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Voor nu & later 

VOORWOORD team 2022 
 
Op dit moment bepaalt de coronacrisis onze agenda. Hopelijk is in het voorjaar van 2022 
het ergste achter de rug en kunnen we de draad weer oppakken. Dat wil zeggen: 
werken aan de toekomst van Veldhoven als zelfstandige, zelfbewuste en zelfverzekerde 
gemeente. Een gemeente die de vragen van haar inwoners beantwoordt en de 
vraagstukken van nu en later met lef en visie aanpakt. Dát is wat de groeigemeente 
Veldhoven nodig heeft, en wat u dus mag verwachten van haar bestuur en 
volksvertegenwoordigers. 
 
Veldhoven groeit en bloeit. Dat brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. 
Vraagstukken die horen bij een andere schaalgrootte. Zo zijn we als gemeente met 
50.000 inwoners (of meer) een belangrijke speler bij de ontwikkeling van het stedelijk 
gebied waarvan we deel uitmaken. Onze bijdrage is relevant, zowel op economisch 
gebied als op het gebied van wonen en welzijn. Daarnaast vragen thema's als positieve 
gezondheid en verschillen in de samenleving onze aandacht.  
 
Brede Welvaart voor iedereen is daarbij onze norm. Dat betekent onder andere dat we 
moeten zorgen voor uitstekende voorzieningen voor de bereikbaarheid met het 
openbaar vervoer en de fiets. Ook voorzieningen voor school, sport en cultuur moeten 
duidelijk herkenbaar en dichtbij zijn.  
 
Ons uitgangspunt daarbij is: durf anders te denken.  
 
Verder vooruitdenken en kiezen voor kwaliteit: daar vraagt deze tijd om. 
Postzegelpolitiek en wegwerpmaatschappij moeten verleden tijd zijn. Onderhoud is 
nodig. We moeten er nú samen iets van maken voor later, want Veldhoven moet voor 
iedereen de moeite waard zijn – en blijven. 
 
Team CDA Veldhoven staat voor kwaliteit, betrouwbaarheid en samenwerking. Ofwel: 
zeggen wat je doet en doen wat je zegt.  
 
We staan voor een verstandig bestuur met visie en lef. Voor nu en later.  
 

 
Marionne van Dongen 
Lijsttrekker CDA Veldhoven   
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Voor nu & later 

CDA Veldhoven 
 
Veel inwoners van Veldhoven hebben de indruk dat ze niet of nauwelijks worden 
gehoord. Bijvoorbeeld bij de bouwplannen voor het Rabobankgebouw, de 
verkeersplannen voor het Sondervick, de uitbreiding van 't Slot, de renovatie en het 
gebruik van gemeenschapshuizen et cetera. Landelijk is de toeslagenaffaire een 
voorbeeld van hoe het fout kan gaan tussen overheid en belanghebbenden. De overheid 
en daarmee ook de gemeente Veldhoven heeft in onze ogen dan ook veel goed te 
maken. Er is vaak half werk geleverd.  
 
Een belangrijk aandachtspunt van onze partij vormen de grote verschillen tussen 
belanghebbenden op diverse gebieden in Veldhoven. Die willen we graag verkleinen. 
We willen mensen juist verbinden en zoeken naar overeenkomsten. Als middenpartij zijn 
we daar ook goed toe in staat. Het gaat niet om ‘wij’ of ‘zij’, maar om onze gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Het gaat ons om de overheid én om onze inwoners, stichtingen, 
verenigingen en het bedrijfsleven. De samenleving is van ons allemaal, dus mag ook van 
ons allemaal een bijdrage worden verwacht.  
 
CDA Veldhoven is een echte lokale partij van betrokken Veldhovenaren. We dragen al 
sinds jaar en dag bij aan de ontwikkeling van onze gemeente en zijn dan ook trots op 
het huidige Veldhoven: een mooie gemeente, waarin veel zaken goed zijn geregeld. 
Maar een gemeente staat nooit stil. Er zijn altijd weer nieuwe uitdagingen. Hoe gaan we 
er bijvoorbeeld voor zorgen dat er genoeg woningen zijn voor onze inwoners en voor de 
mensen die hier graag willen komen wonen? Hoe zorgen we ervoor dat het 
verenigingsleven springlevend blijft? Hoe kunnen we ons steentje bijdragen aan het 
klimaat? Hoe zorgen we ervoor dat de gemeente weer voor in plaats van tegen burgers 
werkt?  
 
Als CDA Veldhoven zijn we onderdeel van een landelijke partij. Dat geeft toegang tot 
kennis én tot invloed, zowel in de provincie als in Den Haag. Dat helpt natuurlijk bij de 
aanpak van de uitdagingen van Veldhoven. Uitdagingen die we graag aangaan!  
 
Daarbij zijn onze principes: 
 
Gemeente en samenleving  zijn samen verantwoordelijk voor de kwaliteit van die 
samenleving. Als de gemeente ruimte geeft aan verenigingen en inwoners, mag ze ook 
wat terugverwachten.  
 
We letten op elkaar en zorgen voor elkaar: er moet een vangnet zijn voor eenieder die 
dat nodig heeft. We spannen ons in om iedereen mee te laten doen. Van sterke 
schouders verwachten we een zekere steun.  
 
We nemen besluiten met oog voor verleden én toekomst. Dat wil zeggen: met aandacht 
voor tradities, bouwen we voort op wat onze ouders en voorouders hebben opgebouwd. 
Daarbij staan we open voor verandering, opdat we goed zorgen voor de generaties na 
ons.  
 
We staan voor een eerlijk, open en rechtvaardig bestuur, hoe lastig dat soms ook is in de 
praktijk.  
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Voor nu & later 

Gezondheid centraal, onze schijf van vijf 
 
In dit programma vind je onze plannen voor nu & later, opgebouwd als schijf van vijf: 
jouw gezondheid, jouw thuis, jouw talenten, jouw route en jouw gemeente.  
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Onze speerpunten voor Veldhoven 'Voor nu & later' 
 
We maken jouw gezondheid haalbaar, betaalbaar en 
dichtbij:  
 

1. We maken de tegemoetkoming ziektekosten voor 
een bredere groep toegankelijk.  

2. We zorgen voor begrijpelijke informatie over gezond 
leven.  

3. We zorgen voor een gezonde omgeving, onder 
andere door het bestrijden van ratten en het 
voorkomen van zwerfafval.  

 
We maken jouw thuis haalbaar, aantrekkelijk en betaalbaar:  
 

1. Daarom bouwen we 1 op de 3 woningen voor senioren én starters! 
2. We ontwikkelen een heldere visie op toekomstige woningbouw, met ruimte voor 

hoogbouw op een paar plaatsen en behoud van het dorpse karakter op andere 
plaatsen.  

3. We stimuleren de ontwikkeling van een stadspark en stadsboulevard in het hart 
van Veldhoven, ingericht voor rust én bewegen.  

4. We stimuleren een functiewijziging van leegstaande kerken, bijvoorbeeld tot 
gastvrij ingerichte gemeenschapshuizen: plekken om te ontmoeten voor 
iedereen.  

 
We zorgen dat er ruimte is om mee te doen met ieders talent in een gezonde economie:  
 

1. We gaan meer doen aan armoedebestrijding. Geldzorgen vormen immers een 
blokkade bij de inzet van jouw talent. We richten ons daarbij op eerdere 
signalering en een sneller aanbod van oplossingen. 

2. We zorgen voor een sociaal vangnet voor de mensen die (even) niet mee kunnen 
doen. 

3. We geven werkgevers de ruimte, zodat zij je kunnen helpen om jouw talenten te 
laten zien. Maar van werkgevers verwachten we dan ook iets terug.  

 
We zorgen dat je vlot, veilig en duurzaam door, van en naar Veldhoven kan gaan:  
 

1. We zorgen ervoor dat er meer en bredere, en meer samenhangende en 
verbindende (snel)fietspaden komen. 

2. We stimuleren de doorvoering van meer 30 km-zones en autoluwe zones in de 
woonwijken.  

3. We werken toe naar een centraal Veldhovens OV-knooppunt nabij het City 
Centrum.  

 
We zorgen voor een gemeente die naar je luistert:  
 

1. We richten één loket in bij de gemeente waar iemand naar je luistert en waar je 
ook zonder afspraak terechtkunt.  

2. We ontwikkelen een andere opzet van Veldhoven aan tafel met meer 
inhoudelijke tafels rond nieuwe vraagstukken. Daarbij willen we gewoon in 
gesprek met wijken, jongeren, ouderen en iedereen die dat wil over problemen 
die ze aandragen.  

‘’ 
‘’ 

Gezondheid is niet altijd 
een vanzelfsprekendheid. 

Daarom zetten we 
gezondheid centraal bij 

alle keuzes en afwegingen 
voor ‘Ons’ Veldhovenaren.  
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Voor nu & later 

Jouw gezondheid  
 

We maken jouw gezondheid, haalbaar, betaalbaar en 
dichtbij:  
 
1. We maken de tegemoetkoming ziektekosten voor 
een bredere groep toegankelijk. 
2. We zorgen voor begrijpelijke informatie over 
gezond leven. 
We zorgen voor een gezonde omgeving, onder andere 
door bestrijding van ratten en het voorkomen van 
zwerfafval.  

 
We zijn allemaal gebaat bij een goede gezondheid! Je voelt je er beter door. Je wordt 
minder snel ziek. Je kunt beter voor jezelf en anderen zorgen. Je prestaties op je werk 
zijn beter. En het bespaart (ziekte)kosten. We zorgen daarom voor goede voorlichting, 
ook als je de Nederlandse taal minder goed beheerst.  
 
Daarnaast zorgen we voor een prettig buitenklimaat met veilige wandel- en fietspaden. 
En we gaan je stimuleren en helpen om meer te bewegen en gezonder te eten (bij 
voorkeur producten die verbouwd zijn door onze eigen boeren).  
 
Heb je toch hulp nodig, voor kortere of langere tijd? Dan kun je een beroep doen op de 
Wet Maatschappelijk Ondersteuning (WMO) en op de jeugdzorg. Dit moet voor iedereen 
gemakkelijk zijn! De gemeente moet de mogelijkheden ook beter uitleggen.  
 
We willen zorgverlening zoveel mogelijk op wijkniveau organiseren, dus dichtbij. Ons 
uitgangspunt daarbij is de menselijke maat, ofwel: jouw zorgbehoefte. Ook vinden we 
dat meer mensen een tegemoetkoming in de ziektekosten moeten kunnen krijgen. Een 
bijstandsgrens van 130% wordt daarbij wat ons betreft de norm. Een andere wens op dat 
gebied is een gemeentelijke collectieve verzekering. En als dat lokaal niet haalbaar is, 
dan vragen we steun via onze vertegenwoordiging in de Tweede Kamer.  
 
Mantelzorg past bij ons principe van 'zorgen voor elkaar', met een eigen 
verantwoordelijkheid van het persoonlijke netwerk. Wel is het belangrijk dat we 
mantelzorgers helpen. Dat kan bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat mantelzorgers 
ook vrij kunnen nemen van hun zorgtaak (respijtzorg), door ze te helpen met 
voorlichting en training op maat, en door het werk te waarderen met een 
mantelzorgcompliment.  
 
Gemeente, maatschappelijke organisaties, culturele instellingen, onze verenigingen en 
buren moeten samen leren om mensen met dementie te herkennen en daarmee om te 
gaan. Alleen zo kunnen we onze naasten met dementie langer thuis laten wonen en 
verzorgen.  
 
Het is belangrijk dat je je veilig voelt in Veldhoven. Dat gevoel van veiligheid is immers 
van grote invloed op je welzijn. We willen dan ook meer doen aan inbraakpreventie en 
verbetering van de brandveiligheid. Ook gaan we aan de slag met een goede inrichting 
en verlichting van de openbare ruimte. Veel buurten hebben al een WhatsApp-groep 
waarin bewoners elkaar informeren over verdachte omstandigheden. Via die 
appgroepen kan in geval van nood wellicht ook om hulp gevraagd worden. We gaan 
uitzoeken hoe we dat kunnen stimuleren en organiseren.  
 
We willen een vast en goed toegankelijk aanspreekpunt voor jongeren. De professionals 
bij dat aanspreekpunt kunnen hen dan op weg helpen bij het oplossen van 
vraagstukken. Bijvoorbeeld als jongeren zoeken naar mogelijkheden om hun tijd leuk en 
zinvol te besteden. Het zogenaamde 'IJsland Preventiemodel' vinden we een goed  
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Voor nu & later 

 
 
voorbeeld. Bij dat model krijgen jongeren een vrijetijdspas die toegang geeft tot 
georganiseerde sportlessen en culturele activiteiten op het gebied van muziek, dans, 
theater en beeldende kunst. Dat kan ervoor zorgen dat jongeren meer meedoen. In 
IJsland zijn daar goede ervaringen mee.   
 
Voor een gezonde omgeving is het belangrijk dat we zwerfafval en ratten beter 
bestrijden. We willen daar meer aan doen. We zijn voor afvalscheiding door verwerkers 
als dit helpt om de hoeveelheid zwerfaval en de rattenoverlast te verkleinen. 
 
Verder gaan we natuurlijk niet morrelen aan wat goed is! Zo blijven we de inzameling 
van oude kleding via het Vekemans Fonds ondersteunen.   



 

 9 

Voor nu & later 

Jouw thuis  
 

We maken jouw thuis haalbaar, aantrekkelijk en 
betaalbaar:  
 
1. We ontwikkelen een heldere visie op 
toekomstige woningbouw, met ruimte voor 
hoogbouw op een paar plaatsen en behoud van 
het dorpse karakter op andere plaatsen.  
 
2. We stimuleren de ontwikkeling van een 
stadspark en stadsboulevard in het hart van 
Veldhoven, ingericht voor rust én bewegen.  
We stimuleren een functiewijziging van 
leegstaande kerken, bijvoorbeeld tot gastvrij 
ingerichte gemeenschapshuizen. Een plek om te 
ontmoeten voor iedereen.  

 
Het dak boven je hoofd  
Voor iedereen een (passend) dak boven het hoofd: het lijkt zo vanzelfsprekend! Toch is 
dat nu niet het geval. Er is zelfs sprake van woningnood. En dat tekort aan geschikte 
woningen maakt woonruimte te duur. Starters, ouderen en kwetsbare groepen als 
statushouders en arbeidsmigranten kunnen daardoor moeilijk geschikte woonruimte 
vinden. Een toekomst met voldoende woningen (en zeker voldoende sociale woningen) 
vraagt om een gemeente met visie. Een gemeente ook die regie durft te voeren op de 
uitvoering van een ambitieus woningbouwprogramma. Nieuwe locaties daarvoor 
moeten we wat ons betreft vooral zoeken aan de randen van onze kerkdorpen, zoals 
tussen Habraken en Oerle. Maar we kijken ook naar de bebouwde kom. Zo zien we nog 
tal van mogelijkheden in het uitplaatsen van bedrijven en transformeren van kantoren 
rondom Kempenbaan, Locht en Nieuwstraat, Djept en City Centrum. En wat betreft de 
uitvoering vinden we de Boekelse eco-dorpen een goed voorbeeld van duurzaam 
bouwen.  
 
Zonder geweld te doen aan de Veldhovense identiteit willen we meer, veelal kleinere 
woningen per hectare realiseren in het bestaande bebouwde gebied. Daarbij willen we 
op een paar goed gekozen plekken hoogbouw toestaan en op andere plaatsen juist het 
dorpse karakter behouden. Dat willen we natuurlijk liefst zo snel mogelijk allemaal in 
gang zetten, maar kwaliteit voor de lange termijn is belangrijker en dus tempo-
bepalend.  
 
Ook willen we het splitsen van woningen toestaan en het bewonen van bijgebouwen 
makkelijker maken. Zo kunnen we met de huidige woonvoorraad toch alvast een beetje 
tegemoetkomen aan de grote vraag naar meer en kleinere woningen. Door meer 
mogelijk te maken met bestaande woningen ontstaan immers kansen om er 
zogenaamde 'meergeneratiewoningen' van te maken. Die zijn niet alleen duurzaam, 
maar ook levensloopbestendig. Bovendien: als meer generaties bij elkaar wonen, is 
zorgen voor elkaar ook gemakkelijker te realiseren.  
 
Naast bovenstaande ontwikkelingen willen we inwoners in staat stellen om sociale 
woningbouw te realiseren. Bijvoorbeeld via CPO (collectief particulier 
opdrachtgeverschap). Zo zouden we een klein gedeelte van de grondopbrengst van  
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commerciële projecten kunnen gebruiken om de bouw van sociale huurwoningen te 
stimuleren of om te experimenteren met nieuwe woonvormen.  
 
Bij onze bouwambities gaan we uit van het principe: een betere wereld begint bij jezelf. 
Een warm huis en een groene omgeving hebben bovendien een positieve invloed op je 
gezondheid. Bij herinrichting en bouwplannen horen wat ons betreft dan ook 
maatregelen waarbij de natuur ons helpt: groen voor koeling, het vasthouden van 
regenwater en CO2-opvang. We helpen onze inwoners met goede informatie op weg en 
steunen daarom Veldhoven Duurzaam en burgerinitiatieven zoals Aerias. We willen dat 
Veldhoven zich aansluit en zo kan leren van instituten als TNO en RIVM.  
 
Jouw omgeving  
We willen dat jij je thuis voelt in Veldhoven. Dit thuisgevoel begint in je directe 
omgeving: je huis, straat en buurt. Die moeten veilig zijn en voelen. Daarvoor is het 
belangrijk dat buurtgenoten elkaar kennen en kunnen verstaan. Zeker nu Veldhoven 
steeds internationaler wordt. Je moet elkaar kennen om iets voor elkaar te kunnen 
betekenen. Dus zijn er voorzieningen in de buurt nodig. Zo willen we een school, zorg, 
supermarkt en ontmoetingscentrum dichtbij. De wijkzusters, -agent (of BOA) en -coach, 
maar ook de buurtvereniging kan je helpen om je thuis te voelen in jouw omgeving. 
Samen voor iedereen dus, met zorg en aandacht dichtbij.  
 
Ook een groene en schone omgeving helpt om je goed te voelen. Een goede balans 
tussen grijs en groen biedt ruimte om te spelen, te bewegen, de hond uit te laten en 
elkaar te ontmoeten. We willen onze groene (openbare) ruimten dan ook aanpakken. Zo 
willen we meer mogelijkheden creëren om te ontspannen en te recreëren, te spelen en 
te bewegen, voor jong en oud. We hebben het dan over de parken, de ‘groene vingers’ in 
de bebouwde kom. Maar dat niet alleen. We zien ook mogelijkheden bij het Witven, de 
Run en het Dommeldal. Zo zijn we vóór een stadspark op de locatie van de voormalige 
schoolgebouwen in D’Ekker, en vóór een autoluwe boulevard aan de Burgemeester van 
Hoofflaan. Ook zien we ruimte om de kwaliteit van de buitenruimte te verbeteren, onder 
andere in Zeelst.  
 
Zoals gezegd: ontspanning en vrijetijdsbesteding dragen bij aan fijn wonen in 
Veldhoven. Ruimte voor onze verenigingen vinden we dan ook heel belangrijk. Dus 
zullen we ze steunen met subsidie, maar ze ook waar mogelijk helpen met kennis en 
kunde van de gemeente. Ook moeten ze kunnen beschikken over voldoende en mooie 
locaties. Veel gemeenschapshuizen zitten in verouderde gebouwen. Ook zien we veel 
kerken leeg staan. Bij zulke situaties dreigt verloedering. We willen daarom de functie 
van gemeenschapshuizen verplaatsen naar de kerken die ooit door onze voorouders zijn 
betaald. De locaties van de gemeenschapshuizen kunnen we dan gebruiken voor 
woningprojecten. Dat creëert ook de nodige financiële mogelijkheden. En zo kunnen we 
ook de kerkgebouwen behouden.  
 
Verder willen we ook dat er meer aandacht komt voor het gezamenlijke belang. Zo 
vinden we het niet goed dat De Schalm te duur is voor verenigingen en scholen. Wij 
gaan voor meer eenheid, samenhang en samenwerking tussen de culturele instellingen, 
gericht op het verbinden van Veldhovenaren. Muziek, dans, theater-, bioscoop- en 
museumbezoek blijven wat ons betreft mogelijk in Veldhoven.  
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Een mooi voorbeeld van de samenhang waar we naar streven, is de bibliotheek: die heeft 
nu al een bredere rol om mensen te helpen en te ondersteunen in de steeds verder 
digitaliserende maatschappij. We zoeken ook naar een dorpshuis, waarbij subsidie niet 
gaat naar commerciële activiteiten. Bij dat alles vinden we samenwerking en 
afstemming met de (top)sportvoorzieningen en culturele instellingen uit de 
centrumgemeente Eindhoven belangrijk. Die samenwerking biedt immers kansen om 
de kwaliteit hoog te houden en kosten te besparen.  
 
Ter afsluiting van ons hoofdstuk over ons streven naar een prettig thuis: we maken ons 
zorgen over het City Center. Je kunt er nu gelukkig gratis parkeren. Dat was altijd al onze 
wens. Maar dit is niet voldoende voor de lange termijn. Daarvoor is het belangrijk dat we 
toewerken naar een compacter centrum, met meer functies dan nu. Een ultramoderne 
uitstraling in een mooiere omgeving, dat is ons ideaalplaatje. Daarbij denken we ook aan 
stapsgewijs meer woningbouw aan de Burgemeester Van Hoofflaan. En wat ons betreft 
is een stadsboulevard zeker mogelijk, naast een stadspark. Zo willen we ervoor zorgen 
dat Veldhoven een centrum krijgt waarop heel Veldhoven trots kan zijn. Een centrum 
dat verbindend werkt. Daarnaast willen we het dorpse karakter van de kerkdorpen 
behouden.  
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Jouw talent  
 

Wij zorgen dat er ruimte is om mee te doen met 
jouw talent:  
 
1. We gaan meer doen aan armoedebestrijding. 
Geldzorgen vormen immers een blokkade bij de 
inzet van jouw talent. We richten ons daarbij op 
eerdere signalering en sneller aanbod van 
oplossingen. 
2. We zorgen voor een sociaal vangnet voor de 
mensen die (even) niet mee kunnen doen.  
3. We geven werkgevers de ruimte, zodat zij je 
kunnen helpen om jouw talenten te laten zien. 
Maar van werkgevers verwachten we dan ook 
iets terug  

 
 
Je opleiding  
Basisscholen zijn de basis voor een wijk. Met bijbehorende voorzieningen als 
kinderopvang en buitenschoolse opvang vormen ze belangrijke ontmoetingsplekken. 
Die moeten dan ook bereikbaar zijn voor alle inwoners en zeker voor de toekomstige 
inwoners van Veldhoven. Daarnaast vinden we de bereikbaarheid van middelbaar en 
voortgezet onderwijs belangrijk. We zijn dan ook blij met het Sondervick College dat 
leerlingen op weg helpt om de wereld van onderwijs op elk niveau verder te verkennen. 
Een gemeente in de groei moet investeren in zo'n voorziening, vinden we. Uitstel van 
onderhoud is dus niet langer acceptabel.  
 
Samen met scholen en buitenschoolse opvang zoeken we naar mogelijkheden voor de 
ontwikkeling van jonge en oudere kinderen. Zo denken we dat er meer te halen is uit de 
samenwerking met Art4U, bibliotheek en sport- en cultuurverenigingen. Er zijn helaas 
nog maar veertien gemeentelijke muziekscholen in Nederland. Art4U is er één van. Daar 
moeten we dus zuinig op zijn. Zo'n school willen we behouden voor Veldhoven.  
 
Jij als werknemer  
Als het je even niet lukt om zelfstandig te werken en geld te verdienen, moet je kunnen 
terugvallen op ons sociale vangnet. Dit sociale vangnet berust wat ons betreft echter op 
een solidariteitsprincipe. Dat betekent dat we daar waar mogelijk iets in de vorm van 
een tegenprestatie mogen vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van vrijwilligerswerk.  
 
Zelfs in een welvarende gemeente als Veldhoven wordt de kloof tussen arm en rijk 
steeds groter. Zo is het aantal cliënten van de voedselbank sinds corona met 20% 
gegroeid. We vinden dan ook dat de gemeente zelf actief maatregelen moet nemen om 
armoede te bestrijden. We moeten daarbij niet wachten op maatregelen van de 
rijksoverheid. Zo moet er bijvoorbeeld een centraal loket komen, zodat iedereen goed 
gebruik kan maken van het aanbod dat er is. Hierbij hebben we ook oog voor ZZP'ers en 
andere ondernemende werkenden die nu buiten steunmaatregelen vallen.  
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Jij als ondernemer  
Als ondernemer lever je een belangrijke bijdrage aan de welvaart en het welzijn van 
Veldhoven. Dus willen we je als ondernemer de ruimte bieden en zorgen dat je 
bereikbaar bent.  
 
We zijn voor duurzame bedrijventerreinen die passen bij ons klimaatbeleid.  
 
We hebben in onze gemeente en omgeving te maken met een sterk ASML-effect. Een 
toekomstbestendige economie en lage werkloosheid zijn natuurlijk fijn, maar het brengt 
ook zorgen met zich mee. Denk aan stijgende huizenprijzen en een groeiend gebrek aan 
woonruimte. Ook staat onze bereikbaarheid onder druk. In de file staan vindt niemand 
fijn en het leidt tot sluipverkeer Dat is niet alleen slecht voor de verkeersveiligheid, maar 
zorgt ook voor extra herrie en CO2-uitstoot. Daarover moeten we in gesprek met de 
grote werkgevers. Dat geldt ook voor het thema leefbaarheid. We zullen met de 
werkgevers in onze omgeving moeten bespreken hoe we zorgen voor voldoende 
werkgelegenheid, in combinatie met behoud van het dorpse karakter van onze 
gemeente. Hoe kunnen zij helpen om van nieuwe Veldhovenaren dorpsbewoners te 
maken? Afbraak van sociale cohesie is namelijk een serieus risico als woonruimte alleen 
nog maar beschikbaar is voor tijdelijke werknemers.  
 
We gaan je als Veldhovense werkgever aansporen om je aan te sluiten bij Impact040. Zo 
kun je helpen bij het oplossen van allerlei sociale vraagstukken, bijvoorbeeld op het 
gebied van schulden, de gezondheid van werknemers en werk voor 
bijstandsgerechtigden en vergunninghouders. Een mooie kans om vorm te geven aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen.  
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Jouw route  
 

We zorgen dat je vlot, veilig en duurzaam door, 
van en naar Veldhoven kan gaan:  
 
1. We zorgen dat er meer en bredere, en meer 
samenhangende en verbindende 
(snel)fietspaden komen. 
2. We stimuleren de doorvoering van meer 
30km- en autoluwe zones in de woonwijken.  
We werken toe naar een centraal Veldhovens 
OV-knooppunt nabij het City Centrum.  

 
Veldhoven heeft de afgelopen vier jaar flink aan de weg getimmerd: de Zilverbaan is af, 
de N69 is open en de Kempenbaan is aangepast. Toch is dit voor de middellange termijn 
onvoldoende. Meer asfalt voor de auto is wat ons betreft daarbij niet de oplossing. We 
moeten ons vanaf nu juist veel meer richten op gebruik van de (elektrische) fiets/scooter, 
het openbaar vervoer (OV) en de deelauto. Hiervoor zijn aanpassingen nodig van wegen 
en fietspaden. En het OV is gebaat bij een breed aanbod met goede 
overstapmogelijkheden. Frequentie en gebruik gaan immers hand in hand. We moeten 
helpen om meer mensen een goed OV-aanbod te bieden. Dan kan de frequentie 
omhoog. Dit moet vooral ook in nauwe samenwerking met werkgevers. Daarnaast gaan 
we werken aan een dekkend netwerk van laadpalen en tankstations voor elektriciteit en 
waterstof.  
 
Bereikbaarheid is niet alleen een vraagstuk rond wegen en voertuigen. Het is ook een 
sociaal vraagstuk. Om elkaar te ontmoeten en iedereen mee te laten doen, is er voor 
specifieke doelgroepen specifiek vervoer nodig. Denk aan een taxibus of het 
leerlingenvervoer. Bij leerlingenvervoer moet de gemeente meer maatwerk leveren, 
vinden we. We streven daarbij naar één mobiliteitsnetwerk waarvan iedereen – met of 
zonder beperking – gebruik kan en wil maken. Initiatieven met vrijwilligers, zoals de 
buurtbus en automaatje, moeten onderdeel zijn van dat netwerk. Daarnaast moeten we 
zorgen voor voldoende openbare toiletten onderweg in Veldhoven. Veel andere 
gemeenten laten zien hoe dit beter kan.  
 
Voor een gezonde, veilige en prettige leefomgeving is het van belang dat alle wegen en 
fietspaden eenduidig, netjes en veilig worden aangelegd. In de praktijk betekent dat: ze 
moeten worden ingericht en onderhouden volgens de normen van CROW (= 
kennisinstituut voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, werk en 
veiligheid). Hier hebben we als gemeente nog iets te winnen. Wat ons betreft moet het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan dan ook geactualiseerd worden. We willen 
meer oog hebben voor fiets en OV. We moeten een fietsnetwerk ontwerpen en niet 
bang zijn om te investeren in ongelijkvloerse kruisingen. En in woonwijken willen we 30 
kilometer als limiet, zodat je in je buurt veilig kan spelen, lopen en fietsen. Ook willen we 
meer autoluwe zones. Dan heb je minder geparkeerde auto’s die ruimte innemen en 
houd je meer ruimte over.  
 
Voor reizigers van en naar het vliegveld willen we dat de afspraken uit het rapport Van 
Geel worden opgevolgd.  
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De coronapandemie heeft ons geleerd dat zakelijke ontmoetingen prima via de digitale 
snelweg kunnen plaatsvinden. De digitale snelweg lijkt in Veldhoven op orde, maar 
moet dat ook vooral blijven.  
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Jouw gemeente  
 

We zorgen voor een gemeente die naar jou luistert:  
 
1. We richten één loket in bij de gemeente waar 
iemand naar je luistert, en waar je ook zonder 
afspraak terechtkunt.  
2. We ontwikkelen een andere opzet van 
Veldhoven aan tafel met meer inhoudelijke tafels 
rond nieuwe vraagstukken. Daarbij willen we 
gewoon in gesprek met wijken, jongeren, ouderen, 
etc. over problemen die jullie aandragen. 

 
De gemeente moet er zijn voor haar inwoners en niet andersom. We verwachten hierin 
meer van Veldhoven. Te vaak horen we verhalen van mensen die zich niet gehoord 
voelen. Of verhalen van mensen die het vertrouwen kwijt zijn. Als de gemeente niet 
wordt vertrouwd, verdwijnt een belangrijk stuk van de lokale samenhang.  
 
We hebben aandacht voor al onze inwoners, in het bijzonder ook voor de steeds grotere 
groep senioren. Wij willen dat de gemeente daarom de werkzaamheden van 
organisaties als SWOVE Cordaat-Welzijn blijft coördineren en ondersteunen. De 
Seniorenraad moet daarbij een rol spelen. 
 
Velhoven aan tafel werkt niet goed. Dus willen we op zoek naar andere mogelijkheden. 
Zo vinden we dat het verschil duidelijker moet zijn tussen een gesprek met een 
‘advocaat of ombudsman’ en ‘gezamenlijk werken aan een actueel vraagstuk'. Bij het 
eerste gaat het om het gesprek met senioren, ondernemers, jongeren, gehandicapten of 
wijkverenigingen. Bij het andere gaat het meer over de realisatie van een project, zoals 
een stadspark, de toekomst van het City Center of bijvoorbeeld het veilig maken van de 
kruising Kromstraat - Plank.  
 
De uitgebreide onlinedienstverlening van de gemeente Veldhoven blijkt in de praktijk 
niet voor iedereen dienstbaar. Het wordt steeds lastiger om een ambtenaar, raadslid of 
bestuurder te spreken. Ook het rechtstreekse mailverkeer wordt bemoeilijkt. Vooral 
inwoners die minder handig zijn op de computer hebben daar veel last van. 
Automatisering mag niet leiden tot onbereikbaarheid, vinden wij. Daarom willen we één 
gemeentelijk loket. Dat mag ook een telefonisch loket zijn, waar je zonder vooraf 
gemaakte afspraak altijd iemand te spreken krijgt. Dit kan mogelijk met of via 
Veldwijzer, als huiskamer van Veldhoven. Dat is een initiatief dat we graag 
ondersteunen.  
 
Als vanzelfsprekend moet er adequaat financieel beleid worden gevoerd, opdat de 
financiële huishouding op orde blijft met een gezonde langjarige balans tussen 
(structurele) inkomsten en uitgaven/kosten. We blijven hierop toezien. Even 
vanzelfsprekend blijft onze aandacht voor inmenging van de onderwereld in de 
bovenwereld. Dat zullen we op alle mogelijke manieren moeten blijven bestrijden.  
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Ons team voor jou  
 
Als je interesse hebt in de politiek, ben je van harte welkom om mee te doen. Maar ook 
als je gewoon een goed idee hebt voor jouw talenten, jouw buurt of jouw onderneming. 
Samen kijken we naar de kansen en de mogelijkheden. Samen maken we Veldhoven!  
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