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Bij grote overlast van ratten moet gemeente zelf gaan bestrijden.
Herinrichten Biarritzplein en Fransebaan verkeersveiliger maken. 
Werkend geluidsscherm in Blixembosch en afval Aida aanpakken.
Dorpske karakter van Acht behouden, ondersteunen van weekmarkt en 
elektriciteitskabels onder de grond. 
Meer controles op te hard rijden; desnoods richten we de weg anders in.
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CDA.NL/EINDHOVEN

Meer betaalbare woningen bouwen, ook buiten het centrum, voor 
starters, gezinnen en senioren. Voorbeelden zijn golfbaan Welschap 
of de Kanaalzone, maar ook het plan voor 32 seniorenwoningen 
nabij de Spaaihoefweg.

Bereikbaarheid verbeteren door kruisingen op de Ring 
ongelijkvloers aan te leggen en te experimenteren met gratis OV 
voor alle inwoners.

Sport als Eindhovens grondrecht: gratis naschools sportaanbod 
voor onze kinderen en in elke wijk sport- en bewegingstoestellen. 

Ondernemers laten ondernemen: minder regels, één 
ondernemersloket, meer lokaal inkopen en opfrissen van 
winkelcentra en bedrijventerreinen. 

Evaluatie van WIJeindhoven, in vier jaar armoede halveren en 
aanpak eenzaamheid onder jongeren en senioren.

Binnen 5 minuten groene plek om te ontspannen, 50 straten en 
pleinen vergroenen en meer speeltoestellen voor kinderen.

Voorkomen, maar ook handhaven: In elke wijk een jongerenwerker, 
buurtpreventieteams ondersteunen, en 25 handhavers erbij. 

In elk stadsdeel een bieb en meer ruimte voor horeca en cultuur. 

Investeren in gezonde verenigingen, investeren in vrijwilligers, 
iedere buurt een buurtbudget. 

De gemeente dichterbij: ook na 17:00 uur bereikbaar, direct contact 
met ambtenaren en ieder stadsdeel een wethouder.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

ONZE BELANGRIJKSTE STANDPUNTEN:


