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A
afval

Onze huidige economie is een wegwerpeconomie. We onttrekken
grondstoffen uit de aarde en natuur en verwerken het tot onze alledaagse
producten. De producten hebben een steeds kortere levensduur en
belanden na gebruik in stortplaatsen, verbrandingsinstallaties of het
milieu. Dit lineaire economische model is niet houdbaar. Het leidt ertoe
dat grondstoffen steeds schaarser worden en we vervuilen ermee de
bodem, het water en de lucht.
Als we ervoor willen zorgen dat ook toekomstige generaties beschikking
hebben tot een leefbare aarde met voldoende grondstoffen, dan moeten
we overstappen naar een ander model: de circulaire economie.
In een dergelijke economie is er geen afval. Producten gaan langer mee
en worden zo veel mogelijk gedeeld. Daarnaast worden ze zo ontworpen
dat ze gemakkelijk gerepareerd kunnen worden. Afgedankte producten
en materialen worden niet verbrand of gestort, maar hergebruikt,
gerecycled of gecomposteerd. We sluiten de kringlopen, voorkomen
vervuiling en creëren duurzame banen.

A
alcohol /
drugs

VSA wil dat ouders en kinderen goede voorlichting krijgen over de
gevaren van alcohol en drugs. Zo creëren we bewustzijn en voorkomen
we misbruik van alcohol.
Veel relatieproblemen kennen een component van alcoholproblematiek.
Deze oorzaak wegnemen is een fundamenteel onderdeel van
hulpverlening

A
armoede

Alle mensen kunnen in een kwetsbare situatie terecht komen. Een situatie
waarin het moeilijk is om rond te komen, om sociale contacten te
onderhouden en om maatschappelijk actief te zijn. Deze situatie kan
langer of korter duren. Niet iedereen reageert hetzelfde op zo’n periode
van kwetsbaarheid. Sommige mensen gaan bij de pakken neerzitten en
anderen zetten alles op alles om er zo snel mogelijk uit te komen. VSA
vindt dat er ondersteuning moet zijn die gericht is op verdere
onafhankelijke invulling van hun leven voor mensen die willen en kunnen
werken aan een beter perspectief, maar die zonder een extra zetje in de
rug niet verder komen. De gemeente dient hierin een sociaal vangnet te
zijn voor de mensen die nauwelijks perspectief hebben om op eigen
benen verder te kunnen in onze samenleving.
VSA bestrijdt armoede actief
We willen niet dat mensen door geldgebrek aan de zijlijn staan. Waar
nodig ondersteunen we financieel. Tegelijkertijd voorzien we in meer
mogelijkheden voor ontplooiing en werk, met als doel mensen op eigen
benen te laten staan. Speciale aandacht is er voor kinderen in
achterstandssituaties. Zij moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, met
gelijke kansen.

STANDPUNTEN A,B,C

VELDHOVEN SAMEN ANDERS

3

ONDERWERP

UITGANGSPUNT

B
bedrijven

Met bestaande bedrijven wordt samengewerkt op het gebied van
maatschappelijk ondernemen, participatie, facilitering en het schoon, heel
en veilig houden van bedrijventerreinen.
Duurzaamheid, circulaire economie, schone energie zijn begrippen die
het VSA streven aanduiden.
Er dient gewerkt te worden aan duurzaamheid en verduurzaming. VSA
denkt in de circulaire economie een goede oplossing te kunnen vinden.
Dit betreft een systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van
producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te
minimaliseren. Het gaat verder dan recycling en wordt ook cradle to
cradle genoemd. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin
grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun
levensduur worden vernietigd. Bij circulair ondernemen komen andere
samenwerkingsvormen in de productieketen kijken en nieuwe manieren
van producten en diensten aanbieden. De circulaire economie brengt
kansen voor ondernemers, ketensamenwerking en innovatie. Nagenoeg
alles is aan te duiden als grondstof en dus te hergebruiken.
In samenspraak met ondernemend Veldhoven wordt dit systeem
uitgebouwd. De kenniseconomie in de regio moet hierin ondersteunend
en versnellend werken.
Veldhoven heeft meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking. Dat moet
zo blijven, maar er moet in regionaal verband ook blijvend worden
gezocht naar passende banen voor de diverse doelgroepen.
We hebben in de regio een gebundelde kenniseconomie.
Ontwikkelingen en innovatie moeten meer ingezet worden binnen de
regionale en lokale samenleving.
De opstart naar zelfstandig ondernemen of doorstarten moet
gestimuleerd worden. Mogelijk kan in samenspraak met
ondernemersorganisaties een opstartfonds gecreëerd worden en kan
(maatschappelijk) vastgoed worden ingezet als verzamelgebouw of
broedplaats voor startende bedrijfjes.

B
bedrijven
terreinen

Bedrijventerreinen dienen goed bereikbaar te zijn, voorzien van goede
digitale voorzieningen en er dient ook hier maximaal ingezet te worden
op schone energie, energiebeperking en een groene uitstraling van de
omgeving. Veiligheid is een belangrijk aspect van aandacht.

B
belastingen

Belastingen zijn een inkomensbron voor de gemeente. In het recente
verleden is vooral getracht om de woonlasten voor de Veldhovenaren zo
laag mogelijk te houden.
Het is belangrijk om aan bewoners duidelijk te maken waarom het heffen
van belasting noodzakelijk is. Het gaat er daarbij vooral om dat de
opbrengst is terug te vinden in de kwalitatief hoogwaardige
woonomgeving. Schoon, heel, veilig en groen.
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B
bereikbaar
heid

Veldhoven ligt ingeklemd tussen snelwegen. Door meer woningen en
inwoners zal Veldhoven drukker worden. We dienen te voorkomen dat het
verkeer binnen Veldhoven vast loopt. Veldhoven moet goed bereikbaar
blijven voor inwoners en bedrijven. Fietsplannen hebben prioriteit. Goede
en snelle busverbindingen zijn onmisbaar. Verbreding en uitbreiding van
wegen mag niet ten koste gaan van het openbaar groen. Als dit toch het
geval is wordt dit gecompenseerd door aanleg van groen
Fietsen hoort bij Nederland. Het is gezond, gemakkelijk en groen. VSA wil
fietsen stimuleren. Fietspaden moeten veilig zijn en het parkeren van
fietsen gemakkelijk. Werkgevers mogen hun personeel stimuleren met de
fiets te komen. We hebben goede en veilige fietspaden door en buiten de
stad nodig. VSAb wil dat er meer en betere fietsroutes en 'fietssnelwegen'
aangelegd worden.
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B
besturen

Veldhoven dient een daadkrachtig bestuur te hebben dat actuele
problemen ambitieus, en realistisch aanpakt, dat lef toont en dat knopen
doorhakt als dat nodig is en. Een goede balans tussen mens, milieu en
economie gericht op een gezond en duurzaam leefklimaat, zijn daarbij
doorslaggevend. Er is een open bestuursstijl die kansen biedt voor
initiatieven vanuit burgers, instellingen en bedrijven.
Samenwerken en participatie zijn belangrijke elementen. Een burgerpanel
en burgerbegroting zijn elementen die kunnen helpen bij het ‘samen
besturen’ van de gemeente.
Vooral ook openheid van informatie is een belangrijk onderdeel dat
aandacht verdient. Actieve informatieverstrekking vanuit de gemeente.
Het bestuur is er om keuzes te maken en te besluiten. De gemeenteraad
en burgers moeten veel eerder betrokken worden in het keuzetraject en
het stellen van kaders. Nog te veel wordt de gemeenteraad te laat in het
traject ingeschakeld. Keuzes zijn vaak al gemaakt, de discussies gaan vaak
over uitvoeringsdetails. VSA wil baas blijven in eigen gemeente. We doen
het goed, we zijn een sterke gemeente met de juiste maat. Effectief in
omvang dichtbij genoeg bij de mensen om te weten wat er leeft.
VSA is niet tevreden over het democratisch systeem binnen de gemeente
veldhoven. Het kost te veel tijd, het overzicht is weg er is te weinig tijd
voor onderzoek, het luisteren naar burgers en overleg tussen partijen.
De kritische taak die gemeenteraadsleden hebben binnen een duaal
systeem wordt in regelmaat met voeten getreden.
Binnen het werk van de gemeenteraad wordt teveel vanuit winst voor de
fractie of coalitie gedacht. Het college is op eigen ‘winst’ uit en soms zelfs
is eigen belang graadmeter. Een goed besluit gebaseerd op goede
argumenten, haalbaar, betaalbaar en vooral dat wat goed is voor
Veldhoven en Veldhovenaren wordt in openbaarheid met zorg gewogen
en kan rekenen op een brede steun binnen de gemeenteraad en vindt
positieve weerklank in de samenleving.
VSA: “Een besluit neem je omdat na afweging blijkt dat het de beste
keuze is en goed voor Veldhoven, niet omdat je er populair door wordt”.
Ook bij de afweging voor algemeen belang wordt er rekening gehouden
met individuele belangen.
Een kernopvatting van VSA blijft dat gemeentelijk beleid in samenspraak
met betrokkenen dient te worden voorbereid, uitgevoerd en geëvalueerd.
Draagvlak is hierbij een kernwoord. Bewoners zelf weten heel goed wat er
in hun wijk en gemeente sterk of zwak is.
De gemeente moet goed naar burgers en belangen groepen luisteren en
met hen samen werken. Burgers en raad moeten vooraan in processen
actief betrokken te worden zodat onderwerpen in ‘samenspraak’ worden
vorm gegeven. De resultaten zijn dan beter en meer gedragen.
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B
biodiversiteit

De biodiversiteit zorgt voor schoon water, vruchtbare grond en een
stabiel klimaat. Ook levert het voedsel en grondstoffen voor producten.
Zowel binnen als buiten de bebouwde kom willen we aandacht voor
biodiversiteit dat een rijkere flora en fauna oplevert. VSA is voor
bloemenstroken langs landbouwterreinen.

B
brede school

In Veldhoven zijn drie MFA’s. Multi- Functionele- Accommodaties. Mooie
brede scholen waar een aantal samenwerkende organisaties terug te
vinden zijn. Brede scholen zijn gebaat bij een goede samenhang tussen
school, gezin en buurt. Samen werken aan opvoeding en een kansrijke
woonomgeving.
Toch is in de MFA’s de multi-functionaliteit richting buurt beperkt
merkbaar. Daar zou VSA meer in willen investeren. De buurt zou meer
gebruik moeten kunnen maken van deze voorziening.

B
buitengebied

Biodiversiteit, Het stimuleren van natuur- en milieubesef. Het ontwikkelen
van een rijkere flora en fauna in het buitengebied. Gifgebruik in landbouw
tegengaan.
Bio-industrie in Veldhoven zou wat VSA betreft moeten streven naar
duidelijke menselijke, milieu- en diervriendelijkere aanpassingen ten
opzichte van de huidige wetgeving. Bestaande bio-industrie wordt
begeleid indien zij willen omschakelen naar biologische manier van
boeren of hun bedrijf willen verduurzamen.
In het buitengebied kiezen we voor het uitvoeren van natuurprojecten,
het versterken van de bos zones en het verbeteren van het netwerk van
recreatieve
fiets- en wandelroutes. Het buitengebied wordt niet verder verkleind.
De verstedelijking wordt gecompenseerd met extra groen.
Boeren worden daar waar mogelijk betrokken bij het beheer van het
buitengebied. Tevens wordt het beheer van de gemeentelijke
landbouwgronden
verbeterd.

B
buurten en
wijken

We willen Veldhoven bestuurlijk zelfstandig houden omdat de menselijke
maat aanwezig is
Binnen onze gemeente ook op dezelfde manier denken: kleinschalig
(buurt en straat) beleid invullen.
Wijkplatforms kunnen een brugfunctie vervullen tussen buurt/bewoners
en gemeente en instellingen. Deze organisatie hebben geen
rechtspersoon en/of zijn ook geen gekozen orgaan. VSA pleit er voor om
deze organisaties wel een meer heldere positie te geven, waarbij de
organisatie niet initiatieven op een ander schaalniveau frustreert, maar
juist stimuleert.

-
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C
cultuur

Kunst en Cultuur zijn van belang voor de samenleving. Ze houden ons een
spiegel voor, verschaffen nieuwe inzichten, zetten ons aan tot leren. Het
biedt ontspanning en roept emoties op. Ontmoeting en vrijetijdsbesteding
zijn ook ingrediënten van culturele uitingen. De gemeente biedt een
gevarieerd pakket aan voorzieningen om mensen te laten kennismaken
met culturele uitingen maar ook om actief deel te nemen.
Binnen de culturele sector wordt ondernemerschap gestimuleerd. De
organisaties moeten zoveel mogelijk hun eigen broek ophouden. Het
genereren van eigen inkomsten is van groot belang. De gemeente
organiseert niet zelf, maar ondersteunt door faciliteren.
Subsidie wordt kritisch beoordeeld in verhouding tot voldoende
ondernemerschap en prioriteitsgroepen (jeugd, minima, crisisinvloeden).
Actieve organisaties als de muziekschool, de Schalm, museum ‘t Oude
Slot en de bibliotheek kunnen we in die zin nog maar beperkt financieel
blijven steunen.
Jeugd ‘verdient’ een culturele ‘basisopleiding’. Maar net als in de sport zal
verdere talent ontwikkeling moeten kunnen rekenen op eigen
draagkracht of externe financiering (sponsors). Creatieve oplossingen zijn
natuurlijk welkom
De Schalm is ‘de culturele huiskamer’ van Veldhoven. Dat betekent dat
Veldhovense amateurgroepen en bijvoorbeeld Veldhovense scholen er
betaalbaar gebruik van moeten kunnen maken.
VSA verwacht dat de culturele instellingen en verenigingen meehelpen
om de levendigheid van het centrum vergroten. Er wordt gezocht naar
culturele en sportieve activiteiten, op Veldhovense schaal, die de
aantrekkelijkheid voor het CityCentrum kunnen verhogen en ook andere
activiteiten zoals horeca kunnen versterken.
Particuliere culturele initiatieven met een herkenbaar sociaal
maatschappelijk doel, gericht op Veldhovens publiek moeten kansen
krijgen. Een goed voorbeeld is het tweejaarlijks evenement Samenloop
voor Hoop. Zoals ook de IJsbaan, Oranjemarkt, Omloop der Kempen,
Kioskpop voorbeelden zijn of waren.
Kermissen en carnaval behoren bij de volkscultuur en vinden vanuit dat
beeld steun bij VSA. Niet als consumptieve plek of je vol te laten lopen
met drank. Mensen moeten er zelf een bijdrage aan leveren om het als
volkscultureel vermaak in stand te houden.
Volkscultuur zijn alle collectieve, al of niet traditionele uitingen van het
(gewone) volksleven, vaak gekend als gebruiken, steeds onder verwijzing
naar traditie, verleden en nationale, regionale of lokale identiteiten,
onderdeel van het cultureel erfgoed. Omdat elke generatie haar eigen
keuzes maakt, is volkscultuur een dynamisch fenomeen. En in die zin
kunnen de kermis en carnaval haar eindpunt als volkscultuur genaderd
zijn.
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D
decentralisatie

Afgelopen jaren was het standpunt van de gemeenteraad dat de zorg die
geleverd moet worden betaald diende te worden met de rijksmiddelen
die Veldhoven daar daarvoor ontving. Dat bleek niet mogelijk. Er zijn
tekorten ontstaan. Mensen hebben recht op de zorg die nodig is om met
voldoende kwaliteit en op basis van eigen regie in de samenleving te
kunnen functioneren. Zorg dient vooraal efficiënt georganiseerd te
worden. Er is teveel bureaucratie, dubbeling en administratieve
rompslomp. Daar moet de bezuiniging worden gevonden om tekorten te
verkleinen. Binnenkort is het rijksgeld niet meer gelabeld. Dat betekent
dat het nog minder zichtbaar wordt hoe middelen worden ingezet. De
gemeenteraad moet eisen dat kosten en baten ten aanzien van welzijn en
zorg zo duidelijk zijn dat mensen weten welke diensten worden geleverd
en wat dat het kost om deze diensten te organiseren.

D
dienst
verlening
gemeente

De dienstverlening door gemeentelijke diensten aan inwoners,
instellingen en bedrijven dient accuraat, snel, toegankelijk en vriendelijk
te zijn. De prijs kwaliteit verhouding moet goed zijn. Zoveel mogelijk het
één loket principe. Daar waar mogelijk worden zaken digitaal geregeld,
maar klantcontact en ondersteuning van burgers daar waar nodig blijft
een waardevolle vorm van dienstverlening. Buiten kantooruren is de
dienstverlening via internet ook toegankelijk. Klachten worden serieus en
snel behandeld.
Informatie over de gemeente moet voor burgers helder en duidelijk zijn.
Verdere digitalisering van producten. Veel kunnen regelen via internet.
Aanvragen door burgers verlopen snel en via duidelijke communicatie.
Voor ouderen en mensen met een beperking moeten niet digitale
oplossingen mogelijk zijn.
Digitalisering biedt volgens VSA ruime mogelijkheden om bij ouderen
thuis ondersteuning te geven. De gemeente komt naar U toe!
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D
duurzaamheid

Een schoon milieu vindt VSA belangrijk voor een gezond leven nu en in
de toekomst, maar ook omdat het vaak meer oplevert dan we soms
denken. Daarom dienen duurzame schone energie, het terugdringen van
stof- en geluidsoverlast, hergebruik van afval, versterking van gevarieerd
groen en biodiversiteit de uitgangspunten te zijn.
Nu en in de toekomst is het noodzakelijk om bij alle onderwerpen de
invloed mee te nemen op milieu en duurzaamheid.
We dienen de innovatieve en inhoudelijke kracht van de regio te benutten
voor ons lokale beleid rondom buurten, zorg en groene duurzaamheid en
ontwikkelingen moeten ten goede komen aan onze samenleving.
Maatschappelijk ondernemen stimuleren we met doelgerichte
activiteiten.
De basis voor duurzaamheid wordt mede gelegd door de ruimtelijke
inrichting. Een goede ruimtelijke inrichting draagt namelijk bij aan het
voorkomen van milieuproblemen en kan de leefbaarheid positief
beïnvloeden. De ruimtelijke inrichting wordt bepaald door hoe de
functies wonen, werken, verkeer en vervoer, voorzieningen, recreëren en
ecologie (natuur, water en groen) een plek vinden in de gemeente.

E
emancipatie

VSA hecht veel waarde aan respectvol omgaan met mensen. Dat geldt
voor alle bevolkingsgroepen. Daarnaast dienen mensen uit groepen met
een achterstand indien nodig beleidsaandacht te krijgen.
VSA pleit voor goede kinderopvang.
Veel zaken dienen vanuit landelijk beleid gestimuleerd te worden zoals
het bijstellen van het belastingstelsel

E
energie

De prijzen voor energie stijgen, fossiele brandstoffen raken op en het
klimaat verandert. VSA wil energiebesparing stimuleren door isolatie van
gebouwen, schonere productie en energiezuiniger vervoer. In
samenwerking met bedrijfsleven en woningcorporaties plannen
ontwikkelen en realiseren. Ook gebruik van minder milieubelastende
energievormen wil VSA stimuleren.

F
fiets

Fietsen hoort bij Nederland. Het is gezond, gemakkelijk en groen. VSA wil
fietsen stimuleren door meer te investeren in fietspaden.
Fietspaden moeten veilig zijn en het parkeren van fietsen gemakkelijk.
Werkgevers mogen hun personeel stimuleren met de fiets te komen.
We hebben goede en veilige fietspaden door en buiten de stad nodig.
VSA wil daarom dat er meer en betere fietsroutes en 'fietssnelwegen'
aangelegd worden. Waarbij ook aandacht is voor de nieuwe
ontwikkelingen als de e-bike en de pedelec.
In de bebouwde kom kunnen brommers en scooters het beste op de
rijbaan rijden, fietsers krijgen dan de ruimte op het fietspad.
Een bewaakte fietsenstalling in het citycentrum is geen overbodige luxe.
In samenspraak met ondernemers moet gezocht worden naar een
haalbare, betaalbare oplossing. VSA denkt dat een ruimte in de
parkeergarage het meest kansrijk is
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G
gehandicapt

Toegankelijkheid is een aandachtspunt om mensen kansen te bieden om
op een onafhankelijk wijze mee te kunnen doen.

G
geld

Het accent moet liggen op concrete uitvoering. VSA streeft naar een
kleine efficiënte overheid die goed is uitgerust voor haar taak. Het
uitvoeren van algemene gemeentelijke taken kost veel geld. Veel van de
algemene inkomsten komt van de Rijksbegroting. De belastingen en
algemene inkomsten worden gebruikt om de doelstellingen te realiseren.
VSA kiest er voor de burgers zo min mogelijk financieel extra te belasten
in economisch slechte tijden. Soms ontkomen we er niet aan. Een hoog
voorzieningen niveau kost veel geld. Burgers kunnen zelf helpen door
goed met de ruimte om te gaan, denk hierbij aan zwerfvuil en
vernielingen. Aandacht zal er zijn voor de sociaal zwakkeren in onze
samenleving.
De taken die vanuit het rijk en de provincie naar de gemeentes zijn
gekomen moeten structureel ingebed worden in de gemeentelijke
exploitatie. We moeten ook hier de uitgaven afstemmen op de inkomsten.
De op ons afkomende financiële uitdagingen zullen opnieuw
heroverwegingen vergen. Willen we als Veldhoven alle subsidies, voor
voorzieningen (Schalm, zwembad, bibliotheek, muziekschool) behouden
dan ontkomen we er niet aan dat ook de burgers hieraan gaan bijdragen.

G
gezondheids
zorg

Zorg altijd op vraag, op maat en dichtbij
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G
groen in de
stad

Natuur, water en schone lucht leveren een belangrijke bijdrage aan ons
milieu en het behoud van een goed leefklimaat. Recreatie is van belang
voor ons sociale leefklimaat. Beide onderdelen kunnen hand in hand
gaan. Recreatievormen die het milieu aantasten dienen beperkt te
worden
Groen en vooral ook bosgebied levert een belangrijke bijdrage aan het
milieu, recreatie en ontspanning. We dienen in Veldhoven grote groene
zones te houden en te ontwikkelen. Dit moeten we afstemmen met
omliggende gemeenten zodat werkelijk aaneengesloten groengebieden
ontstaan die in elkaar overlopen.
Groen en stadsbomen leveren een belangrijke bijdrage aan schonere
lucht, verkoeling, waterverwerking, leefbaarheid en verbeterd het
vestigingsklimaat.
VSA ziet dat een stad als Veldhoven ook mogelijkheden biedt voor veel
soorten flora en fauna. Dit kan nog verbeterd worden door de uitbouw
van groenblauwe netwerken en het optimaler gebruik van de vele
oppervlakken van de stad als ondergrond voor vegetatie en biodiversiteit,
zoals daken en gevels en door het verwijderen van overbodige
verharding.
Groen in Veldhoven moet dus verder gaan dan de aanleg van traditionele
grasvelden. Groen wordt ook gebruikt op onder andere daken en gevels
met als doel de verstening te verminderen en zorg voor verkoeling in de
zomer.
De groene gebieden betekenen ruimte voor inheemse soorten die
weinig onderhoud behoeven en tegelijkertijd de biodiversiteit van
planten en dieren bevorderen. Hier kan worden gedacht aan een
ecosysteem zoals permacultuur. Groen in Veldhoven betekent ook het
gebruik van natuurlijke erf- en wegafscheidingen boven het gebruik van
muren en schuttingen.

I
infrastructuur

zie bereikbaarheid.
VSA wil vooral ook aandacht voor kwalitatief goede fietspaden en wegen.
Een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen.
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I
integratie

Sterke ondersteuning gericht op stevige integratie
Niet het aankomen in een nieuw land, maar het vinden van een plaats in
de samenleving is eindpunt van een vlucht.
Met de komst van een grote nieuwe groep vluchtelingen met een
verblijfsvergunning is extra inspanning vereist.
Op initiatief van VSA werd de volgende motie raadsbreed ingediend
en in het besluit verwerkt.
Overwegingen:
* Op 15 september 2015 raadsbreed een motie is aangenomen waarin
wordt uitgesproken dat Veldhoven een rol heeft in de opvang van
vluchtelingen en statushouders.
* Gedeputeerde Staten heeft aangedrongen op een versnelde oplossing
ten aanzien van huisvesting.
* Ook de opvang van statushouders een gerichte aanpak vraagt, een
aanpak die een beroep doet op vele soorten voorzieningen en op
draagvlak onder de bevolking
* Veldhoven de komende jaren statushouders als bewoners dient op te
nemen
* Het van belang is om deze mensen een waardige leefsituatie te bieden
die het mogelijk maakt te integreren binnen de Veldhovense/Nederlandse
samenleving
Verzoekt het college:
Een beleidsvisie en een werkprogramma te ontwikkelen om vluchtelingen
met een verblijfsstatus op te vangen en te begeleiden met als doel te
integreren binnen Veldhoven/Nederland met aandacht voor fysieke en
psychische ondersteuning, taal, onderwijs, werk en sociale binding.
Een financiële vertaling van dit werkprogramma inzichtelijk te maken en
hiervoor onder meer financiering te vinden vanuit de nieuwe rijksgelden
die hiervoor momenteel beschikbaar zijn.
Deze beleidsvisie en werkprogramma zo spoedig mogelijk (uiterlijk
oktober 2016) uit te schrijven en de raad hierover te informeren

J
jeugd &
jongeren

Zorg voor jongeren met problemen. Handhaaf op jongeren die
problemen maken. Zorgen voor kansen voor de jeugd en vooral voor een
goed levensperspectief.
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J
jeugdzorg

Dat jeugdzorg door de gemeente wordt georganiseerd, via één loket, is
een goed principe. Wel is belangrijk dat er voldoende budget voor
hebben en dat kwetsbare kinderen niet tussen wal en schip vallen. Er zijn
nu tekorten. Daar moet zo snel mogelijk oplossingen voor komen zonder
dat de kwaliteit van de zorg minder wordt.
Met de decentralisatie van jeugdzorg is ook de geestelijke
gezondheidszorg voor jongeren naar gemeenten is verplaatst. Hiermee
wordt een verschil gecreëerd tussen fysieke zorg en mentale zorg. De
jeugd-GGZ weer terug in de Zorgverzekeringswet zou een oplossing zijn.
De privacy van kinderen en ouders die met jeugdzorg te maken hebben
moet zo goed mogelijk wordt beschermd. Het organiseren van zorgtaken
binnen de gemeente brengt het risico met zich mee dat bekenden van
het gezin werkzaam zijn bij de gemeente, en zo gevoelige gegevens over
hen in handen kunnen krijgen. Persoonlijke informatie in de jeugdzorg
moet daarom zo kort mogelijk worden bewaard en zo min mogelijk
mensen moeten er toegang toe hebben.

K
kinderopvang

Kinderopvang is goed voor de ontwikkeling van kinderen en voor ouders
om werk en zorg voor kinderen te kunnen combineren. Het is belangrijk
dat iedereen economisch zelfstandig kan zijn en de ruimte heeft om te
kunnen werken De opvang moet zowel betaalbaar als van uitstekende
kwaliteit zijn. Bovendien moet deze toegankelijk zijn voor alle kinderen,
ook voor kinderen met ouders met een laag inkomen en van nietwerkende ouders.
Ouders moeten zelf kunnen kiezen voor gastouderopvang, een
kinderdagverblijf, ouderparticipatiecrèche of buitenschoolse opvang. VSA
vindt kinderopvang moet samenwerken met peuterspeelzalen en
basisscholen. Dit ook om ‘gesleep’ met kinderen te voorkomen

K
klimaat

We worden steeds vaker geconfronteerd met de klimaatverandering.
Regelmatig staan berichten in de media over extreme neerslag met
overlast en schade voor burgers, bedrijven en overheden tot gevolg.
Het is voor gemeenten, woningbouwcorporaties en ontwikkelaars dan
ook steeds duidelijker dat er bij herinrichting en nieuwe aanleg rekening
moet worden gehouden met klimaatadaptatie. Het klimaatadapatief
maken van de bebouwde omgeving gaat niet alleen over groene
infrastructuur, maar omvat ook de verharde grijs/rode omgeving, de
afvoersystemen en het particuliere domein. Wat inmiddels evident is voor
alle betrokkenen, is dat het adresseren van klimaatadaptatie geen
sectorale maar een integrale opgave betreft.

K
koopzondag

VSA vindt dat winkels zelf moeten kunnen bepalen of ze op zondag open
zijn.
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L
landbouw

Boeren worden daar waar mogelijk betrokken bij het beheer van het
buitengebied. Tevens wordt het beheer van de gemeentelijke
landbouwgronden verbeterd.
Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. En de
helft van de bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Als het slecht
gaat met de insecten dan gaat het slecht met de natuur, onze lucht en het
land waarop onze groenten goeien. Landbouw speelt hierbij een
belangrijke rol. Wij kiezen daarom voor landbouw die geen schade
brengt aan de natuur, maar deze juist aanvult.

M
media

VSA hecht veel waarde aan een berichtgeving door de media. Het hecht
ook veel waarde aan berichtgeving die berust op juiste informatie. Aan de
ene kant weergave van de werkelijkheid en in aparte artikelen een
mening van de schrijver. Als in een weergave van gebeurtenissen een
betrokken partij aan het woord komt dan ook de andere betrokken
partijen die in het spectrum een andere opvatting verwoorden.

M
milieu

We dienen het milieu zo min mogelijk te belasten en zuinig te zijn op de
beschikbare energiebronnen. Milieuvervuiling en energieverbruik dragen
bij aan het broeikaseffect, wat voor mens en natuur wereldwijd negatieve
gevolgen heeft. Niet alleen energiebesparende maatregelen maar ook
schone lucht en water en aandacht voor de groene ruimte verdienen in dit
kader extra aandacht. Zuiniger zijn met grondstoffen en hergebruik
stimuleren. Alleen zo kunnen we voorkomen dat toekomstige generaties
de gevolgen van onze economische groei moeten betalen. Circulaire
economie: afval is grondstof.
We gebruiken geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen. Dit is goed
voor de biodiversiteit en verbetert de grondwater kwaliteit.
de 'Greenkids' een denktank van basisschoolleerlingen is opgericht. De
'Greenkids' helpen bij het opzetten en bedenken van acties om de jeugd
te betrekken bij milieuvraagstukken. Dit initiatief blijft bestaan wordt
verder ontwikkeld ook voor oudere jeugd.

M
muziekschool

Muzikale vorming is belangrijk voor kinderen. Een samenwerking tussen
muziekschool en basisscholen ligt daarbij voor de hand. Muziekonderwijs
voor volwassenen en voor talenten wordt niet of bepekt gesubsidieerd.
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N
natuur

Biodiversiteit, Het stimuleren van natuur- en milieubesef. Het ontwikkelen
van een rijkere flora en fauna in het buitengebied.
Natuur, water en schone lucht leveren een belangrijke bijdrage aan ons
milieu en het behoud van een goed leefklimaat.
Groen en vooral ook bosgebied levert een belangrijke bijdrage aan het
milieu, recreatie en ontspanning. We dienen in Veldhoven grote groene
zones te houden en te ontwikkelen. Dit moeten we afstemmen met
omliggende gemeenten zodat werkelijk aaneengesloten groengebieden
ontstaan en blijven die in elkaar overlopen.
In de groene zones dienen zoveel mogelijk waterlopen te komen.
Het verder vergroten van de biodiversiteit ook in de stad. Meer variatie
van plant en dier.
In het buitengebied kiezen we voor het uitvoeren van natuurprojecten,
het versterken van de bos zones en het verbeteren van het netwerk van
recreatieve
fiets- en wandelroutes. Het buitengebied wordt niet verder verkleind.
De verstedelijking wordt gecompenseerd met extra groen.
Boeren worden daar waar mogelijk betrokken bij het beheer van het
buitengebied. Tevens wordt het beheer van de gemeentelijke
landbouwgronden verbeterd.
Het aantal insecten is de afgelopen 30 jaar met 75% afgenomen. En de
helft van de bijensoorten worden met uitsterven bedreigd. Als het slecht
gaat met de insecten dan gaat het slecht met de natuur, onze lucht en het
land waarop onze groenten goeien. Landbouw speelt hierbij een
belangrijke rol. Wij kiezen daarom voor landbouw die geen schade
brengt aan de natuur, maar deze juist aanvult.
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O
omgevings
wet

De Omgevingswet, die naar verwachting in 2018 in werking treedt,
integreert zo’n 26 (!) wetten op het gebied van de fysieke leefomgeving.
Hieronder vallen onderwerpen als: bouwen, milieu, waterbeheer,
ruimtelijke ordening, monumentenzorg en natuur. De oude wetten zijn
veelal sectoraal opgebouwd. In samenhang gezien en toegepast sluiten
deze wetten niet meer aan bij de behoefte van deze tijd. Met de
Omgevingswet wil de overheid het wettelijk systeem ‘eenvoudig beter’
maken. Een grote operatie waarbij samenwerken vraagt om een open
houding van de gemeente.
De gemeenteraad moet in het kader van de Omgevingswet meer ruimte
bieden aan initiatieven uit de samenleving. Vertrouwen is hierbij een
sleutelbegrip.
Vertrouwen is niet het tegenovergestelde van regels. Vertrouwen moet je
opbouwen en samen, samenleving en gemeente, waarmaken. Goede
afspraken, kaders en regels helpen om tot goede resultaten te komen en
dus tot vertrouwen. Vertrouwen is niet in-het-wilde-weg loslaten of
zorgverwaarlozing. Aan de andere kant is alles dichttimmeren het andere
uiterste. Niets is dan mogelijk, omdat er altijd wel een regel is die in de
weg zit. Zonde, want de wet wil initiatieven vanuit de samenleving
mogelijk maken.

O
omroep

De Lokale omroep probeert actief Veldhovens ‘nieuws’ de ether in te
brengen. Deze organisatie verdient steun zodat ze hun werk kunnen
voortzetten.
Het is wel van belang dat inhoudelijk gewaakt wordt over respectvolle en
inhoudelijk juiste kwaliteit.
Wij denken dat verantwoording aan de bevolking/gemeente via een
jaarverslag op haar plaats is.

O
onderwijs

De gemeente draagt via rijksgelden zorg voor toegankelijke en
functionele schoolgebouwen.
De gemeente zorgt er voor dat in het kader van de leerplicht alle kinderen
naar school kunnen gaan.
Er is aandacht voor kinderen met leer- en sociale achterstanden

O
openbaar
vervoer

Frequente en snelle bus verbindingen van de wijken met het station
Eindhoven,
Citycentrum, Maxima Medisch Centrum en Eindhoven Airport zijn van
groot belang.
Het gebruik maken van openbaar vervoer wordt gestimuleerd.
Bushokjes die goed tegen vandalisme kunnen zijn nodig.
Fietsen moeten bij frequent gebruikte bushaltes veilig en bij voorkeur
droog gestalt kunnen worden
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O
openbare
ruimte

Samen met onze bewoners zorgen wij voor een schone en veilige
openbare ruimte. Een ruimte waarin mensen zich thuis voelen en waar het
fijn is om te zijn. Goed onderhoud van het openbaar groen is daarbij van
groot belang. Het zwerfvuil, het parkeren en het groenonderhoud zijn jaar
na jaar voor de burgers de grootste ergernissen. Het zijn moeilijk te
bestrijden ergernissen. Mentaliteit van mensen verander je niet alleen
door alsmaar nieuwe regels en handhaving. Er is veel geld nodig om dit
echt te verbeteren. Volgens VSA begint het bij de bron, de bewoners zelf.
VSA denkt na over een andere manier van werken.
Onkruidbestrijding zonder chemische bestrijdingsmiddelen wordt
voortgezet.
Vanwege milieu –en kostenoogpunt, wordt de komende jaren stap voor
stap overgegaan op LED verlichting.
Zwerfvuil opruimen is niet voldoende. Er dient een
mentaliteitsverandering op gang gebracht te worden door meer
‘opvoeden’ en consequenter handhaven.
Minder zwerfafval kost de burger ook nog eens minder geld!
Straten en pleinen worden volgens plan op een goed onderhoudsniveau
gebracht en gehouden.
Wijkbeheer door bewonersorganisaties dient wat VSA betreft zich met
name te richten op de buurtbewoner en de sociale samenhang binnen de
wijk.
Initiatieven en meer oog hebben voor de omgeving vanuit de bewoners
juicht VSA toe. Zoals et organiseren van buurtbindende activiteiten, het
samen schoonhouden van de eigen buurt, het maken van een
gezamenlijk veiligheidsplan etc.
De gemeente stimuleert en faciliteert dit waar nodig.
Na herinrichting van Zonderwijk en ’t Look denken we dat er aandacht
moet komen voor Cobbeek en het ‘vergeten’ deel van D’ekker (overzijde
Burg.van Hoofflaan.
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O
ouderen

Mensen met een zorgvraag moeten meer in de thuissituatie worden
opgevangen. Dus op lokaal niveau meer actieve aandacht voor
thuiswonende zorgbehoevende ouderen. Steeds meer mensen met
dementie vragen zorg in de thuissituatie. Kunnen we misschien zelf
alternatieven ontwikkelen voor gezamenlijke zorgvraag? We denken aan
eigen kleinschalige zorg accommodaties of bewoners coöperaties die
zorg en materiaal gezamenlijk inkopen.VSA wil meer aandacht voor de
ouderen die zich inzetten als vrijwilliger of mantelzorger binnen onze
gemeenschap. Het wordt vaak als vanzelfsprekend ervaren. VSA vindt dat
waar nodig deze senior-vrijwilliger extra ondersteuning verdient.
Organisaties die zich inzetten voor ouderen verdienen steun. Maar er
dient nadrukkelijker afgestemd en samengewerkt te worden. Ouderen
zijn niet per definitie arm of krachteloos. Ouderen kunnen veel zelf en
leveren belangrijke maatschappelijke bijdragen. Ook hier wordt bij
‘vertier’ verwacht dat het op eigen kracht wordt vormgegeven.
Dagopvang, ook in kader van respijtzorg, moet in alle opzichten
bereikbaar zijn voor zorgbehoevende mensen en dient een ontlasting zijn
voor mantelzorgers.
Veldhoven bevordert dat nieuwe woningen geschikt zijn voor
verschillende levensfasen en makkelijk aanpasbaar zijn voor mensen met
een handicap. Ook bestaande woningen moeten geschikt worden
gemaakt voor ouderen.
VSA wil dat elke oudere de zorg op maat krijgt die nodig is, er meer
handen aan het bed komen. Uitgangspunt is dat ouderen zo lang
mogelijk thuis blijven wonen. De eigen regie van ouderen wordt
gestimuleerd door de inzet van persoonsgebonden budgetten voor de
mensen die dat willen.
2017:De aandacht voor ouderen moet op diverse terreinen worden
versterkt. Het aantal ouderen groeit, ouderen die langer thuis wonen
groeit, mensen met dementie vragen oom aandacht, eenzaamheid,
ontmoeting, contacten en activiteiten en de oudere als vrijwilliger enz.
Het ouderenbeleid moet via een ‘living document’ worden geformuleerd
en ontwikkeld in samenspraak met ouderenorganisaties, ouderen en
ondersteunende organisaties. Dit gebundeld ouderenbeleid dient op elk
beleidsterrein haar beslag te krijgen

P
passend
onderwijs

Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs.
Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en
rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het
regulier onderwijs. Zo worden ze zo goed mogelijk voorbereid op een
vervolgopleiding en op een plek in de samenleving. Het speciaal
onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn.
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P
Pastor
Vekemans
fonds

Veldhoven gebaat is met een duidelijke afspraak over inzameling kleding.
Pastoor Vekemansfonds een jarenlang gewaardeerde en structurele
bijdrage heeft geleverd aan inzamelen van kleding
Ook in Veldhoven sprake is van armoede en opbrengsten vanuit
kledinginzameling een bijdrage kunnen zijn om ook deze problemen te
verkleinen
Voorstel is om binnen de afvalstoffenverordening een apart geformuleerd
artikel op te nemen waarin het inzamelen van textiel en kleding wordt
verordend en vergund. Ook na de verstreken vergunningstijd 2021
De opbrengst gaat naar een goed doel in India. Met een streefbedrag per
jaar.
Het zou wel een verbetering zijn om een deel van de opbrengsten ook in
te zetten voor de armoedeproblematiek in Veldhoven zelf. Bijvoorbeeld
via Voedselbank en Leergeld.
De voorgestelde opdracht binnen de gemeenteraad dat de
afvalstoffenheffing naar 0 euro wordt gerealiseerd komt daarmee te
vervallen.

P
politie

Sinds de nationalisering van de politie is contact met politie verminderd
vanuit de politiek. Daar de raad wordt een regionaal
veiligheidsprogramma vastgesteld waarbij de raad onderwerpen
aanlevert. Deze worden als aandachtspunten in het beleid meegenomen.
Of dit tot resultaten leidt wordt niet rechtstreeks aan de raad gemeld.
Op wijkniveau moeten politiemedewerkers ook voor bewoners snel
bereikbaar zijn.

P
privacy

De privacy van mensen moet zo goed mogelijk wordt beschermd. Het
organiseren van zorgtaken binnen de gemeente brengt het risico met zich
mee dat bekenden van het gezin werkzaam zijn bij de gemeente, en zo
gevoelige gegevens over hen in handen kunnen krijgen. Persoonlijke
informatie moet daarom zo kort mogelijk worden bewaard en zo min
mogelijk mensen moeten er toegang toe hebben.

R
riool

Bij reconstructies en nieuwe ontwikkelingen wordt uitgegaan van een
gescheiden rioolstelsel (regenwater krijgt de kans om via de bodem weer
terug te keren naar het grondwater, vuil water wordt via het riool
afgevoerd)
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S
samen

In Veldhoven gaan we met respect met elkaar om. Respectloos gedrag
lijkt echter normaal te zijn geworden. Die verruwing neemt vele vormen
aan: van anonieme bedreigingen op internet en treiterende jongeren die
zich door niemand laten corrigeren, tot werkgevers die een jongen
weigeren voor een stage vanwege een buitenlandse achternaam of
omdat hij een vriendje heeft.
Waar het te vaak aan ontbreekt is respect. We zijn vergeten dat we met
elkaar één samenleving delen. Het fatsoen om de ander een eigen
levensstijl te laten hebben, al zou jij andere keuzes maken. Het alledaags
fatsoen om een ander bij voorbaat een kans te geven, ook al is hij of zij
anders dan jij. Het fatsoen om de ander het woord te gunnen en oprecht
te luisteren. Het lijkt ‘wij’ tegenover ‘zij’. We zijn vergeten dat we een
samenleving delen.
Als we met elkaar als samenleving verder willen komen, moeten we ons
inleven in de problemen, gevoelens en opvattingen van de ander. Hoe
verschillend mensen ook zijn, we zijn allemaal begaan met de toekomst
van onze kinderen.
Een samenleving is gebaat bij samen leven.

S
schaliegas

Geen boringen naar schaliegas en geen opslag van gevaarlijke stoffen als
CO2 en radioactief afval
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S
sport

Sport en verenigingen dienen via hun activiteiten vele doelen zoals: Het
bieden van recreatie, het verbeteren van de gezondheid, het opvoeden
van de jeugd, het vergroten van de sociale cohesie en het nemen van
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Naast de verenigingen steunen daar waar nodig en betaalbaar, draagt de
gemeente ook zorg voor het realiseren en onderhouden van
sportvoorzieningen.
Vrijwilligerswerk verdient aandacht. Werven en opleiden van mensen tot
vrijwilligers die op een verantwoorde wijze taken kunnen en willen
uitvoeren.
Verenigingen verdienen ondersteuning voor het opleiden van
bestuurskader, verzekeringen, jeugdactiviteiten, bijzondere en specifieke
doelgroepen.
De samenwerking tussen basisscholen en verenigingen wordt versterkt.
Voorbeelden daarvan zijn het schoolzwemmen en het uitvoeren van
programma’s in het kader van de breedtesport. VSA is voor het stimuleren
van sport bij de buitenschoolse opvang. Samen stimuleren we de jeugd
om aan sport te gaan doen.
VSA wil dat we verenigingen stimuleren om hun accommodaties te delen
maar ook om op bestuurlijk niveau samen te werken. Veel sport
accommodaties kunnen voor andere doeleinden worden ingezet. Ook dit
kan wat VSA betreft nog beter.
We stimuleren sport en beweging gericht op het gezond en fit houden
van mensen. Naast fysieke sport stimuleren we ook de sporten die de
grijze cellen trainen: zoals de denksporten dus.
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S
statushouders

In de raadsvergadering van 10 mei 2016 heeft VSA gepleit voor:
• Betere communicatie met bewoners
• Versnelde bouw van reguliere huurwoningen
• ‘Noodwoningen’ voor statushouders en andere mensen willen we
spreiden over Veldhoven; over meer dan meer dan 4 locaties. Zowel
meerpersoonshuishoudens als eenpersoonshuishoudens mixen
• Wijken waar al veel statushouders wonen in eerste instantie ontzien.
• Sterke inzet op doorstroming naar reguliere huurwoningen en
ondersteuning bij integratie (motie)
Het is al lange tijd duidelijk dat we een ruim aantal statushouders moeten
huisvesten in Veldhoven en dit moeten we communiceren met de
Veldhovenaren.
Niemand in Veldhoven hoeft verrast te zijn.
Communicatie daar draait het om zo stelden wij al vaker en eerder.
Dat is onvoldoende gebeurd. Informeer mensen over waar Veldhoven
voor staat. Wat er verwacht mag worden.
Veldhovenaren moeten er van doordrongen zijn dat opvang van
vluchtelingen en mensen met een verblijfsvergunning ook in Veldhoven
plaatsvindt en zal plaatsvinden.
Nu, straks en misschien nog jaren zal deze groep beetje bij beetje
aangroeien. Elke wijk kan er mee te maken krijgen. Niemand in Veldhoven
hoeft verrast te zijn.
Ook noodopvang en opvang van asielzoekers zal mogelijk ook nog aan
de orde kunnen komen.
We moeten ons voorbereiden op de komst van mensen die huis en haard
hebben moeten verlaten, simpelweg omdat de meeste geen thuis meer
hebben. Mensen die misschien de mogelijkheid krijgen om hier een
nieuw bestaan op te bouwen. Helder en frequent mensen hierover
informeren en met mensen communiceren is en blijft noodzakelijk.
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S
statushouders
vervolg

Versneld bouwen huurwoningen
Allereerst, en niet alleen voor deze extra groep mensen, is er een tekort
aan huurwoningen. Er moet met spoed ruimte, tijd en inspanning
geleverd worden om intensief te werken aan het bouwen van extra
huurwoningen. De situatie moet ook voor de betrokken gemeentes,
provincie en rijk een katalysator zijn om versneld huurwoningen toe te
voegen.
Een antwoord van de wethouder als: “dat is allemaal zo eenvoudig niet”
of “ ik zal er eens naar kijken” is voor ons een onbevredigend en niet
afdoende antwoord. Garen op de klos; extra uurtjes verzetten en
mogelijkheden zoeken om dit tot stand te brengen. Mouwen opstropen
en werken. Oplossingen zoeken en uitvoeren.
Want tijdelijke (nood)woningen zijn misschien een snelle oplossing, maar
doorstroming is een must. Mensen moeten geen 10 jaar in een
noodvoorziening blijven.
We zijn bang dat als dit voorstel vanavond (red: 10 mei) wordt
bekrachtigd dat het ten aanzien van het thema van versneld bouwen van
extra huurwoningen weer op de handen zitten wordt en dat mag niet.
Spreiding en goede mix binnen Veldhoven
Daarnaast lijkt het ons ook wijs en noodzakelijk om ook andere
mogelijkheden voor huisvesting verder uit te werken. Daaronder kan ook
vrijwillige opvang bij particulieren vallen, zoals een fractielid van ons
opperde.
VSA is voor spreiding. Meerdere kleine locaties lijkt ons een veel betere
optie. Dat lijkt ons een stuk menselijker.
Sterke ondersteuning gericht op stevige integratie
zie integratie

S
stedelijke
ontwikkeling

De ruimte in Veldhoven wordt voor verschillende doeleinden gebruikt :
voor wonen, voor recreatie, voor waterberging, voor werken en voor
vervoer. Deze ruimte is schaars. VSA wil ruimte binnen de wijken niet
totaal vol bouwen. Wij kiezen voor ruime groenstroken tussen en in de
wijken. Dat is van belang voor de leefbaarheid. Openbaar groen heeft
daarbij de voorkeur. De ontwikkeling van Veldhoven moet duurzaam zijn
en gericht op een optimaal woon- en leefklimaat. Groen en vooral ook
bosgebied levert een belangrijke bijdrage hieraan. Bebouwing
veroorzaakt dat er meer wateroverlast zal zijn. Daar wordt rekening mee
gehouden bij de ontwikkeling van Veldhoven. U ziet op vele plekken in
Veldhoven waterbergingsplekken gecombineerd met natuur ontstaan.
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T
thuiszorg

De balans tussen wat je zelf kunt en waar ondersteuning nodig is moet
uitgangspunt zijn. Ondersteuning van de omgeving en mantelzorg
verdienen nadrukkelijk aandacht omdat het onverantwoord is om alles op
de schouders van deze steunverleners te leggen. Grenzen richting
vrijwillige inzet lijken te verschuiven. Een steeds zwaardere taak die een
grens kent. De vraag moet helder en duidelijk zijn en daar kan dan
passende ondersteuning bij gezocht worden. De discussie over dit
onderwerp is door de oplopende zorgkosten nog lang niet achter de rug.

T
toerisme

Vooral het achterland van Veldhoven leent zich voor toerisme door de
Brabantse natuur. Maar dat begint aan de rand van Veldhoven. Vooral
fietsen en wandelen zijn uitstekende mogelijkheden. Veldhoven is daarbij
een goede verblijfplaats en biedt ook een aantal
ontspanningsmogelijkheden zoals theater, bioscoop, ’t Geitenboerke, de
Dwaaltuin, sportaccommodaties, speeltuinen en een scala aan restaurants.
VSA is niet voor het lanceren van pretparken of grootschalige
pleziervoorzieningen. Wel zou het accent op verblijfsvoorzieningen
kunnen worden versterkt. De toeristenbelasting is op een betaalbaar
niveau.
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V
veiligheid

Naast gezondheid is veiligheid een belangrijk thema. VSA wil dat
Veldhovenaren zich veilig voelen en kunnen leven in een veilige
omgeving. Mensen die in Veldhoven leven, wonen en werken kunnen zelf
een bijdrage leveren aan deze veilige omgeving. Oog en zorg voor elkaar.
Het veiligheidsgevoel in woonbuurten moet goed blijven. De kunst is het
gevoel van onveiligheid om te buigen naar veiligheid. Dit kan o.a. door
positieve informatieverstrekking.
Overmatig drank- en drugsgebruik zijn een steeds groter probleem in
onze maatschappij. Gevolgen hiervan zijn ongelukken in het verkeer,
criminaliteit, ziekenhuisopnames, agressief gedrag richting hulpverleners,
verslaving. VSA is geen voorstander van overmatige regulering door de
overheid. We zien meer in goede voorlichting aan ouders, kinderen, café
eigenaren etc. Uiteindelijk begint het met eigen gedrag. We denken dat
het stijgende alcohol gebruik niet alleen een probleem is van onze jeugd.
Heel veel jeugd gaat gewoon netjes naar huis na het stappen.
Om overlast te verminderen in de nachtelijke uren, moet in de eerste
plaats tegen de veroorzakers van overlast opgetreden worden. Kosten van
hulpverlening door overmatig alcohol gebruik willen we op de daders
verhalen. In overleg met de horeca en in regionaal verband kan gekeken
worden of een vervroeging van de openingsuren kan helpen bij de
vermindering van overlast.
De absolute veiligheid moet worden verbeterd. Voorbeelden zijn het
terugdringen van inbraken door buurtprojecten gericht op verbeterd
hang- en sluitwerk in woningen en buurtpreventie.
De aanpak rond het terugdringen van straatoverlast blijft overeind. Snel
en adequaat handhaven. Met de betrokken jongeren afspraken maken en
activiteiten ondernemen. We richten ons vooral op het voorkomen van
overlast. Dit vraagt om vroegtijdig, regelmatig en direct contact met
jongerengroepen. Bij overlast waar groepen jeugd in beeld zijn wordt
snel iets aan de situatie gedaan.
Burgers zijn open ogen en oren in hun omgeving. Zij helpen mee aan het
terugdringen van overlast en vandalisme.
Eindhoven Airport en het aantal vluchten breidt uit. Veldhoven wil dat de
veiligheidsmaatregelen op en rond de luchthaven goed zijn geregeld. De
veiligheid van onze woonomgeving blijft een aandachtspunt. Het gaat om
de veiligheid en om de gezondheid van onze inwoners. We willen
passende maatregelen tegen lawaai, verkeersoverlast en een verbetering
van de luchtkwaliteit.
Veldhoven ligt ingeklemd tussen snelwegen en naast een vliegveld.
Hieruit voortvloeiende risico's dienen te worden beperkt en er dient een
actueel rampenplan te zijn.
Inmiddels is de regionale veiligheidsorganisatie een feit. VSA blijft
voorstander van een 'eigen' Veldhovense vrijwillige
brandweerorganisatie. Onze vrijwillige brandweerorganisatie is een
duidelijk aanwezige en herkenbare, organisatie, verbonden met de
Veldhovense samenleving. De zorg voor onze vrijwillige
brandweerorganisatie met haar actieve vrijwilligers moet gegarandeerd
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V
verkeer

zie o.m. bereikbaarheid

V
vliegveld

Het is voor VSA en Veldhoven onwenselijk dat Eindhoven Airport nog
verder groeit als de overlast door onbereikbaarheid, uitstoot en
geluidsoverlast onevenredig toeneemt. “De groei moet verdient worden”.
De geluidsoverlast, de uitstoot en het energiegebruik van vliegtuigen
wordt op dit moment merkbaar minder en ook de bereikbaarheid van
Eindhoven Airport wordt merkbaar beter. Tevens is er verbeterd openbaar
vervoer van en naar de luchthaven. Milieucompensatie blijft echter nodig
en moet niet gezien worden als afkoop.
Geluid en uitstoot moeten worden gemeten met betrouwbare apparatuur
en niet ‘berekend’.
Mensen, aarde en economie dienen in een menswaardige balans te zijn.
Economie gaat niet te allen tijde voor en dat lijkt er vaak wel op.

V
vluchtelingen

Vluchtelingen moeten ook in Veldhoven menswaardig worden
opgevangen.

V
vrije tijd

Verenigingen verdienen ondersteuning voor het opleiden van bestuurs
kader, verzekeringen, jeugdactiviteiten, bijzondere en specifieke
doelgroepen.
De samenwerking tussen basisscholen en verenigingen wordt versterkt.
Voorbeelden daarvan zijn het schoolzwemmen en het uitvoeren van
programma’s in het kader van de breedtesport. VSA is voor het stimuleren
van sport bij de buitenschoolse opvang. Samen stimuleren we de jeugd
om aan sport te gaan doen.
VSA wil dat we verenigingen stimuleren om hun accommodaties te delen
maar ook om op bestuurlijk niveau samen te werken. Veel sport
accommodaties kunnen voor andere doeleinden worden ingezet. Ook dit
kan wat VSA betreft nog effectiever.

W
welzijn

Mensen moeten zo gezond en volwaardig mogelijk mee kunnen blijven
doen. Voorzieningen en maatregelen gericht op ouderen, minima,
gehandicapten en mensen in een kwetsbare positie moeten bereikbaar
blijven en worden afgestemd op hun specifieke behoefte. Naast
onderwerpen als veiligheid, zorg, wonen en werken dienen er activiteiten
ontwikkeld en uitgevoerd te worden die het algemeen welbevinden van
mensen en de sociale samenhang versterken.
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W
werkgelegen
heid

Behouden en stimulering van voldoende werkgelegenheid in Veldhoven.
Voorkomen van uitbreiding van werkloosheid; toeleiding naar werk en
stimulering van scholing.
Aandacht voor jeugdige werklozen en vroegtijdige schoolverlaters.
Kansen scheppen voor jongeren. Het zou VSA wat waard zijn als de
Veldhovense bedrijven meer ruimte bieden voor stages. In onze regio is
het van belang dat er meer jongeren worden opgeleid in diverse
technische beroepen op alle niveaus.
We stimuleren de werkgelegenheid door het binnenhalen van een
gedifferentieerd pallet van economische activiteiten
Het Health Technologie Park bij het Maxima Medisch Centrum wordt
voortvarend ontwikkeld en zal een goede aanvulling op de
werkgelegenheid zijn. De gemeente faciliteert dit project een gebruikt
haar netwerk om deze ontwikkeling te promoten
We ondersteunende initiatieven voor startende ondernemingen.
Bedrijven houden oog voor hun omgeving en de Veldhovense
samenleving. Maatschappelijk ondernemen betekent ook steun aan
Veldhoven, haar organisaties en haar inwoners. We willen nog meer
participatie van de Veldhovense bedrijven.
Bij gelijkwaardige kwaliteit wordt bij vacatures en aanbestedingen
voorrang gegeven aan Veldhovense mensen en bedrijven.
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W
wonen

De vastgestelde woonvisie (2016/17) dient invulling te krijgen. De
gemeente dient zorg te dragen dat er meer initiatieven vorm krijgen.
Tempo en daadkracht !
Duurzaam bouwen is belangrijk; We houden rekening met nieuwe
vormen van energie, het besparen van energie en het gebruik van
duurzame materialen.
Er is een toenemende vraag naar zorg in eigen omgeving en er zijn steeds
meer thuiswonende mensen met een beperking. Dit vraagt om een ander
soort woningen of aanpassingen van bestaande woningen. Vraag gericht
bouwen met een duidelijke kijk naar maatschappelijke ontwikkelingen in
de komende decennia (mensen worden ouder, wonen ook met
beperkingen langer zelfstandig, mogelijkheid tot 3-generatiewoningen
maar ook meer woningen voor alleenwonenden).
Bouwen in groepsverband en in eigen beheer wordt in Veldhoven verder
gestimuleerd.
Ook groepen mensen met alternatieve woonvormen waarbij
duurzaamheid en sociale cohesie invalshoek zijn dienen kansen te krijgen
binnen de Veldhovense gemeentegrenzen.
Mensen die nieuw op de woningmarkt komen moeten betere kansen
hebben: huur- en koopwoningen voor starters en jongeren blijven zeer
belangrijk.
In regioverband hebben we een streef getal van 30% aan sociale koopen huurwoningen afgesproken. Spreiding over Veldhoven heeft daarbij
de voorkeur. Dit stemmen we af met woningbouw coöperaties.
Het aantal huurwoningen in diverse prijsklassen dient vergroot

Z
zorg

Met de groei van het aantal oudere ouderen, neemt naast de vitale
oudere echter ook het aantal kwetsbare mensen toe. Mensen die zorg,
aangepaste voorzieningen en woonruimte nodig hebben. Ondersteuning
en zorg dient daarop aan te sluiten, waarbij in het oog moet worden
gehouden dat er uiteindelijk andere generaties van ouderen zullen zijn en
dat er dus flexibel beleid dient plaats te vinden.
We gaan weer zorgen voor elkaar. De wensen van mensen staan centraal
i.p.v. de structuren en/of organisaties. VSA vindt dat ouderen zelf moeten
kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in
kleinschalige woonvormen waar zorg aanwezig is. Ondersteuning d.m.v.
mantelzorgers dient een onderdeel te zijn van deze beleidsuitvoering. Er
zijn echter wel grenzen aan de hulp aan elkaar. Deze grenzen dienen
helder in beeld zijn om het ondersteuningswerk van gemeente en
instellingen het juiste volume te kunnen geven. Meer oog voor elkaar kan
overheadkosten beperken, terwijl goede samenwerking de zorg beter op
de vraag kan laten aansluiten. Zorgvoorzieningen horen thuis in de wijk,
dichtbij de mensen zelf.
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Z
zwembad

In een gemeente ter grootte van Veldhoven is een binnenzwembad een
voorziening die past. Zeker met een grote en stabiele zwemvereniging als
Njord die er voor zorg draagt dat er zowel zwemsport, recreatief als
zwemles wordt gegarandeerd. De betaalbaarheid van een nieuw te
ontwikkelen bad is van groot belang. Dus we hoeven niet te streven naar
luxe uitstapjes, maar een prettig functioneel bad. Schone op de toekomst
gerichte energie en duurzaamheid zijn uiterst belangrijke componenten
in de ontwikkeling. Daarnaast is een verblijfsmogelijkheid door middel
van een horecavoorziening een middel om het bad aantrekkelijker te
maken en zorg te dragen voor aanvullende inkomsten. Voor een goed
bad met goede organisatie mogen gebruikers financieel best iets over
hebben. Daarnaast is sponsoring een denkbare financiële
ondersteuningsbron. De afhankelijkheid van gemeente en subsidie dient
binnen de perken te blijven. (VSA denkt in 2018 en volgende jaren aan
een maximum van 550.000 euro)
Standpunt in raad:
VSA: zwembad ja. Zeer duurzaam uitgevoerd. Samenwerking met Njord
en zwembadorganisatie noodzaak. Locatie centrum maar bijvoorbeeld
ook locatie Kempencampus was voor VSA goede optie geweest.
Samenwerken met bewoners in de omgeving een must. De voorgestelde
investeringsbedragen zijn hard uitgangspunt.
Eindhoven, zo gaf wethouder aan, zag geen mogelijkheid in
samenwerking. Buurthuis Uitwijk wordt gesloten: VSA vraagt aandacht
voor ontmoetingsplekken voor ouderen in alle wijken.

