Hoewel Veldhoven geen grote stadsproblematiek kent 

moeten we wel alert zijn. CDA Veldhoven volgt daarin de landelijke lijn van het CDA.   

 
Volksgezondheid en hygiëne 

Een veilige buurt is ook een buurt waar aandacht is voor gezondheid en hygiëne. Hieraan worden 

geen concessies gedaan. Het afval inzamelbeleid mag nooit ten koste gaan van de volksgezondheid 

en hygiëne. Daarnaast is het rubbergranulaat voor kunstgrasvelden een actueel punt van aandacht, 

wij volgen hierbij de adviezen van de landelijke instanties. 

 

Een ander actueel punt betreft de vervuiling van afvalwater met bijvoorbeeld medicijnenresten. Dit is 

schadelijk voor het milieu en leidt tot hogere kosten om schoon en veilig drinkwater te kunnen leveren. 

Het CDA pleit ervoor om adviezen van experts op te volgen en zo bij te dragen aan een gezonde 

samenleving.   

 

 

Betrokken inwoners 

Onze cultuur, lokaal cultureel erfgoed en sociale cohesie onderstrepen het belang van burgerschap 

en de waarden die daarbij horen. Burgerschap betekent: het nemen van verantwoordelijkheid voor de 

samenleving. Het gaat erom dat mensen eigenschappen tonen, zoals zelfbeheersing, hoffelijkheid, 

verstandigheid, inschikkelijkheid, rechtvaardigheid, voorzichtigheid, tolerantie, oprechtheid, moed, 

hoop en vertrouwen. Zonder zulke waarden verdwijnt de samenhang uit het maatschappelijk leven. 

Burgerschap heeft dus alles te maken met moraliteit, met normen en waarden. De gemeente kan 

zogenoemde oefenplaatsen voor burgerschap in stand houden of (helpen) creëren. 

  

Er zijn verschillende manieren waarlangs overheid en bestuur burgerschap kunnen versterken en 

ondersteunen. Allereerst door inspirerend te spreken en inspirerend te handelen. Politici en 

bestuurders kunnen waar nodig een moreel beroep op de samenleving doen. Dit is natuurlijk alleen 

geloofwaardig als politici zelf een goed voorbeeld zijn.  
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Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Belangrijk voorbeeld van burgerschap is het behoud van het werk van het Pastoor 

Vekemansfonds. Dit fonds opgericht vanuit burgerinitiatief verzorgt al vele jaren de 

kledinginzameling in Veldhoven en omstreken. De opbrengst gaat naar ontwikkelingsprojecten 

in India. Wat het CDA Veldhoven betreft kan er geen gemeente zijn die dit burgerinitiatief uit 

handen van de samenleving trekt ten gunste van eigen opbrengst en moet zich in plaats 

daarvan een betrokken partner tonen. Ook na 2021. 

• Wij staan voor meer zeggenschap, eigenaarschap en ruimte voor initiatiefnemers en daarbij 

voor een bestuur dat partner is, ruimte geeft en de voorwaarden schept voor het initiatief (doe-

democratie). Dit vraagt om een bepaalde houding van lokale politici: meer loslaten, meer 

vertrouwen en meer aanvullend in plaats van regelend handelen. Zo willen wij de 

betrokkenheid bij het gemeenschappelijk wel en wee vanuit onze wijken laten groeien. Onze 

Veldhovense wijken zijn van dien omvang dat betreffende wijkbewoners zich hierin herkennen 

en zich er mee kunnen identificeren. Derhalve kan burgerschap ook georganiseerd worden 

rondom bepaalde actuele thema’s (al dan niet wijk gerelateerd) zoals bijvoorbeeld het groot 

onderhoud in het Look, zorg in het dorp in Oerle etc.  

 

Juist omdat het belang van een sterke samenleving geen 

vanzelfsprekendheid meer is, willen wij een extra inzet om mensen actief 

te betrekken bij de samenleving. In deze geldt ook: goed voorbeeld doet 

goed volgen. Het CDA Veldhoven stelt voor dat raads- en collegeleden 

ieder jaar aan een maatschappelijke activiteit meedoen.  

 

 

2.2 Verenigingen en vrijwilligers 

Vrijwilligers, mensen die zich met hart en ziel, belangeloos inzetten voor een ander, vormen een 

onmisbare schakel in de binding en leefbaarheid van onze buurten, wijken en kerkdorpen. We zien 

steeds vaker dat vrijwilligers(organisaties) publieke taken overnemen en nieuwe vormen bedenken 

van dienstverlening voor hun gemeenschap. Deze positieve ontwikkeling verdient ondersteuning in de 

vorm van begeleiding, financiële ondersteuning en/of het schrappen van onnodige regels. 

Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Tegelijkertijd 

is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van belang voor het goed functioneren. Wij willen 

vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven bij het beheer van 

accommodaties. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Verenigingen laten doen waar ze goed in zijn! Ontzorgen van verenigingen en stichtingen 

door ondersteuning deskundigheidsbevordering, creëren van goede randvoorwaarden voor 

vrijwilligerswerk, beheer en onderhoud van accommodaties.  

• Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen creëren: bijvoorbeeld door vrijstelling van OZB 

en een garantstelling om investeringen in duurzaamheid te kunnen doen.  

• De gemeente kan veel doen om vrijwilligerswerk makkelijker en leuker te maken. Meer ruimte, 

minder knellende regels: goede en soepele onkostenvergoeding dan wel verzekering, gratis 

verstrekken van VOG bij werk met minderjarigen, geen schijnzekerheden met benodigde 

vergunningen die onzinnig zijn, ondersteuning van deskundigheidsbevordering. 

• Geen verdere kortingen op subsidies voor verenigingen en vrijwilligersorganisaties. 
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2.3 Bewegen voor leefbaarheid en welzijn 

Bewegen is heel belangrijk, als ontspanning en als voorwaarde voor een gezond leven. Maar sport 

heeft ook een andere functie: het brengt mensen samen en maakt mensen weerbaar. Sport en 

bewegen spelen ook een belangrijke rol bij het overbrengen van waarden en vaardigheden die in het 

gewone leven onmisbaar zijn, zoals teambelang en respect voor de ander. 

 

Uitstekende sportvoorzieningen 

Het sportaccommodatiebeleid is de basis van het gemeentelijk sportbeleid. Het is belangrijk om goede 

randvoorwaarden te creëren binnen de gemeente om sporten en bewegen zo optimaal mogelijk te 

maken. Wij willen daarbij rekening houden met de verschuiving van verenigingssporten naar 

individuele sporten in de openbare ruimte, zoals wandelen, fietsen en hardlopen. Het CDA Veldhoven 

vindt het belangrijk dat inwoners bekend zijn met de veelzijdigheid van sportmogelijkheden, weten hoe 

gezond het is, en waardering hebben voor de bijdrage die sport levert aan samenwerking, het welzijn 

van mensen en de leefbaarheid. Sterker nog, het CDA Veldhoven wil dat Veldhoven uitblinkt met 

goede basisvoorzieningen op het gebied van sport, waaronder een zwembad. Daarnaast wil het CDA 

Veldhoven ook bijdragen (in financiële zin dan wel anderszins) in het behoud en/of realisatie van top-

sportvoorzieningen in de regio, met daarvoor een uitgesproken rol voor de centrumgemeente 

Eindhoven. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Wij vinden het belangrijk dat sportfaciliteiten ook letterlijk goed toegankelijk zijn voor mensen 

met een beperking. 

• Wij willen vrijwilligers ondersteunen door bij nieuwbouw of een verbouwing te zoeken naar 

combinatiemogelijkheden van sportclubs (sportnetwerken) en zoeken naar combinaties 

tussen sport, cultuur, onderwijs en duurzaamheid. 

• Wij willen (basis) sportvoorzieningen die passen bij de omvang van Veldhoven en de behoefte 

van haar inwoners van goede kwaliteit.  

 

Buitenruimte ‘beweegvriendelijk’ 

Het is een lokale verantwoordelijkheid om de openbare ruimte ‘beweegvriendelijk’ in te richten. 

Hiermee draagt de gemeente bij aan het verlagen van de drempel om voldoende te bewegen en zo 

lang als mogelijk fit en vitaal te blijven. Ook positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn 

bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Spel-, sport- en 

ontmoetingsruimten dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen 

en sociale ontmoeting in de buurt. We hebben te maken met het welbevinden van de hele mens. We 

streven daarom naar inrichting van openbare ruimte die recht doet aan de hele mens. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Wij zien kansen voor meer openbare sportlocaties, zoals buitenfitness 

(Calisthenics) en bewegingstuinen. Dit geeft inwoners de kans om gratis 

én buiten te sporten. 

• De gemeente kan ‘spelen in het groen’ vastleggen als ruimtelijke 

functie. Speelplekken moeten functioneren als ontmoetingsplek voor 

jong en oud uit de hele buurt met voor de verschillende 

leeftijdscategorieën voorzieningen en voor mensen met en zonder 

beperking. Wij willen daarom de groene openbare ruimte aantrekkelijker 

maken voor beweging én ook ontmoeting. Voldoende bankjes maken 
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mogelijk dat mensen bij elkaar kunnen gaan zitten en met elkaar aan de praat raken, en waar 

ouderen kunnen uitrusten. 

• De gemeente geeft kansen aan groene buurtprojecten door bewoners zelf geïnitieerd en 

ontwikkeld, zoals buurttuinen, speelnatuur, wijk- en kinderboerderijen, moestuinen etc. 

• Stem het groen in de buurt af op de wensen van de bewoners. Willen bewoners hoogwaardig 

groen in hun buurt dan vragen we in ruil daarvoor hun bijdrage bij het onderhoud van dit 

groen. Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert 

met omwonenden. 

• De gemeente blijft het goede voorbeeld geven door het groen ecologisch te onderhouden en 

geen chemische middelen te gebruiken.  
 

 

 

2.4 Bereikbaarheid 

Een goede bereikbaarheid van onze gemeente is van wezenlijk belang voor de economie. 
 
Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Goed en betrouwbaar ov (ook in het buitengebied) met aanvullend 
en eventueel gecombineerd collectief vraagafhankelijk vervoer 
voor de diverse doelgroepen (maak gebruik van de aangepaste 
bussen en bushaltes). Hiertoe dienen er goede ov-knooppunten te 
zijn, met nabij het Citycentrum een centraal knooppunt. 
'Dwarsverbanden' en bereikbaarheid van deze knooppunten 
kunnen gelegd worden met de Veldhovense wijkbus(coöperatie), 
al dan niet met vrijwilligers opgezet. 
 

• Verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid van het City 
Center voor fietsers. 

• Bepleiten van bereikbaarheidsoplossingen voor Veldhoven in 
regionaal verband. De huidige ontwikkeling zoals de vervolmaking 
van de (alternatieve) ruit rondom Eindhoven, extra afslag ASML 
en N69 ondersteunen. 

• Verbeteringen binnen Veldhoven waaronder: kruispunt Plank, 
Kromstraat, Nieuwstraat en de Dom-Hertgang. 
 
 

• Voor Eindhoven Airport willen wij de groei van het vliegveld blijven bezien in balans met de 
overlast voor de omgeving: Afspraken gemaakt aan de Alderstafel blijven leidend. CDA 
Veldhoven blijft in nauwe samenwerking en samenspraak met de andere ‘overlastgemeenten’ 
en partners, bijvoorbeeld BOW, de ontwikkeling van het vliegveld alert volgen. Overlast 
reducerende dan wel compenserende maatregelen blijven hierbij onderwerp van gesprek. Het 
CDA Veldhoven wil graag op zoek naar ‘modellen’ waar ‘lusten en lasten’ worden gedeeld 
hetgeen kan leiden tot een betere acceptatie en verdraagzaamheid van overlast. We zien de 
aanleg van de coöperatieve zonnepanelen bij het vliegveld als een eerste stap hiertoe. 
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3 Eigen Huis en Thuis 

 

3.1 Voldoende en betaalbare woningen 

Voor mensen is wonen iets essentieels, zowel de woning als de leefomgeving. De woonwensen van 

inwoners moeten centraal staan bij het woonbeleid. Voor het CDA moet het woonbeleid gericht zijn op 

kwaliteit, duurzaamheid, flexibiliteit en maatwerk. Woningen die bestendig 

zijn voor alle vormen van wonen (alleenstaand en meer persoons) in 

verschillende levensfasen. Ook de kwaliteit van de buurten is van groot 

belang. Het stedenbouwkundig ontwerp moet goed in elkaar steken en 

eraan bijdragen dat mensen in een veilige, goed bereikbare en 

aantrekkelijke omgeving wonen. De ruimtelijke kwaliteit is van grote 

waarde. Op wijkniveau versterken van de balans en diversiteit in 

woningaanbod zoals seniorenwoningen nabij voorzieningen. Een prettige 

en divers samengestelde leefomgeving waar ruimte is voor ontmoeting 

zorgt voor een versterking van de saamhorigheid in de buurt leefomgeving.  

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Wij zetten in op levensloopbestendige wijken, waarin kinderen vrolijk kunnen opgroeien en 

mensen gezond oud worden. Dat vergt goede voorzieningen (van speeltuin tot buurtcentrum) 

waarin recht wordt gedaan aan de diversiteit aan mensen die de samenleving kent en de 

veranderingen die daarin plaatsvinden.  

• De overheid kan een grote rol spelen op het gebied van collectief en particulier 

opdrachtgeverschap. Wij verwachten van de gemeente dat zij ruimte biedt en open staat voor 

initiatieven. Inwoners ruimte geven om zelf een rol te spelen in het bouwen van hun eigen 

woning of buurt versterkt de cohesie en wordt de gemeente levendiger. Dat vraagt ook om 

minder regels waar dat kan. De ruimte die de nieuwe Omgevingswet hiervoor biedt willen wij 

aangrijpen. 

• De gemeente is in de kern geen projectontwikkelaar, maar toch kan de gemeente de 

behoefte hebben om actief bij te dragen aan een goede oplossing van een vaak vastgelopen 

woningmarkt. Daarvoor bieden inspanningen als tijdelijk en modulair bouwen goede 

uitkomsten. Waar mogelijk stimuleert de overheid publiek-private samenwerking die deze 

bouwvormen tot gevolg kan hebben. 

• Gaan experimenteren met vernieuwende woonvormen waarbij arbeid, wonen en zorg wordt 

gecombineerd. 

• Vanuit het oogpunt van rentmeesterschap investeert het CDA in duurzame woningen (zie ook 

de paragraaf duurzaamheid). Dat doen we bij voorkeur niet door individuele subsidies, maar 

door maatregelen die een groter maatschappelijk effect hebben. Voorbeelden hiervan zijn het 

gesprek aangaan met woningbouwcorporaties over de voordelen van verduurzamen ten 

opzichte van sloop en nieuwbouw, het investeren in duurzame maatschappelijke 

voorzieningen (buurtcentra, sportclubs, scholen) en collectieve voorzieningen, die ten goede 

komen aan een duurzamere samenleving (warmtenet). 

 

3.2 Thuis in Veldhoven 

Huis en thuis vormen het fundament van Veldhoven. De samenstellingen van de huishoudens kan 

verschillen net als de plek waar je je thuis voelt. Voor het CDA is elk huishouden, in welke 

samenstelling dan ook, van waarde. Dit geldt ook voor de plek waar mensen zich thuis (kunnen) 

voelen. De huishoudens vormen het startpunt van ons leven, waar we, als het goed is, in 

geborgenheid mogen opgroeien en thuis zijn.  
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In de laatste fase van het leven van ouderen zien we een toenemend belang voor ondersteuning. De 

zorg in Nederland zou ondenkbaar zijn zonder de inzet, liefde en aandacht van deze mantelzorgers. 

Het CDA vindt het belangrijk de ontmoeting in buurtcentra, gemeenschapshuizen, wijkgebouwen en 

sportaccommodaties te faciliteren voor culturele, sociale en sportactiviteiten. Elke goede, groene 

inrichting van de buitenruimte is belangrijk om je thuis te voelen in Veldhoven. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Zij wil ervoor zorgdragen dat iedereen een ‘thuis’ heeft waar men zich geborgen voelt. 

• Per wijk zorgen voor ontmoetingsplekken voor verschillende doelgroepen, waarbij de krachten 

eventueel gebundeld kunnen worden.  

• Bestaande ontmoetingsplekken en gemeenschapshuizen waar nodig opknappen. 

• Bij het toewijzen van investeringen uit het onderhoudsbudget in de buitenruimte denken wij 

bijvoorbeeld aan het Mariapleintje in Meerveldhoven en een groene herbestemming van de 

Gansepoel in d'Ekker. 

 

Integratie 

In veel gemeenten wonen of vestigen zich mensen met een andere culturele en/of nationale 

achtergrond. Het gaat dan niet alleen om vergunninghouders, maar ook om expats. De toestroom van 

vluchtelingen naar Europa wordt uiteindelijk een ‘lokaal vraagstuk’, bijvoorbeeld op 

huisvestingsgebied: van crisisopvang tot aan de huisvesting van asielzoekers met een 

verblijfsvergunning (vergunninghouders). Maar ook het internationale bedrijfsleven in Veldhoven en 

de regio trekt veel nieuwkomers (kenniswerkers) aan die allemaal een huis en thuis willen vinden in 

Veldhoven. 

De instellingen van verschillende bevolkingsgroepen of religieuze gemeenschappen spelen een 

belangrijke rol bij het werken aan verbinding en samenhang in de samenleving. Naast in de eerste 

plaats de familie en het gezin ziet het CDA ook een bijzondere verantwoordelijkheid voor scholen, 

kerken, vrijwilligersorganisaties, sportverenigingen et cetera. Het leren van de taal is een eerste 

vereiste om te komen tot een goede integratie. 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Het CDA wil dat de gemeente vergunninghouders direct in contact brengt met 

onderwijsmogelijkheden en vrijwilligerswerk, zodat de stap naar betaald werk kleiner wordt. 

De aandacht moet hierbij uitgaan naar taalbeheersing. 

• Met behulp van vrijwilligers (maatjes) kunnen nieuwe Nederlanders 

snel hun plek vinden in de plaatselijke samenleving. Meegebrachte 

cultuur van de nieuwe Nederlanders kunnen onze samenleving 

verrijken! 

• Vergunninghouders krijgen huisvesting conform de taakstelling die 

de gemeente heeft. Dit mag niet ten koste gaan van de 

toegankelijkheid van sociale huur voor starters, gezinnen en 

andere groepen die hierop zijn aangewezen.  

• Waar gemeenten vergunninghouders voorzien van middelen 

gebeurt dat in eerste instantie zoveel mogelijk in natura en door 

middel van vouchers.  
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3.3 Financiën 

De gemeente Veldhoven heeft in het verleden geïnvesteerd in gronden voor woningbouw. Met de 

crisis heeft dit geleid tot een financiële strop. Nu de woningmarkt en de economie aantrekken is het 

belangrijk gronden uit te geven. Woningbouwontwikkeling is hierbij geen kerntaak van de gemeente, 

maar volkshuisvesting wel. De opbrengsten van het uitgeven van gronden wil het CDA gebruiken om 

te investeren in de samenleving.  

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• De gemeente stimuleert zoveel mogelijk de woningbouw door vaart te 

maken met bestemmingsplanprocedures. 

• De gemeentelijke woonlasten voor de inwoners op het huidige niveau 

houden. 
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4 Zorg voor elkaar 

 
Het CDA Veldhoven streeft naar een samenleving waar mensen ongeacht afkomst, geslacht, leeftijd, 
inkomen en eventuele beperkingen zichzelf kunnen ontwikkelen, mee kunnen doen naar 
mogelijkheden en omzien naar elkaar. Het hebben van werk dat past bij iemands mogelijkheden is in 
veel gevallen de beste weg naar meedoen. Als extra hulp nodig is geschied dit met hulp van 
professionals, mantelzorgers en vrijwilligers, idealiter volgens het principe 1 gezin, 1 plan en 1 
hulpverlener. Geen streven naar meer gemeentelijke regels maar gewenste oplossingen en 
ontwikkeling van mogelijkheden. Het CDA Veldhoven wil een actief gemeentelijk beleid om oog te 
hebben voor en waardering te kunnen uitspreken voor de vele vrijwilligers die actief zijn in de zorg. 
Met de zovele organisaties in Veldhoven, of het over eenzaamheid of over zorg gaat, is het van 
primair belang een “one stop shop” te organiseren, met andere woorden één loket als aanspreekpunt 
voor de Veldhovense inwoner, die tevens verantwoordelijk voor de coördinatie en organisatie van de 
hulpvraag. 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Het CDA Veldhoven maakt zich sterk voor een one-stop-shop 
voor zorgvragen en zorgaanvragen, dicht bij de inwoners. 

• Het CDA Veldhoven wil dat bij participatie cliënten en 

(adviserende) professionals samen aan tafel zitten. Uitgangspunt 

blijft zelfredzaamheid en eigen regie gecombineerd met het 

eerdergenoemde ene loket waar de Veldhovense burger met zijn 

hulp/zorgvraag terecht kan.  

• Mantelzorgers te ondersteunen door (onderzoek naar) de 

mogelijkheid om bij bepaalde WMO  voorzieningen te kiezen voor 

een vrijstelling of beperking van de eigen bijdrage. 

 

4.1 Zorg 

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat inwoners naar de meest adequate zorg 

op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Wij vinden dat 

het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en 

jeugdzorg.  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  
• Het gesprek voeren met inwoners en professionals, bijvoorbeeld via Veldhoven aan Tafel. Wij 

ondersteunen initiatieven uit de samenleving zoals de wijkzuster en een zorgcoöperatie 

• Wij bepleiten een betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de 

gemeente haar inwoners daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. Ook hier is 

vroegtijdigheid speerpunt. 

• Betrek huisartsen, zorgverzekeraars en instellingen bij de versterking van lokale toegang tot 

de zorg die nodig is.  

 

Zorginstellingen 

Zorginstellingen zijn voor het CDA belangrijke partners om onze inwoners de juiste hulp en 

ondersteuning op het juiste moment te geven. Wij vertrouwen de zorgprofessional en vinden het 

onwenselijk dat de gemeente op zijn stoel gaat zitten. Het is daarbij belangrijk dat gemeenten een 

financieringsvorm hanteren die dit partnerschap ondersteunt. Veel jongeren dreigen ‘tussen  wal en  

schip te vallen’ als ze 18 worden. Vaak gaan ze dan ‘over’ van de Jeugdwet naar bijvoorbeeld de 

Zorgverzekeringswet. Het CDA vindt het belangrijk dat gemeenten oog hebben voor deze situatie en 

hier een gerichte aanpak op ontwikkelen.  



17 

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Durf te experimenten met nieuwe financieringsvormen waarbij de te behalen resultaten vanuit 

de eigen verantwoordelijkheid van zorginstellingen en professionals leidend zijn. Durf te 

experimenteren met nieuwe financieringsvormen en aanbestedingen. Sommige gemeenten 

kiezen voor sociaal contracteren. Op andere plaatsen wordt geëxperimenteerd met vormen 

van populatiebekostiging. 

• Maak instellingen van zorg en welzijn samen verantwoordelijk voor het opstellen van een 

individueel ‘zorgplan van aanpak’ voor het moment dat een jongere meerderjarig wordt en 

daardoor niet meer onder de jeugdzorg valt. 

4.2 Kinderen 

Een goed functionerende huis- en thuissituatie geeft de beste mogelijkheden voor een gezonde 

ontwikkeling van het individu. Het biedt het individu ook een veilige basis in tijden van tegenslag en 

verdriet. Vanuit deze aspecten is het voor de overheid van belang om ervoor te zorgen, dat binnen de 

samenleving een goed functionerende huis-en thuissituatie gekoesterd wordt en ondersteund wordt 

via het centrum Jeugd en Gezin.  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Een vroegtijdig signaleren en ondersteunen bij problematiek 

bijvoorbeeld als gevolg van (dreigende) echtscheiding, armoede, 

pesten of gezondheid is van groot belang. Iedere ouder of 

verzorger moet bekend zijn met de mogelijkheden van 

ondersteuning. De gemeente moet zich maximaal inspannen op 

het punt van voorlichting over deze mogelijkheden. 

• Veldhoven vernieuwend vitaal uitbouwen kan hierbij een 

belangrijke rol spelen.  

4.3 Ouderen 

Onze maatschappij is aan het vergrijzen. Een onbezorgde jeugd en een onbezorgde oude dag dat 

willen we allemaal. Het laatste decennium zijn de zorgen over de haalbaarheid hiervan echter enorm 

toegenomen. Zorgen over beschikbaarheid en betaalbaarheid van zorg, pensioenstelsel, 

eenzaamheid, dementie en armoede. De gemeentelijke overheid kan al deze zorgen niet wegnemen 

of oplossen. Ouderen moeten dus vooral ook zelf in beweging komen. Met elkaar en naar elkaar. De 

banden met elkaar aanhalen en weer meer als gemeenschap gaan leven.  

Zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen is de wens van de hedendaagse senioren. Daarbij hoort 
volgens het CDA Veldhoven ook passende levensloopbestendige woonruimte bij voorkeur in de eigen 
wijk. Daar horen ook toegankelijkheid van woningen en openbare voorzieningen bij.  

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Ruimte geven aan initiatieven die zorgen van ouderen wegnemen. 

• In gesprek gaan met belangenverenigingen en organisaties voor 

ouderen. 

• Een nota voor opstellen hoe kwetsbaren kunnen worden ondersteund 

bijvoorbeeld door: 

o Stimuleren van beweging en hobby bij ouderen. 

o Stimuleren van passende levensloopbestendige woonruimte bij 

voorkeur in de eigen wijk (onderdeel van vraaggerichte woningbouw). 

Deze maatregelen moeten er tevens voor zorgen dat Veldhoven een dementievriendelijke gemeente 

blijft.  
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4.4 Onderwijs 

Inhoudelijk heeft de gemeente geen directe functie op het gebied van onderwijs. Wel willen we ervoor 

zorgen dat de scholen evenwichtig verspreid zijn over de wijken. De faciliteiten dienen overeenkomstig 

te zijn aan de eisen van de tijd. 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Wanneer het gezin van het kind financiële middelen te kort komt, 

waardoor het kind minder kans krijgt om zich te ontwikkelen 

moeten we ze zo goed mogelijk de weg wijzen naar de 

voorzieningen, die bestaan en ervoor bestemd zijn. Het is geen 

schande om ondersteund te moeten worden. Waar mogelijk 

ondersteunt het CDA het werk van de Stichting Leergeld. 

• Het onderwijs bouwt mee aan onze toekomstige talenten. 

Meertalig onderwijs zal gestimuleerd worden om beter aan te 

sluiten op de behoeften van bedrijven in de regio. 

• Maatregelen nemen om te zorgen dat alle scholen een gezond 

binnenklimaat hebben. 

 

4.5 Werk en participatie 

Met de invoering van de Participatiewet zijn gemeenten meer verantwoordelijk gemaakt voor het 

toeleiden naar werk. Het CDA Veldhoven wil zich inzetten voor betaald werk voor diegenen die dat 

kunnen, als belangrijk instrument voor inkomen, zelfredzaamheid en -ontplooiing en sociale contacten. 

Voor die mensen waarvoor betaald werk een brug te ver is, is er behoefte aan een beschutte 

werkomgeving.  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Wij zien participatie als een mogelijk eerste stap naar een betaalde baan, ook voor hen met 

een zekere afstand tot de arbeidsmarkt of zij die alleen in een beschutte werk omgeving zich 

goed kunnen ontplooien en verder ontwikkelen. Van het CDA Veldhoven mag worden 

verwacht dat zij plannen ontwikkelt om met de Veldhovense ondernemers hier een actieve rol 

in te spelen. 

• Voor iedereen moet een aansluiting op internet dan ook (financieel) bereikbaar gemaakt 

worden, ook voor de minima. Dit ter bevordering van de digitale dienstverlening en ter 

bestrijding van eenzaamheid. 

• Bij het ontbreken van werk en/of participatie dreigt eenzaamheid en/of armoede. De gemeente 

Veldhoven heeft verschillende adequate instrumenten om burgers desgevraagd bij te staan. 

Het CDA Veldhoven stelt zich ten doel met name die burgers te bereiken die de weg naar 

deze adequate instrumenten niet kunnen of willen vinden. Het CDA Veldhoven wil de 

meedoen voorziening uitbouwen, bijvoorbeeld de vergoeding voor een internetaansluiting voor 

mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm. 

• Reageren op signalen uit de samenleving, bijvoorbeeld op het gebied van discriminatie of 

beperkte toegankelijkheid. Inwoners moeten met de gemeente in gesprek kunnen.  

• Gemeente moet stimuleren dat er een dekkend glasvezelnetwerk is in Veldhoven. Dit biedt 

mogelijkheden voor ondernemers en daarnaast ook voor zorg en welzijn (mensen verbinden 

met elkaar via bijvoorbeeld beeldbellen). 
  



19 

4.6 Financiën 

De Gemeente Veldhoven heeft net als alle andere gemeenten een forse uitbreiding van het 
takenpakket op het gebied van (jeugd)zorg en werk/participatie te verwerken gekregen gedurende de 
afgelopen 2 jaar. Gelukkig wordt onder continue toezichthoudend oog van onder meer het CDA 
bewaakt dat alle Rijksgelden die naar Veldhoven vloeien ook aan de zorg worden besteed. De 
benodigde alertheid op dit punt is historisch gezien ook een van de speerpunten van het CDA. Dit 
geldt met name ook voor de Klijnsma-gelden die zijn bedoeld voor extra inzet op ondersteuning van 
jeugd en minima. 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• De Gemeente Veldhoven is een belangrijk onderdeel van de Brainport 
regio. Het is de overtuiging van het CDA Veldhoven dat innovaties in de 
zorg belangrijk zijn om het huidige niveau van zorg minimaal te kunnen 
blijven betalen. Het CDA Veldhoven zal daarom innovaties en pilots op dit 
gebied steunen. 
• Het CDA is van mening dat de zorg in zijn algemeenheid niet zonder 
eigen bijdrage te financieren is. Deze eigen bijdrage mag niet 
belemmerend werken voor de mensen die echt zorg nodig hebben en er 
dient een vangnetconstructie te zijn als deze zorgmijding veroorzaakt 
wordt door een te krappe (gezins-)beurs. 
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5 Eerlijke economie 

 
De keuzes voor de lokale samenleving die we door willen geven, vertalen we ook in een eerlijke 

duurzame economie. Waarbij we stevige lessen hebben getrokken uit de economische crisis, die ook 

veel inwoners in onze gemeente en de gemeente zelf geraakt heeft. Ondanks de sterke regio waarin 

we wonen en leven. Daarbij heeft de gemeentelijke overheid een faciliterende rol. We geven ruimte 

aan initiatieven vanuit de samenleving en hebben oog voor het algemeen belang. We remmen 

initiatieven niet af maar zorgen dat er meer beweging in komt. Maar het betekent ook rekening 

houden met leefbaarheid en de leefomgeving. Ondernemers gaan dan ook niet alleen voor eigen 

winst, maar werken waar dat kan samen met onderwijsinstellingen en overheden. In een duurzame 

economie houden we ook rekening met de andere taken die mensen naast hun werk in het leven 

hebben, zoals vrijwilligerswerk, mantelzorg of andere zorgtaken.  

  

Gemeenten, ook Veldhoven, kunnen beperkte, maar belangrijke delen van de economie beïnvloeden. 

Maar de gemeente kan wel lokaal en regionaal via samenwerkingsverbanden allerlei 

randvoorwaarden scheppen voor een gezonde lokale economie en bedrijven ondersteunen door 

bijvoorbeeld regels te vereenvoudigen of een gunstig vergunningenbeleid te voeren.  

  

5.1 Bedrijvigheid 

Bedrijvigheid en ondernemerschap dragen bij aan de vitaliteit en de leefbaarheid van Veldhoven. 

Mensen werken als werknemer of starten een eigen bedrijf. Veldhoven kent van oudsher een groot 

aantal ondernemingen die, elk op hun eigen schaal, een bijdrage leveren aan de samenleving. We zijn 

trots op bedrijven met een internationale uitstraling zoals ASML, maar ook op een groot aantal MKB 

en familiebedrijven met een nationale, regionale of lokale uitstraling.  

Het CDA kiest voor het stimuleren van sociaal ondernemerschap, waarbij de winst van het bedrijf 

bijdraagt aan het geven van kansen aan mensen en aan duurzaam produceren.  

  

Ondernemerschap  

Het CDA waardeert ondernemerschap en wil dat waar mogelijk stimuleren, bijvoorbeeld rondom de 

huisvesting. Daarnaast is kennisdelen het adagium van deze tijd. Startende jonge ondernemers 

wisselen graag kennis uit, en delen voorzieningen. Dit om kosten te drukken, contacten te 

onderhouden en aanvullende diensten te kunnen verlenen.  

 

Agrarische sector  

In Nederland kennen we, mede vanwege het gunstige klimaat, een lange traditie met de agrarische 

sector. De agrarische sector in onze regio kenmerkt zich echter ook als een innovatieve sector. Wij 

steunen initiatieven om de productie te vernieuwen zodat de sector nog duurzamer, gezonder en 

concurrerender wordt. Aandacht voor gezondheid is zeker in onze regio van belang. 

Het CDA streeft naar een gezonde balans tussen natuur, agrarische bedrijvigheid en recreatie. 

Landbouwers zijn ook de groenbeheerders van ons land. Het groene, weidse landschap draagt op 

allerlei manieren bij aan het welzijn en het geluk van mensen, en daarmee aan de omgevingskwaliteit 

waar Nederland geliefd om is. Ingrijpen in dit landschap is vaak onomkeerbaar, en moet dus 

zorgvuldig worden overwogen. Met name geldt dit de teruggave van landbouwgrond aan de natuur. 

 

Detailhandel 

De detailhandel verandert momenteel sterk en dat vraagt om een antwoord op regionaal niveau. In 

het omgevingsplan wordt geregeld waar detailhandel mag plaatsvinden. Voor de vitaliteit en 

aantrekkelijkheid winkelcentra is het nodig dat de bewoners en bezoekers een belevingen geboden 

wordt die past bij de huidige behoefte. Het CDA zet in op centrumgebieden, Citycentrum en 

Kromstraat, met een mix van wonen, werken, winkelen, uitgaan en recreëren. Waarin ondernemers 

volop mogen experimenteren om de consument belevingen en ervaringen aan te kunnen bieden. Een 

centrum waar mensen elkaar ontmoeten en samen iets kunnen beleven.  
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Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Schat de centrumgebieden realistisch in, baken het af, en bestem binnen dit gebied slim en 

ruimhartig ruimte voor winkels, horeca en dienstverleners om leegstand te voorkomen en 

kosten voor inrichting openbaar (winkel) gebied te beperken. 

• Leegstaande winkels en bedrijfsgebouwen gebruiken om startende en kleine ondernemers te 

huisvesten. We trekken daarbij samen op met banken en lokale vastgoedeigenaren.  

• Winkelgebieden aantrekkelijker te maken door te investeren in toegankelijkheid. 

• We stimuleren startups of pop-up stores in leegstaande panden zodat de leegstand terugloopt 

en de dynamiek in een winkelstraat toeneemt. 

• Wij willen de mogelijkheid bieden om op vrijkomende agrarische locaties via bijvoorbeeld 

zonnepanelen alternatieve en groene inkomsten te genereren.  

 

Werkgelegenheid  

Veldhoven kan de werkgelegenheid bevorderen. De gemeente brengt via Brainport partners uit 

onderwijs, werkbedrijf, ondernemers en werkzoekenden bij elkaar om initiatieven tot stand te brengen 

en op te volgen.  

  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Werklozen die zelfstandig ondernemer willen zijn te stimuleren door ze in verbinding te 

brengen met het netwerk. Kosten die hiervoor gemaakt worden kunnen opgebracht worden uit 

het re-integratiebudget, of (achteraf) uit bespaarde uitkeringen. Belangrijk is dat bestaande 

ondernemers hun kennis en ervaring beschikbaar stellen om startende ondernemers bij te 

staan. 

• Creatieve vormen om mensen aan het werk te helpen te ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer 

iemand een parttimebaan vindt, dan kan de gemeente dit inkomen aanvullen tot 

bijstandsniveau. Uiteindelijk moet dit wel leiden tot een volwaardige baan, dus zo’n regeling 

zal qua duur altijd beperkt zijn.  

• Binnen de regels te zoeken naar meer flexibiliteit. Iemand die een tijdelijke werkervaringsplek 

had moet nu nog daarna weer opnieuw bijstand aanvragen. Van die rompslomp moeten we 

af, dit stimuleert werken niet.  

• De regelingen waarop werkgevers een beroep kunnen doen wanneer zij mensen met een 

arbeidsbeperking in dienst nemen - loonkostensubsidie of loondispensatie - willen wij 

versterken en vereenvoudigen. Hierin moet de gemeente het goede voorbeeld geven.  

• Te onderzoeken in hoeverre het mogelijk is een (groeiende) groep ZZP-ers een beroep te 

kunnen laten doen op de schuldhulpverlening van de gemeente. 

 

 

 

5.2 Ruimte geven 

Met de nieuwe omgevingswet kan de gemeenteraad zich nadrukkelijk 

richten op een toekomstvisie voor de gemeente, gebaseerd op de optimale 

economische kansen van je dorp, stad of regio.  

 

In dit verkiezingsprogramma worden al diverse keuzes die het CDA maakt 

binnen de nieuwe mogelijkheden van de Omgevingswet duidelijk. De 

implementatie van de Omgevingswet is echter nog volop in ontwikkeling. 

Dit onderwerp zal een belangrijke rol spelen in de periode 2018-2022. 

Betrokkenheid van inwoners en ondernemers bij het opstellen van een 

omgevingsvisie is vanzelfsprekend.  
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Regionale economische samenwerking  

Omdat mensen zich over gemeentegrenzen heen bewegen moeten gemeenten meer de handen 

ineenslaan. Samenwerken maakt sterk en trekt investeerders aan. Mensen bewegen zich, zeker op 

het platteland, in de gehele regio voor hun werk, hun school en hun boodschappen. Vanwege deze 

aspecten, maar vooral ook om het scheppen van een optimaal economisch klimaat werken 

gemeenten samen in bovengemeentelijke samenwerkingsverbanden zoals de metropoolregio 

Eindhoven en de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit helpt voorkomen dat 

gemeenten tegen elkaar worden uitgespeeld. Voor het CDA Veldhoven staat voorop dat 

samenwerking wordt gezocht vanuit de inhoud en de structuur daarbij altijd volgend is. Samenwerking 

gaat alleen op basis van vertrouwen en met respect voor elkaars belangen.  

  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• De regionale economie dient een belangrijk onderdeel te zijn bij het opstellen van een 

omgevingsvisie.  

• Stel samen met de ondernemers en het onderwijs een gezamenlijke visie op voor de 

regionale economie.  

• De regionale samenwerking vanuit Veldhoven is onderdeel van een stedelijke Brainportregio 

met topvoorzieningen voor iedereen toegankelijk en bereikbaar.  

• Aanhaken bij succesvolle initiatieven, zoals het benutten van het concept van Brainport 

Industries Campus. 

• De gemeente Veldhoven werkt samen vanuit eigen kracht en zelfstandigheid. 

 

 

5.3 Duurzaamheid 

Bij een duurzame economie gaat het om meer dan groene energie, afvalrecycling en 

energiebewustzijn. Het gaat ook om een duurzame arbeidsmarkt die zich laat kenmerken door goed 

en nabij (vak)onderwijs waar het leren van vaardigheden hoog in het vaandel staat.  

 

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen: 

• Het CDA zet zich ervoor in dat we alle woningen, bedrijven en 

gebouwen voor het jaar 2035 duurzaam isoleren. Isolatie van 

gebouwen is namelijk een van de meest effectieve manieren om 

de uitstoot van CO2 terug te dringen. Wij willen binnen vijf jaar het 

maatschappelijk vastgoed, zoals de gemeentelijke kantoren, 

zwembaden, scholen en sporthallen, verduurzamen, waardoor ze 

voldoen aan de bepalingen van de wet milieubeheer.  

• De gemeente is verantwoordelijk voor het inzamelen van 

herbruikbare grondstoffen. In de overeenkomst met de inzamelaar 

wordt gestreefd naar een circulaire economie. We denken hierbij 

zowel aan bedrijven als aan particulier initiatief zoals Kringloopwinkel, het ophalen van oud 

papier door verenigingen en het pastoor Vekemansfonds. 
 

Energietransitie  

Nederland loopt ver achter op de doelstellingen voor duurzame energie en behoort tot de 

hekkensluiters in de EU. Fossiele brandstoffen zoals aardolie, aardgas en kolen zorgen nu nog voor 

ongeveer 95 procent van ons energieverbruik. Maar 5 procent van het energieverbruik wordt 

opgewekt met hernieuwbare, duurzame energie. Een probleem dat op lokaal niveau opgelost moet 

worden. Om onze energievoorziening te verduurzamen zetten we in op energiebesparing CO2-

reductie en investeren we in de opwekking van duurzame energie. Wij verwelkomen lokale initiatieven 

voor duurzame energie op voorwaarde dat de omwonenden daar zelf profijt van hebben, bijvoorbeeld 

door een lagere energierekening of een jaarlijkse investering in de lokale gemeenschap. 

Energietransitie is de omslag naar een lager energiegebruik, opgewekt met hernieuwbare energie. De 

regio heeft uitgesproken om voor 2050 als eerste regio energieneutraal te zijn. Investeren hierin zit 

zowel aan de kant van gedrag (minder energieverbruik) als het verduurzaam opwekken van energie 

(zonnepanelen en windenergie). 
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 Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Bij bouwprojecten stimuleren wij energie neutrale (0-op de meter) woningen. Zelf geven we 

daarbij het goede voorbeeld bij nieuwbouw en renovatie van maatschappelijk vastgoed.  

• Gemeenten afspraken te laten maken met de netbeheerders, waarin wordt vastgelegd dat het 

gasgebruik wordt verduurzaamd of vervangen door alternatieve energiebronnen.  

• In het Omgevingsplan in samenwerking met betrokken partijen waaronder de netbeheerder en 

woningcorporaties voorwaarden te kunnen stellen aan de keuze voor de toekomstige energie 

infrastructuur.  

• Investeren in laadpalen in de openbare ruimte. 

  

5.4 Vakonderwijs 

Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Onze regio 

heeft de afgelopen jaren een exponentiële groei gekend in de kennisindustrie. Naast hoogopgeleiden 

steunt deze regio ook op de innovatieve maakindustrie en zijn er veel toeleveranciers verbonden aan 

de grote bedrijven zoals ASML, Philips en NXP. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te 

exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. Het 

vakonderwijs (vmbo, mbo en hbo) speelt in de economische ontwikkeling van onze regio de centrale 

rol, en verdient het om optimale aandacht te krijgen.  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Ruimte maken voor opleiden in en nabij bedrijven(terreinen). Dit 

betekent mogelijk aanpassingen van bestemmingsplannen en/of 

gebruik van leegstaande panden. 

• Meer ambassadeurschap van bedrijven voor vakonderwijs.  

• De gemeenten te stimuleren dat er voldoende 

werkervaringsplaatsen komen via aanbestedingseisen (social 

return) en via de eigen organisatie.  

 

5.5 Gemeentefinanciën 

Een eerlijke economie vraagt om solide overheidsfinanciën, lagere lasten en een eerlijk en 

overzichtelijk belastingstelsel. Een solide toekomst is een verantwoordelijkheid van ons allemaal. Het 

grootste deel van de gemeentebegroting bestaat uit geld via de Rijksoverheid. Slechts een beperkt 

aandeel komt uit lokale heffingen en belastingen. Uitgangspunten voor het financieel beleid van het 

CDA zijn: zorgvuldigheid, spaarzaamheid, transparantie en gematigde lokale lasten.  

Wat wil het CDA Veldhoven daar aan doen:  

• Sparen voor gewenste investeringen en opvangen van onverwachte tegenvallers. De hoogte 

van de gemeentelijke uitgaven en investeringen vormt geen doel op zich. Ze dragen bij aan 

een maatschappelijk doel. We leven niet in de waan van de dag. We zorgen dus ook voor 

voldoende weerstandsvermogen. Waarbij we sparen voor gewenste investeringen.  

• Transparantie. De gemeente dient openbaarheid te betrachten met haar financiën. Om die 

reden ontvangen inwoners, bijvoorbeeld bij hun OZB-aanslag, een korte weergave van de 

uitgaven van het vorige jaar. Declaraties van bestuurders worden op de gemeentelijke website 

bekendgemaakt. Op de site is ook een duidelijk overzicht te vinden van instellingen die van de 

gemeente subsidie ontvangen en de taken die men uitvoert.  

• Grondexploitatie. De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en de belangen van haar 

inwoners voorop stellen. Het bouwen van woningen of het verkopen van grond mag niet 

bedoeld zijn om de begroting sluitend te krijgen. De lokale overheid moet een ordelijk 

financieel beleid voeren en reserveren voor te voorziene lasten van onder meer onderhoud 

van de openbare ruimte en herstructurering.  

• Kosten voor overheidsdiensten (leges) zijn in principe kostendekkend, maar wel zo laag 

mogelijk. Overbodige vergunningen (en dus legeskosten) worden geschrapt. De woonlasten 

moeten vergelijkbaar zijn met omliggende gemeenten en passend bij het 

voorzieningenniveau. 
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Verantwoording 

Het CDA Veldhoven denkt en doet vanuit het CDA gedachtengoed. Het CDA Veldhoven gelooft in de 

kracht van een sterke samenleving met een juiste verhouding tussen samenleving, markt en overheid. 

Hierin staan mensen centraal. Mensen die voor zichzelf en voor elkaar ‘in beweging’ komen. Die 

samen leven, samen werken en samen bouwen aan een gemeenschap. Met een gedeeld besef van 

waarden en normen, van rechten en plichten. Van daaruit ontstaat ruimte voor solidariteit en voor 

verschil in opvattingen, ambities en vaardigheden. Eerlijke kansen voor iedereen en oplossingen met 

oog voor de langere termijn. 

 

Het CDA Veldhoven zet zich ook tijdens de periode 2018-2022 samen met u in voor een Veldhoven 

waar we samen leven, wonen en werken in een gemeenschap om trots op te zijn. Samen met u 

blijven we in beweging voor een Veldhoven om door te geven. 
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