Helder en Gedreven

Missie (waar staat H&G voor?)
H&G is een lokale partij voor alle inwoners van Valkenswaard met als doel
gezamenlijk de belangen van Valkenswaard in de meest brede zin van het woord
optimaal te behartigen. Op eigentijdse en realistische wijze wil H&G een klankbord
zijn voor lokaal welzijn, maatschappelijke zorg en zekerheid, gemeenschapszin en
de kwaliteit van de leef- woon- en werkomgeving. De focus is daarbij gericht op de
toekomst omdat het beleid van vandaag bepalend is voor het leven van morgen.
Wij zijn ons daarbij steeds bewust van datgene dat voor ons door anderen is
opgebouwd. H&G heeft Valkenswaard in handen gekregen en wij dienen het te
koesteren.
Belangrijke pijlers waar H&G zich op richt zijn, ‘bestuurlijke vernieuwing´,
‘burgerparticipatie’ en ´duurzaamheid´. Deze pijlers binnen de partij
rechtvaardigen ons bestaansrecht en onze identiteit en maken ons uniek.
De bestuurlijke vernieuwing wordt ingegeven vanuit de wil om door openheid aan
en met betrokkenheid van inwoners helderheid te verschaffen in beleids- en
besluitvorming van de gemeente(raad). Het uitgangspunt daarbij is dat bij H&G de
inwoner centraal staat en wij ons ten dienste stellen van de gemeenschap.
Burgerparticipatie betekent bij H&G het betrekken van inwoners bij het verbeteren
van beleids- en besluitvorming en dienstverlening: volksvertegenwoordiging in
optima forma. H&G wil graag gebruik maken van de kennis en talenten van
inwoners en ondernemers. Samenwerken en kennis delen is belangrijk om de
kwaliteit van de leefomgeving in Valkenswaard te verbeteren. De groei die H&G
heeft gekend is voor een belangrijk deel het gevolg van de toegankelijkheid en de
mogelijkheid om daadwerkelijk te participeren. Signalen uit de samenleving
worden gehoord.
Met duurzaamheid staat H&G voor een afgewogen balans tussen de mens, de flora
en de fauna, maar ook voor maatregelen die jarenlang standhouden. Bij duurzame
ontwikkeling is voor H&G dus sprake van een ideaal evenwicht tussen ecologische,
economische en sociale belangen.

Visie (waar gaat H&G voor?)
Onze visie is een richtlijn voor doelstellingen, komt voort uit een realistisch
toekomstbeeld en biedt ambitieuze, maar haalbare idealen waar de partij naar
streeft. Onze visie bestaat uit een aantal elementen, die als volgt zijn omschreven:
 Wij zetten in op een leefbare gemeente waar het veilig en goed wonen,
werken en verblijven is voor iedereen;
 Wij vinden dat elke dorpskern haar eigenheid moet behouden met de
juiste voorzieningen;
 Wij bereiken dat door een krachtige bestuurspartij te zijn; helder en
gedreven;
 Wij bouwen voortdurend aan een wijd vertakt netwerk in de
Valkenswaardse gemeenschap en zo nodig buiten Valkenswaard om
daarmee Valkenswaard, waar nodig, een sterke positie te kunnen geven;
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 Wij spannen ons in voor het behoud van natuur en van het historisch
erfgoed, waar Valkenswaard zo rijk aan is;
 Wij spannen ons in voor het behoud van het karakter van de dorpskernen
van Valkenswaard;
 Wij zijn een aansprekende en benaderbare/toegankelijke politieke partij
in Valkenswaard;
 Wij stellen de burger centraal en geloven in de kennis en betrokkenheid
van de burger;
 Wij streven naar een gezonde financiële huishouding van de gemeente;
 Wij maken duurzame afwegingen;
 Wij streven ernaar om datgene wat is opgebouwd en goed is voor onze
gemeenschap te behouden en te koesteren.

Wat zijn onze kernwaarden?
Onze kernwaarden maken duidelijk wat onze innerlijke doelen zijn. Waar spreken
wij elkaar op aan? Welk gedrag kunnen inwoners van ons verwachten? De
kernwaarden zijn de toetssteen voor ons politiek handelen. Daar kunnen we steeds
op terug grijpen als we twijfelen wat we moeten doen. Daarom geven we in korte
statements aan wat iedere kernwaarde voor ons betekent.

Wij zijn helder en betrouwbaar.
Dit betekent het volgende:
• Wij zijn aanspreekbaar;
• Wij streven naar een transparante, zorgvuldige en integere beleids- en
besluitvorming;
• Wij leggen verantwoording af;
• Wij zijn consistent in beleid;
• Wij vervullen onze taak naar eer en geweten en zullen ons steeds
verantwoorden;
• Wij behandelen en beoordelen alle onderwerpen van “stoeptegelniveau”
tot “majeure dossiers” gelijkwaardig.

Wij zijn toegewijd en gedreven.
Dit betekent het volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Wij
Wij
Wij
Wij
Wij
Wij
Wij

houden van het dorp;
voelen ons betrokken bij de gemeenschap;
hebben oprecht interesse in dat wat er speelt;
denken in oplossingen, niet in problemen;
betrekken onze netwerken actief bij de oplossing;
acteren pro-actief;
brengen bestuurlijke kennis en kwaliteit.

Wij zijn authentiek:
Dit betekent het volgende:
• wij blijven trouw aan onze missie en visie.
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Wat zijn onze kernkwaliteiten?
Onze kernkwaliteiten geven aan waar we goed in zijn en waarin we ons van
anderen kunnen onderscheiden. Ze geven ons vertrouwen en zelfbewustzijn,
uiteraard vanuit het besef dat we voortdurend onze kernkwaliteiten moeten blijven
versterken en ontwikkelen. Van leden van de fractie binnen H&G wordt verwacht
dat zij zich inspannen om gestelde doelen te bereiken. Daarbij is vakinhoudelijke
kennis en een hoge mate van specialisme onontbeerlijk.
Onze kernkwaliteiten zijn:
Luisteren:
• wij zijn goed bereikbaar en luisteren actief in wijken;
• wij zijn toegankelijk en aanspreekbaar, zowel vooraf als achteraf, wij zijn
volksvertegenwoordigers;
• wij gaan aan de slag met datgene wat we gehoord hebben.
Belangen afwegen:
• wij wegen lokale en regionale belangen af;
• wij hebben oog voor de ontwikkelingen in de regio en de provincie;
• wij bepalen op basis van die belangen ons standpunt.
Verbinden:
• wij zorgen waar nodig voor verbinding tussen partijen;
• wij zetten onze netwerken in om resultaat voor Valkenswaard te boeken.
Resultaten boeken:
• wij werken voortdurend aan een beter Valkenswaard;
• wij zijn resultaatgericht;
• wij maken onze resultaten zichtbaar;
• wij streven naar bestuurlijke verantwoordelijkheid in de gemeenteraad en
het College van B&W;
• wij ambiëren posities in regionale bestuursorganen zoals Waterschap,
Regioraad etc.

Voor akkoord getekend:
Dd: ………………………………

J. Roothans
Voorzitter H&G

Th. Geldens
Fractieleider H&G
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