
Coalitieprogramma 
 
Op donderdag 28 juni werd in de raadsvergadering het coalitieprogramma van H&G, 
CDA en de PvdA gepresenteerd. Met een ruime meerderheid werd ingestemd met dit 
programma. We zijn als H&G blij dat we tot dit akkoord zijn kunnen komen en dat we 
nu echt aan de slag kunnen voor de komende 4 jaar.  

 
Om te beginnen willen we namens H&G graag onze dank uitspreken naar eenieder die 
meegewerkt heeft om dit programma tot stand te laten komen: raadsleden, ambtelijke 
organisatie, maar bovenal ook alle externe partijen die hun input hebben geleverd: 
zowel professionele organisaties als de vrijwillige organisaties die een maatschappelijk 
belang dienen en op onze uitnodiging zijn ingegaan om input te leveren. 
 
Het coalitieprogramma is op een bijzondere manier tot stand gekomen. En ik vind het 
belangrijk om dat ook expliciet te benoemen. In het verleden werd een 
coalitieprogramma vaak geschreven door uitsluitend de partijen uit een coalitie. Maar 
deze periode hebben we gekozen voor een andere insteek. We wilden tot een zo breed 
mogelijk gedragen programma komen, niet alleen op basis van de 
verkiezingsprogramma’s van het CDA, PvdA en van ons, maar we wilden ook de input 
van andere partijen erbij betrekken, en belangrijker nog: van onze inwoners. 

We hebben daarom gekozen voor het uitnodigen van maatschappelijke organisaties die 
in verschillende werktafels hun input hebben kunnen leveren. Deze input, uitgewerkt in 
de bijlagen, maakt integraal onderdeel uit van dit akkoord. We zijn blij dat veel 
organisaties deelgenomen hebben, en de werksessies zijn op een constructieve en 
positieve wijze verlopen.  
 
 
De titel van het programma, koersvast en vernieuwend, geeft de ambitie van onze 
nieuwe coalitie al aan: voortborduren op de basis die de afgelopen jaren is gelegd, maar 
ook zoeken naar nieuwe uitdagingen en een nieuwe invulling voor de koers van onze 
gemeente.  

Waar ligt dit vernieuwende in? Op de eerste plaats de grote nadruk op 
toegankelijkheid: zowel in figuurlijke zin als in fysieke zin (Agenda 22). Daarnaast 
hebben we in dit akkoord een volledige paragraaf over milieu en klimaat. We zullen, ook 
als Valkenswaard, ons moeten voorbereiden op de nieuwe klimaatdoelen van Parijs. De 
nadruk op onze kernen, met name het leefbaar houden van Borkel verdient in dit 
akkoord ook de bijzondere aandacht. Maar ook het echt ‘werk maken’ van het 
ondersteunen en faciliteren van burger- en overheidsparticipatie is een belangrijke 
(nieuwe) ambitie voor de komende periode.  
 
Het voorliggende programma is een hoofdlijnenakkoord, en hier is expliciet voor 
gekozen. Kritiek die hiertegen ingebracht kan worden is dat het programma niet 
concreet genoeg is, of niet onderbouwd is met bedragen. Maar dat was en is ons 
uitgangspunt niet geweest. Dit coalitieprogramma geeft een visie weer, een richting die 
inderdaad op een wat hoger abstractieniveau is geformuleerd. Daarnaast is het 



belangrijk als je echt samen wilt werken, zowel met de raad als met de inwoners, dat je 
dan de boel niet dicht timmert, maar ruimte geeft om gezamenlijk de vorm te bepalen. 
Aan het college nu de taak om deze ambities uit te werken in een collegeprogramma, en 
financieel mee te nemen richting de begroting. 
 
Hoe zal Valkenswaard er over vier jaar uitzien? Hebben we iets van deze ambitie 
waargemaakt? Dat zal de tijd uitwijzen, 1 gezegde komt daarbij op: 
 
De beste manier om de toekomst te voorspellen is haar zelf te creëren. H&G wil deze 
verantwoordelijk op zich nemen, op de positief kritische manier waarop u van ons 
gewend bent. 
 
Laten we dat vooral samendoen, en laat voor de komende vier jaar dit het beginpunt 
zijn!  
 
Bram Bots, 
Fractieleider H&G. 


