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Programma in één oogopslag
Het programma van H&G is omvangrijk, maar er is nog veel te doen om Valkenswaard nog
beter te maken om te wonen, werken en recreëren. In deze paragraaf geven we met een
aantal steekwoorden een korte samenvatting van ons programma. Bent u geïnteresseerd in
ons volledige programma of bepaalde onderdelen daarvan, ga dan naar de paragraaf met
het programma.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Goede, betaalbare en duurzame woningen voor alle groepen van de Valkenswaardse
samenleving.
Voor nieuwe woningbouwlocaties geldt: inbreiding voor uitbreiding.
Natuur en cultuurhistorie moeten behouden blijven.
Verpaupering gaan we tegen.
Doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd uit het centrum van Valkenswaard.
Goede voorzieningen voor fietsers en voetgangers, waarbij met name aandacht voor
jeugd, ouderen en mindervaliden.
Kleine ongemakken worden aangepakt.
Het openbaar vervoer moet beter.
Blauw parkeren bevorderen en het betaald parkeren verminderen.
Efficiënte en betaalbare methode van afvalinzameling en –verwerking.
Voorkomen van overlast ten gevolge van (de toename van) het vliegverkeer.
Handhaving en controle op naleving van bouw- en milieuregels, het aantasten van
natuur en cultuurhistorie en de veiligheid moet consequent uitgevoerd worden.
Valkenswaard moet groen blijven.
Boeren stimuleren om duurzaam te gaan ondernemen.
Voldoende opgeleide werkkrachten waaraan het bedrijfsleven behoefte heeft.
Voldoende ruimte waar bestaande bedrijven zich kunnen ontwikkelen en nieuwe
(hightech) bedrijven zich kunnen vestigen.
Nieuwe detailhandelsontwikkelingen zijn alleen mogelijk in het kernwinkelgebied. Bij
langdurige leegstand van winkels buiten dat kernwinkelgebied overwegen tot
bestemmingswijziging.
Kinderen moeten in hun eigen wijk naar school kunnen.
Het opleidingsniveau in Valkenswaard moet opgevijzeld worden.
Multifunctioneel gebruik van scholen en welzijnsgebouwen.
Harmoniseren en integreren van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang.
Het verminderen van de kloof tussen verschillende groepen van inwoners. Iedereen
heeft recht op dezelfde kansen en verdient evenveel respect.
Muziekonderwijs moet betaalbaar zijn en blijven.
In het belang van de volksgezondheid meer (aangepaste) sportmogelijkheden voor
iedereen en met name voor ouderen, jeugd en mensen met een beperking.
Voor wat betreft recreatievoorzieningen meer diversiteit van goede kwaliteit, dan
meer van hetzelfde.
Prioriteit aan optreden tegen overlast ten gevolge van alcohol- en drugsgebruik.
Wijk- en buurtverenigingen zijn belangrijk om een goede leefbaarheid en sociale
cohesie te krijgen.
Jeugd, ouderen en mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in de
maatschappij.
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Passende en noodzakelijke hulp moet toegankelijk en bereikbaar blijven voor onze
inwoners.
Vrijwilligers en mantelzorgers krijgen extra aandacht en ondersteuning waar nodig.
Verborgen armoede moet tot het verleden behoren.
Iedereen die zorg nodig heeft, krijgt kwalitatief goede hulp en ondersteuning. We
morrelen niet aan de kwaliteit van de hulp om kosten te besparen. Mensen met een
zorgvraag mogen niet tussen wal en schip vallen.
Jeugd moet veilig kunnen opgroeien en deelnemen in de maatschappij.
Valkenswaard moet haar eigen zelfstandigheid en identiteit behouden.
Samenwerking alleen als dat een meerwaarde voor de Valkenswaardse samenleving
en efficiëntie oplevert.
Gemeentelijke dienstverlening moet goed en modern zijn, waarbij ook aandacht voor
mensen die moeite hebben met de digitale samenleving.
Goede communicatie met inwoners, bedrijven en organisaties moet meer aandacht
krijgen. Het creëren van draagvlak is van groot belang.
Goede buurtpreventie is een middel om het veiligheidsgevoel te bevorderen.
Voor de veiligheid moeten aanrijtijden van hulpverleningsdiensten worden gehaald en
moet meer aandacht worden besteed aan de sluiting van nabij gelegen kerncentrales
in België.
De kosten voor onze inwoners moeten zo laag mogelijk gehouden worden.
Bezuinigingen mogen nooit zover gaan dat ze onverantwoord zijn.
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Inleiding
H&G is opgericht in 2004 en nam voor het eerst deel aan de verkiezingen in 2006. Al
snel groeide H&G uit tot een zeer gewaardeerde partij, een partij waarbij mensen zich
gehoord en begrepen voelen.
In amper 10 jaar tijd groeide de partij van 1 zetel in 2006 naar 8 zetels in 2014.
Prettig is het te zien dat inzet loont. Naast veel aandacht voor Valkenswaard en Borkel
en Schaft besteedde H&G ook bijzonder veel aandacht aan Dommelen.
Dommelen herbergt ruim 1/3 van het totaal aan inwoners van onze gemeente. Er is
gelukkig meer en meer aandacht voor het winkelcentrum De Belleman en omgeving,
maar daarmee zijn we er nog lang niet. Ook de woonwijken, het openbaar groen en de
kwaliteit van de openbare ruimte, zoals de 30km zones, verdienen nadrukkelijk onze
aandacht.
Voor (oud)-Dommelen was er een dreiging van enorme verkeersoverlast als gevolg van
de mogelijke komst van het alternatief tracé N69. De inwoners dreigden gebukt te gaan
onder toenemende verkeersdruk binnen de oude kern en het woongebied daaromheen.
Dankzij de vele inspanningen geleverd door H&G en haar achterban, met bijzondere
dank aan Nol Snellen en Marcel Bax kon dit worden voorkomen.

De Fractie
De huidige fractie bestaat uit Theo Geldens, Bram Bots, André van Daal, Susanne
Peeters, Willemien Leemans, Wil van den Heuvel, Henk Hovens en Hans van Asten.
Naast acht zetels in de raad is H&G met twee wethouders vertegenwoordigd in het
college, te weten Hetty Tindemans en Marcel Bax.
Op 21 maart 2018 vinden de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Wij rekenen
opnieuw op u.
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Onze ambities
Onze uitgangspunten en ambities zijn ‘Helder en Gedreven’ samen te vatten:
• We zijn er voor de gehele bevolking binnen onze gemeente; het maakt niet uit of
dit nu Dommelen, Valkenswaard, of Borkel en Schaft betreft.
• We behartigen de belangen van iedereen en daar waar dit gewenst is zelfs op
individueel niveau.
• We hebben ook oog voor de kleine dingen, zaken die u persoonlijk aangaan; we
proberen daarvoor begrip te hebben.
• We verkiezen kwaliteit boven kwantiteit.
• We proberen vanuit een goede inhoudelijke kennis kritisch, en constructief te zijn:
het adagium ‘van slechte voorstellen maken we goede en van goede voorstellen
betere’ proberen we altijd in de praktijk te brengen.
• We staan voor goede zorg voor iedereen in Valkenswaard. Wie recht heeft op
onze ondersteuning hoeft dat niet af te dwingen, maar krijgt waar hij of zij recht op
heeft.
• Daar waar we regelingen hebben om zorg te bieden aan wie daar recht op heeft,
dienen we er ook op toe te zien dat er geen misbruik wordt gemaakt van
voorzieningen. Toezicht en handhaving blijft een bijzonder aandachtspunt.
• We investeren in werkgelegenheid in de meest brede zin van het woord: industrie,
landbouw, toerisme, middenstand en lokaal ondernemerschap.
• Wij staan voor behoud van natuur en cultuurhistorische waarden in onze
gemeente. Zorg voor milieu, natuur en erfgoed moet in het DNA van onze
gemeenschap komen.
• De gemeenteraad is het hoogste orgaan en dankzij uw stem zijn wij
vertegenwoordigd en nog wel als grootste partij. Naast een belangrijke positie in
de gemeenteraad opteren we voor een stevige positie in het college, want alleen
dan kunnen we op beide fronten Valkenswaard op de juiste wijze besturen.
• Kortom: Helder en Gedreven staan wij voor een authentiek H&G zoals u dat
gewend bent.
• Tenslotte wensen wij de aandacht te vestigen op de verdraagzaamheid binnen
onze samenleving. “Daar waar onverdraagzaamheid de kop opsteekt, dienen wij
die te bestrijden zonder daarbij zelf onverdraagzaam te worden.” Deze woorden
werden op 4 mei 2017 uitgesproken door wijlen Eberhard van der Laan,
burgemeester van Amsterdam. Wij, H&G, onderschrijven dit van harte.
Voorbeelden van onverdraagzaamheid manifesteren zich op tal van fronten, denk
daarbij aan pesten op school, burenruzie maar ook vormen van geweld ten
overstaan van hulpdiensten en de vele vormen van non-verbaal geweld op
Facebook, Twitter en andere vormen van hedendaags communicatie.
Het bovenstaande overzicht beoogt slechts een samenvatting te zijn. Aanvullende
informatie over onze identiteit kunt u vinden op onze website
www.helderengedreven.nl, waarbij wij in het bijzonder aandacht vragen voor het
document, waarin onze Missie en Visie is beschreven.
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Wat hebben we de afgelopen 4 jaren voor u gedaan?
Het is niet gebruikelijk dat politieke partijen een evaluatie toepassen op de achterliggende
periode. Voor H&G is een korte terugblik echter vanzelfsprekend. Wij staan namelijk voor
transparantie. In partijprogramma’s beschrijven politieke partijen hun ultieme ambities en
proberen ze de stem van de kiezer te winnen. Na de verkiezingen dient er een coalitie
gevormd te worden en dat vereist samenwerking met andere partijen. Het is binnen dit
proces dat een politieke partij haar beste beentje voor moet zetten om haar eigen ambities
waar te maken. H&G heeft in de afgelopen bestuursperiode op heel veel onderdelen het
gewenste resultaat weten te behalen. Hieronder treft u een globaal overzicht aan. Op onze
website treft u in het archief de maandelijkse verantwoording aan in de vorm van diverse
artikelen. Het is de moeite waard om ook daar even doorheen te lezen.
Let op: onderstaand overzicht beoogt niet volledig te zijn. Het is slechts een selectie uit de
afgelopen periode van 4 jaar besturen.
Woningbouw en leefomgeving
De woningbouw in Valkenswaard zat behoorlijk in het slop. In de periode 2000 – 2014 heeft
de woningbouw in Valkenswaard zelfs bijna stilgelegen. Pas in deze bestuursperiode en
mede onder druk en aanvoering van H&G kwam er een nieuw en vooral realistisch
woningbouwprogramma tot stand. Dit, door de raad vastgestelde woningbouwprogramma, is
zo concreet gemaakt dat dit tot gevolg heeft, dat we daadwerkelijk doen wat we met elkaar
hebben afgesproken. Daarbij richten we ons niet langer primair op het bouwen in het
buitengebied, maar maken we werk van wat we noemen ‘inbreiding’. Hierdoor realiseren we
nieuwbouw en dringen we verloedering en verwaarlozing terug.
Dankzij de genomen besluiten groeit het inwonersaantal weer (2017: circa. 4,3 inwoners per
1000). Ook de realisatie van de nieuwe woonwijk Lage Heide leverde een belangrijke
bijdrage aan dit resultaat.
•

•

Er zijn meer betaalbare woningen gerealiseerd van een goede kwaliteit voor alle
categorieën woningzoekenden, waarbij naast de vrije sector met name de
starters, seniorenwoningen en sociale huur extra aandacht krijgen.
H&G heeft zwaar ingezet op het terugdringen van aanwezige leegstand en
verloedering, o.a. door in te zetten op inbreiding in plaats van uitbreiding. We
slaagden in onze opzet bij de voormalige garage Luijbrechts, de nieuwbouw
achter de Sint Nicolaaskerk, waarvan de tweede fase start in 2018, de nieuwbouw
aan de Nieuwe Waalreseweg, de nieuwe flat Geenhoven, nieuwbouw op de hoek
Waalreseweg/Beemdweg, het project aan de Antoniusstraat, de start van de
nieuwbouw bij het voormalige postkantoor, de afronding op de hoek van de
Bakkerstraat en de Europalaan en natuurlijk de oplevering van de nieuwbouw
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in Lage Heide. Op korte termijn verwachten we resultaten te bereiken op de hoek
Dommelseweg/Dijkstraat, het voormalige pand van Claes drankenhandel met
café.
•

De herontwikkeling van het voormalige Ema busterrein blijft een erg lastige
opgave, we denken er nu aan om het terrein aan het zicht te onttrekken door er een
stevige beukenhaag voor te plaatsen.

Leefbaarheid in woonwijken
Diverse wijkontwikkelingsplannen zijn in de afgelopen bestuursperiode opgesteld. Een aantal
bestaande wijken is opgeknapt, wat een positieve bijdrage heeft geleverd aan de
leefbaarheid en het welzijn van de bewoners. Ondanks een goede start in deze
bestuursperiode en ondanks mooie resultaten is er nog steeds sprake van een achterstand
en is er veel meer aandacht nodig voor bestaande woonwijken en wegen. Wij betreuren ten
zeerste dat recente voorstellen om in grote delen van Dommelen de openbare ruimte, de
wegen, plantsoenen, verlichting, aanpassing van het straatmeubilair en overige zaken eens
goed aan te pakken niet konden rekenen op de steun van de raad.
•

In de Gelukken, Binnenveld, Oude Hof, Heidalen is een wijkontwikkelingsplan
doorgevoerd, zijn plantsoenen opgeknapt, evenals de wegen, verkeersborden
enzovoort.

• Andere voorbeelden van wijkontwikkelingsplannen zijn de plannen in Geenhoven, het
•
•
•
•

Gegraaf, Hoge Akkers, Borkel en Schaft en de Turfberg.
De herinrichting van de Nieuwe Waalreseweg is gerealiseerd.
De herinrichting Oud Dommelen (Bloemenwijk) in combinatie met afkoppelen
hemelwaterafvoer aldaar is tot stand gebracht.
Diverse bestemmingsplannen zijn geactualiseerd.
In Valkenswaard-Noord is ongewenste kavelsplitsing voorkomen.

Invalswegen
“Je krijgt nooit de tweede kans om een eerste indruk te maken”, zo luidt een bekend
gezegde. Wie door Valkenswaard rijdt of Valkenswaard bezoekt, maakt gebruik van onze
invalswegen. Deze invalswegen zijn bepalend voor de eerste indruk, die iemand krijgt van
onze gemeente. Die eerste indruk was tot voor kort allesbehalve fraai te noemen. Inmiddels
is een eerste aanzet gegeven tot verbetering.
•
•

•
•

Er zijn beeldkwaliteitseisen vastgesteld.
Op de Leenderweg is een rotonde gerealiseerd voor een betere doorstroming van
het verkeer richting België via De Vest (ter ontlasting van het centrum). Inmiddels
is door het college ook het besluit voor een vrachtwagenverbod op de
Leenderweg en Valkenierstraat genomen. Het oude viaduct over de voormalige
spoorweg is afgebroken en de ontsluiting naar de aanliggende bedrijven is
verbeterd.
De verbindingsweg tussen Valkenswaard en Dommelen is voorzien van extra
groen in de vorm van fraaie bomen.
Rotondes zijn heringericht, opgeknapt en worden beter onderhouden.
Verkiezingsprogramma H&G 2018-2022
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•

De Nieuwe Waalreseweg is heringericht.
De Tienendreef is voorzien van nieuwe groenelementen en een nieuwe toplaag.

Monumentale panden, bomen en cultuurhistorie
Wij betreuren het dat in de jaren na de Tweede Wereldoorlog, in de periode van
wederopbouw, tal van beeldbepalende en zelfs monumentale elementen verloren zijn
gegaan aan de groeizucht in de jaren vijftig die het authentiek Valkenswaard heeft verwoest.
Deze verwoestdrift lijkt nog niet ten einde. Helaas; gedane zaken nemen geen keer: aan ons
de opgave om te koesteren wat waardevol is.
•
•

•
•

•
•
•
•

In de afgelopen bestuursperiode hebben wij het lokale monumentenbeleid
aangescherpt en hebben we regels gesteld om op te treden tegen verwaarlozing.
We hebben het subsidiebeleid aangepast. Dit ter stimulatie van verfraaiing en het
noodzakelijke onderhoud van unieke, beeldbepalende panden; de eerste
resultaten zijn reeds behaald.
We hebben ingezet op het behoud van waardevolle en beeldbepalende panden.
Onder aanvoering van ons huidige raadslid Henk Hovens is een volledige
inventarisatie opgemaakt voor de omgeving van de Brouwerij in Dommelen en het
behoud en de opwaardering van deze bijzondere omgeving.
We hebben nooit eerder zoveel panden aangeduid als gemeentelijk monument
als gedurende deze laatste bestuursperiode.
De onderspoeling van de Venbergse watermolen is aangepakt, evenals de
windmolen in Borkel en Schaft.
Een waardevolle langgevelboerderij hebben we haar bestemming teruggegeven
zodat het pand in de toekomst weer mogelijkheden heeft voor bewoning.
Op diverse plaatsen hebben we de voorgenomen kap van bomen een halt weten
toe te roepen en hebben we scherp toegezien op de beoordeling van een
aanvraag voor kapvergunning.

Masterplan centrum
De herinrichting van het centrum van Valkenswaard verdient permanent onze aandacht.
In de periode 2008-2010 is onder stimulans van de provincie gekozen voor een versnelde
herinrichting van de Markt (het plein gedeelte). Over de wijze van herinrichting zijn de
meningen verdeeld en ook naar oordeel van H&G had het fraaier gekund: meer sfeer, meer
groen en een meer dorps karakter. In de afgelopen periode hebben we de ruimte voor het
oude raadhuis voorzien van extra bomen en zijn er klinkers verwijderd tussen de rijbaan en
het fietspad waarvoor groen in de plaats is gekomen. Helaas is het nog altijd zo dat de
doorgaande provinciale weg ons parten speelt, waardoor de herinrichting, zoals die
uiteindelijk is gepland, op zich laat wachten. De stelling “We doen niets, want eerst moet de
Eindhovenseweg worden overgedragen aan de gemeente”, hebben we dankzij daadkrachtig
optreden kunnen ombuigen naar de stelling “We doen alvast wat we kunnen en gaan niet op
onze handen zitten totdat de weg wordt overgedragen“. Dit laatste standpunt heeft ons
gemotiveerd om alvast een aantal zaken aan te pakken.
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•
•
•
•
•
•
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We hebben een gedeeltelijke herinrichting van de westkant uitgevoerd.
Er is extra groen voorzien op tal van plaatsen, o.a. de Markt, westkant Markt, maar
ook op de diverse parkeerterreinen in de nabijheid van de markt.
Het centrumgebied is nader gedefinieerd met het oog op het terugdringen van
leegstand en het concentreren van winkels binnen de kern.
Het Carillonplein, de parkeerplaats achter de banken is aangepakt, evenals het
Prinses Irene Brigadeplein. Dit geldt ook voor het Kerverijplein.
De Corridor is heringericht en voorzien van meer groen.
Het centrummanagement is ingesteld.
Wonen boven winkels is gefaciliteerd en inmiddels toegepast (bijvoorbeeld hoek
Corridor/Eindhovenseweg).
En niet te vergeten: de vurige wens van H&G en vele inwoners om te voorzien in
meer gratis parkeermogelijkheden is werkelijkheid geworden.

Natuur en Cultuurhistorische waarde.
Dat er een groen randje aan H&G zit, wist uw wellicht al. Niet verwonderlijk want natuur en
cultuur zijn bestaande waarden en deze negeer je niet; je dient er rekening mee te houden
en te koesteren, niet alleen vanuit wettelijk oogpunt, maar ook voor de versterking en
uitbreiding van deze waarden. Afgelopen bestuursperiode hebben we opnieuw scherp
geacteerd op dit onderwerp.
•

•
•
•

Voor de eerder geplande massale woningbouw in de Hoppenbrouwers en het
Dommelkwartier, die ontegenzeggelijk aantasting van natuur en cultuurhistorische
waarde tot gevolg zou hebben gehad, hebben we de deur dicht gehouden en die
blijft wat H&G betreft dicht. Voor de realisatie van onze bouwopgave (ambitieus
woningbouwprogramma) is geen aantasting van natuur en cultuurhistorische
waarde noodzakelijk.
De bestemming ‘Natuur met waarde’ op diverse percelen in het bestemmingsplan
Lage Heide-Oost hebben we weten te behouden.
Voorkomen is de aantasting van natuur en cultuurhistorie (o.a. uniek urnenveld)
door het weren van een wellness centrum naast het openbaar zwembad.
De voorgenomen renovatie en optimalisatie van het fietspad door de Malpie is
gekoppeld aan toepasselijke wet en regelgeving, Natura 2000, Vogel- en
Habitatrichtlijn, en diverse verdragen.

Mobiliteit
Het verkeer houdt de gemoederen in Valkenswaard flink bezig. Eindelijk, wat H&G betreft,
want jarenlang is nagelaten iets te doen aan de enorme overlast van met name doorgaand
internationaal vrachtverkeer. Verderop in het programma verschaffen wij u meer inzicht in
onze doelstelling voor de komende bestuursperiode. Hier kijken we in eerste instantie even
terug naar wat is bereikt.
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•

•

•
•
•
•
•

•

De reconstructie van de Europalaan heeft plaatsgevonden en dit terwijl de
reconstructie volgens planning pas zou worden uitgevoerd nadat de aanleg van de
Westparallel zeker zou zijn. Toch hebben we ervoor gekozen om de reconstructie nu
reeds te laten plaatsvinden. Een aantal belangrijke overwegingen daarbij was:
o Noodzaak inrichting veilige fietspaden, voor schoolgaande jongeren in het
bijzonder.
o Realisatie aansluiting Europalaan op De Vest: het van vroeger bekende
‘bochtje naar rechts’.
o Inrichten van veilige kruispunten met de wegen die de Europalaan kruisen.
o Noodzaak om meer personenverkeer af te wikkelen via de gereconstrueerde
Europalaan ter ontlasting van de verkeersdruk in het centrum.
De herinrichting van de Leenderweg, het verwijderen van het oude viaduct en de
verbeterde aansluiting op De Vest, waardoor een betere doorstroming tot stand is
gekomen voor vrachtverkeer van en naar België. Op dit moment maken grote
hoeveelheden vrachtverkeer dankbaar gebruik van deze route en wordt daarmee de
kern van Valkenswaard ontzien.
Plaatsing van zogenaamde matrixborden, die het vrachtverkeer (internationaal)
weren uit de kern en het gebruik van een alternatieve route stimuleren.
Herinrichting Tienendreef en Nieuwe Waalreseweg.
Besluit om over te gaan tot het plaatsen van verkeersregelinstallatie aan de
oversteekplaats Ooistraat/Europalaan.
Besluit tot instelling vrachtwagenverbod Leenderweg en Valkenierstraat.
Blijvend inzetten op het weren van vrachtverkeer in de kern van Valkenswaard,
Eindhovenseweg, Europalaan en overige wegen door vast te houden aan het door
alle politieke partijen goedgekeurde gebiedsakkoord.
H&G heeft vanaf de start van het programma WP (Westparallel) een kritische
houding in het proces van de nieuwe N69, zoals bij het Provinciaal Inpassings Plan,
aangenomen. Daardoor is voorkomen dat Dommelen geconfronteerd zal worden met
de uiteindelijke rekening in de vorm van extra verkeersoverlast. Dankzij de inbreng
vanuit H&G kwam er een werkgroep tot stand, waarin ook inwoners van Dommelen
waren vertegenwoordigd. Deze werkgroep heeft een gedegen advies in de vorm van
een plan van aanpak opgesteld teneinde toekomstige verkeeroverlast te voorkomen.
Op initiatief van H&G is dit plan door de raad definitief vastgesteld. Ondertussen heeft
wethouder Marcel Bax (H&G) zich buitengewoon ingespannen om ook de financiële
middelen, noodzakelijk voor de realisatie, veilig te stellen en dit door tussenkomst van
de provincie.

Sociaal domein
De gemeentebesturen werden aan het begin van deze bestuursperiode geconfronteerd met
nieuwe taken op het sociale domein. Dit leidde ertoe dat er zich in heel Nederland problemen
voordeden op het domein van de Wet maatschappelijke ondersteuning, huishoudelijke hulp
en jeugdzorg. Nu, inmiddels 4 jaar verder, lijken de grootste problemen overwonnen te zijn
en kunnen we inzetten op meer maatwerk. Dankzij onze inzet is er een goede basis tot stand
gekomen, waarop we verder kunnen met deze complexe materie. Bijzondere aandacht blijft
noodzakelijk om te voorkomen dat er mensen tussen wal en schip vallen.
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We hebben invulling gegeven aan de wettelijke taken. Dit is niet zonder slag
of stoot gebeurd, maar gaandeweg is er een werkbare situatie ontstaan.
Een belangrijk en voor Nederland uniek systeem is op poten gezet, een
inkomensafhankelijke systematiek waarbij wij rekening houden met het
inkomen van onze inwoners, die aanspraak maken op een voorziening. Het
systeem is rechtvaardig en voorkomt armoede die bijvoorbeeld op kan treden
als gevolg van stapeling van kosten, waarmee bijvoorbeeld chronisch zieken
geconfronteerd (kunnen) worden.
Om recht te doen aan het verkrijgen van ondersteuning, is er op initiatief van
H&G voorzien in de mogelijkheid om geheel gratis gebruik te maken van een
onafhankelijk advies, een second opinion.

Eurocircuit
Het Eurocircuit dat door het college was geschrapt uit de evenementenvisie hebben we
opnieuw een plek gegeven. Dit Eurocircuit heeft een rijk verleden. Het Eurocircuit heeft
Valkenswaard nationaal en internationaal op de kaart gezet. Bovendien bestaat het
Eurocircuit en vinden er activiteiten plaats zoals autosport, motorsport, maar ook loop- en
fietssport. Denk daarbij aan TWC de Kempen, nota bene een van de oudste
wielerverenigingen in ons land (1947). Het niet vermelden van het Eurocircuit en haar ruime
omgeving in het evenementenbeleid hebben wij ervaren als een blijk van minachting ten
overstaan van alle gebruikers. Het aanpassen van de nota en het vermelden van het
Eurocircuit en ruime omgeving was noodzakelijk. Natuurlijk weten wij dat er
handhavingszaken op tafel liggen en natuurlijk weten wij dat er procedures lopen. Maar moet
dat de reden zijn om struisvogelpolitiek te bedrijven en de kop in het zand te steken?

Algemeen
Ten aanzien van de nota Vrijetijdseconomie en de nieuwe Evenementenvisie hebben wij een
sterke stempel gedrukt om tot een verbeterd resultaat te komen. We hebben bestaande
evenementen nadrukkelijk een plaats gegeven door deze ook te benoemen in de visie. In het
jaar 2017, kort nadat in 2016 het tv-programma Radar aandacht besteedde aan mogelijke
gezondheidsrisico’s bij het spelen op kunstgrasvelden, laaide de discussie verder op. Steeds
meer onderzoeken bevestigden dat er mogelijk sprake was van ernstige risico’s. H&G
verkoos het zekere voor het onzekere en nam een besluit dat de verenigingen in de
gelegenheid stelt het rubbergranulaat (de vermoedelijk gevaarlijke en kankerverwekkende
stof) te laten vervangen.
•

Dankzij de vertegenwoordiging van Wil van den Heuvel binnen de fractie van
H&G leggen wij met regelmaat de vinger op de zere plek, daar waar het de
begroting, gemeentelijke financiën en de controle daarop betreft. Wil is financieel
specialist en kan bogen op een grote ervaring. mede opgedaan tijdens zijn
loopbaan als directeur van een woningbouwvereniging. Dankzij zijn inbreng is
toepassing van wet -en regelgeving alsmede het toezicht en de controle daarop
de afgelopen jaren sterkt verbeterd. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het bevorderen
van een strikte scheiding van controle- en adviesopdrachten door accountants.
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Niet tegenstaande dat we als uitgangspunt stellen, dat we van slechte
raadsvoorstellen goede maken en van goede voorstellen betere maken, is het
soms noodzaak om gewoonweg tegen een voorstel te stemmen.
Een voorbeeld daarvan was de resolute afwijzing van het voorstel om over te
gaan tot het overkappen van het centrale plein tussen Gemeentehuis en de
Hofnar evenals de aanleg van een loopbrug tussen De Hofnar en het
gemeentehuis, zodat droog van het ene naar het andere gebouw kan worden
overgestoken. Dit zou een investering van enkele miljoenen betekenen. Dit
voorstel heeft H&G resoluut naar de vuilnisbak verwezen.
De Bond van Wapenbroeders koesterde al jarenlang de vurige wens om een
oorlogsmonument op te richten. Na jarenlang van het kastje naar de muur te zijn
gestuurd, kreeg de Bond van Wapenbroeders eindelijk de zo noodzakelijke
gemeentelijke medewerking. De Bond van Wapenbroeders wist zich daarbij
steeds gesteund door H&G.
Valkenswaard had geen positie binnen het overleg rondom de luchthaven.
Dankzij de inspanningen van H&G is daar verandering in gekomen en is er thans
sprake van directe deelname aan de Alderstafel (vliegveldoverleg). Gelet op het
toenemende risico op overlast (met name in Dommelen) is het erg belangrijk
rechtstreeks betrokken te blijven.
Lage Heide heeft als woonwijk onze bijzondere aandacht. Lang voordat de eerste
woning werd gebouwd, heeft onze inzet erin geresulteerd, dat tegen de woonwijk
geen industrieterrein werd gerealiseerd. Het oorspronkelijke plan voorzag in de
aanleg van een industriezone tussen de nieuwe woonwijk en de Luikerweg aan
zowel de linker- als rechterzijde van de Venbergseweg. Gelukkig hebben we dat
een halt toe kunnen roepen. Vervolgens hebben we ingezet op vergroening in de
wijk en de instandhouding van landschappelijke waardevolle elementen. We
hebben dat gedaan door het zogenaamde Nota Belvedere toe te passen; we zijn
daarin geslaagd. De Nota Belvedere is een Nederlandse beleidsnota over de
relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting Als afronding is er bovendien
een prachtige ontsluiting gerealiseerd in de vorm van een fietspad door de natuur
als verbinding tussen het centrum van Valkenswaard en de wijk Lage Heide.
De gemeenteraad heeft een besluit genomen over de herinrichting van het
voormalig tennisterrein en gebouwen Pastoor Heerkensdreef. H&G heeft hier een
voortrekkersrol genomen en heeft prioritering afgedwongen voor de hondenclub
en de scouting, al jarenlang gebruikers van dit terrein.

Zoals u ziet, we hebben niet stilgezeten.
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Programma
Toelichting
Hieronder volgen de uitgangspunten van H&G voor de komende raadsperiode. Wij
hebben vanwege de leesbaarheid deze gerubriceerd en als samenvatting in dit
verkiezingsprogramma 2018-2022 opgenomen.
De indeling in thema’s is gelijk aan die van de gemeentelijke begroting.

Programma: Wonen
Wonen
Speerpunten:
• We houden vast aan het inmiddels succesvolle woningbouwprogramma en de
woningbouw prioritering zoals deze door de raad is vastgesteld in 2015. Uiteraard
actualiseren wij dit programma en stemmen het af op de door de provincie
toegewezen te realiseren hoeveelheden. Het geactualiseerde programma wordt
ontwikkeld met behoud van de eerder door de raad vastgestelde uitgangspunten
zoals inbreiding voor uitbreiding. Bovendien komen alle type woningen aan bod
waaronder naast woningen in de vrije sector ook woningen voor senioren
(levensbestendige woningen), starters en sociale huur. Wat noodzakelijk zal
blijven is een objectieve weging van noodzakelijke maatregelen om woonwijken
(sociaal) leefbaar te houden.
• De invloed van projectontwikkelaars mag niet zo ver gaan, dat zij het aanzien van
Valkenswaard bepalen. Wij zijn van mening dat de gemeente het voortouw moet
nemen en bepalend is bij het vaststellen van randvoorwaarden/uitgangspunten.
Woningbouw op gemeentelijke gronden dient met voorrang ontwikkeld te worden,
waarbij de regie over soort en kwaliteit van de woningen bij de gemeente ligt.
Hierbij hebben we ook aandacht voor levensbestendige woningen voor ouderen,
zodat zij langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit in aansluiting op de
door de landelijk partijen gemaakte keuze van het langer zelfstandig kunnen
wonen.
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De toenemende druk op het bebouwd gebied als gevolg van de wettelijke plicht
tot inbreiding verdient in de komende jaren onze bijzondere aandacht. Inbreiding
verhoogt de druk op de beschikbare ruimte binnen de bebouwde kom, en ruimte
hebben we juist nodig. H&G gaat er streng op toezien dat niet alle ruimte
volgebouwd wordt. Er dient voldoende openbare ruimte beschikbaar te blijven
voor spelen, wandelen, recreëren enzovoort.
Wij zetten in op betaalbare woningen van een goede kwaliteit voor diverse
doelgroepen waaronder met name de starters. Speciale aandacht zal uitgaan
naar de leefbaarheid in zowel Valkenswaard als Borkel en Schaft en in delen van
Dommelen. Ons ideaal is om de jongeren in Valkenswaard te houden door hen
de juiste faciliteiten te bieden op diverse beleidsterreinen. Dit moet met gerichte
programma’s; algemene intenties zijn onvoldoende. Het gaat om concrete
maatregelen die slim geformuleerd moeten worden en strak worden uitgevoerd.
Voor Borkel en Schaft denken wij samen met het schoolbestuur na over de
kwaliteit van het basisonderwijs. We dienen ons in te zetten voor het behoud van
basisonderwijs in Borkel en Schaft. Met elkaar dienen we in te zetten op aspecten
die bij kunnen dragen aan het behoud van voldoende leerlingen. Hierbij kan
gedacht worden aan vrijwillige instroom vanuit bijvoorbeeld Valkenswaard maar
er kan ook gekeken worden naar de kwaliteit of de aard/stijl van het onderwijs;
Kortom; specifieke aandacht is noodzaak. Het valt bovendien niet uit te sluiten dat
een samenwerking met Bergeijk een verhoging van het aantal leerlingen tot
gevolg zou kunnen hebben. Door de kwaliteit op te schroeven zullen meer
kinderen in Borkel en Schaft basisonderwijs genieten. Goed onderwijs in
combinatie met o.a. de beschikking over een (basis) winkelvoorzienig dragen bij
aan een aantrekkelijke woonomgeving. Als gemeente kunnen wij hierin een
belangrijke rol spelen.
Prettig wonen vereist kwaliteit van de inrichting en omgeving van de woonwijken.
Dit kan niet anders dan met een goede verbinding tussen wijkvertegenwoordiging
en de politiek. H&G heeft hiervoor al in een eerder stadium contacten
georganiseerd met alle bekende wijkverenigingen en organisaties. Wij weten
elkaar te vinden indien gewenst. Het initiatief ligt bij de wijkverenigingen; H&G zal
en kan faciliteren waardoor de eigen kracht van de wijk verder wordt ontwikkeld.
Goede huisvesting van de wijkverenigingen is daarbij van groot belang.
In het ontwerpen van toekomstig beleid zal altijd rekening worden gehouden met
de mogelijkheid van bewonersinitiatieven om de buurt en de wijk ruimschoots te
presenteren.
In het kader van duurzaamheid geven wij aandacht aan nieuwe energievormen in
zowel nieuwbouw, bestaande bouw en utiliteitsbouw. H&G pleit ervoor om hier
een progressieve koers te varen. Ontwikkelingen in deze technieken gaan zo snel
dat verkeerde keuzes ons op achterstand zullen zetten.
Juist in deze Brainport regio, met de vele start-ups, is aansluiting op dit gebied
noodzakelijk. Nieuwbouw moet naar onze mening in elk geval ‘gasloos’ zijn.
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In het kader van de woningbouw gaan we ook aandacht besteden aan de
huisvesting voor werknemers in de Brainport regio. Dit vereist een aangepast
programma, omdat de eisen van deze groep toekomstige inwoners aanzienlijk
afwijkt van het standaard wonen. Diverse publicaties en onderzoeken bevestigen
dit. Als Valkenswaard serieuze plannen heeft om deze mensen welkom te heten
in onze gemeente, zullen er andere kaders noodzakelijk zijn op het gebied van
planontwikkeling, keuzes in daarvoor geschikte ontwikkelingsgebieden en
oplossen van mobiliteitsproblemen en organiseren van kwalitatief goed openbaar
vervoer: een flinke uitdaging maar voor Valkenswaard van groot belang. Overleg
met Brainport Development is noodzakelijk.

Ruimtelijke ontwikkeling
Speerpunten:
• Inbreiding gaat naar ons oordeel nog steeds voor uitbreiding. Dit mag echter niet
ten koste gaan van de leefbaarheid in die gebieden. Kortom ook hier is een goede
balans wezenlijk en mag geen sprake zijn van absolute verdichting door
ongebreidelde bouwprogramma’s. Van belang blijft de passende (weten wij dit
smart te onderbouwen?) schaalgrootte van ons dorp.
• In het belang van de samenleving streven naar het behoud van de authentieke
waarden, die voor onze centra kenmerkend zijn en behoud van de kwaliteit van
deze kernen. Met name Dommelen en Borkel en Schaft hebben ieder hun eigen
kenmerkende sfeer en historie. Het centrum van Valkenswaard zal door de
uiteindelijke realisatie van het centrumplan opnieuw een nieuw en eigentijds
toekomstbestendig beeld krijgen.
• Voor het directe aanzien van de omgeving, geven we continu prioriteit aan de
aanpak van verpaupering ten gevolge van niet of vertraagd realiseren van
ontwikkelingslocaties. Als voorbeeld noemen we het voormalig EMA-terrein
waarvoor wij op korte termijn mogelijkheden zien om te komen tot verfraaiing.
Nieuwe wijken moeten met de ervaring die we in ons land inmiddels hebben
opgedaan verpaupering-proof ingericht worden. Straatmeubilair etc. alleen
toepassen indien het echt functioneel is; hekwerken willekeurig plaatsen bij
groenstroken is onnodig. We moeten kritisch zijn bij het plaatsen van borden en
bewegwijzering. Dit kan bijdrage aan een rustiger straatbeeld en bespaart ook
nog eens kosten.
• Daar waar vervuiling optreedt moet direct actie ondernomen worden om deze te
verwijderen uit het straatbeeld; dit geldt ook voor het schoonhouden van
straatmeubilair zoals verkeersborden. Dit geeft toch een eerste indruk van hoe
schoon onze gemeente is.
• Handen af van natuur- en cultuurhistorische waarden buiten, maar ook binnen de
bebouwde kom. Er is in het verleden veel te veel verloren gegaan en we dienen
veel meer dan voorheen ons kostbare bezit te koesteren. Het landschap in
Brabant wordt gekenmerkt door de variatie en afwisseling. We dienen dan ook
zorg te hebben over de ontwikkelingen die het aanzien van het landschap
ingrijpend kunnen veranderen. Dit betekent bij de planvorming vooraf nadenken
over eventuele gevolgen en niet over laten aan planontwikkelaars.

Verkiezingsprogramma H&G 2018-2022

16

•

•

•

•

Monumentale panden en bomen moeten worden geregistreerd en vervolgens
behouden blijven. Slopen van monumentale panden moet voorkomen worden,
evenals het kappen van monumentale bomen.
We kunnen bijna niet meer door de geschiedenis van Valkenswaard wandelen,
althans die is vaak niet meer zichtbaar. Daarom streven wij naar het behoud en
het bevorderen van de authenticiteit van Valkenswaard en haar algemeen
erfgoed, zowel in Valkenswaard, Dommelen als Borkel en Schaft. Promotie voor
de gehele gemeente in plaats van enkel het centrum van Valkenswaard is daarom
gewenst. Aandacht daarbij voor de natuur en ons cultureel bezit, ook in het
buitengebied is een absolute noodzaak.
Bij nieuwe ontwikkelingen dient er naast aandacht voor stenen veel meer
aandacht te zijn voor groen, speelpleinen, hondenveldjes en vele andere
aspecten die bijdragen aan een prettige leefomgeving.
Bij ruimtelijke plannen moet vooraf een beoordeling van de kwaliteit en continuïteit
van waardevolle en/of monumentale bomen plaatsvinden. Inzicht is nodig. De
inventarisatielijst met beeldbepalende, waardevolle en monumentale bomen dient
openbaar toegankelijk te zijn, inclusief de bij beoordeling van kapvergunningen
gehanteerde criteria.
Valkenswaard heeft haar Bloemencorso aangemerkt als één van haar
belangrijkste evenementen, een zogenaamd On-brand evenement. De
corsotenten geplaatst binnen de bebouwde kom dragen op dit moment niet echt
bij tot de fraaiheid van de omgeving. Dit komt vooral door het gebruik van diverse
oude en versleten zeildoeken in diverse kleuren. Als gemeente dienen wij, nu de
keuze On-brand is gemaakt, hierin verandering te brengen. De toekomstige
corsotenten en omgeving dienen qua uitstraling bij te dragen aan het positieve
imago van onze gemeente.

In 2021 zal naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking treden. De gemeente
moet daarvoor een omgevingsvisie en plan opstellen. Wij zijn van oordeel dat daarmee
vroegtijdig begonnen moet worden en dragen daarom op een positieve, opbouwende manier
bij aan het implementatieproces van de nieuwe Omgevingswet. Hierbij beoordelen wij alle
aspecten van het leefmilieu.
Draagvlak creëren bij en de inbreng bevorderen van de inwoners, bedrijven en instellingen is
daarbij noodzakelijk en wij garanderen hierbij onze maximale inzet om alle stakeholders te
betrekken. Met training van ambtenaren, het college en de raadsleden moet vroegtijdig en
gelijktijdig begonnen worden. Om de controlerende taak te kunnen uitvoeren is brede kennis
hierbij noodzakelijk. In het kader van de nieuwe omgevingsvisie en –plan zal de
Toekomstvisie leidend zijn en indien nodig zal deze visie worden bijgesteld. Elk
visiedocument is een dynamisch document; er is continu bijsturing noodzakelijk. Naast de
Toekomstvisie hechten we groot belang aan de cultuurhistorische waarden evenals de
waardevolle natuur om ons heen. De nieuwe omgevingswet mag geen nieuw speeltje
worden om het waardevolle (buiten)gebied aan te tasten. Vroegtijdige betrokkenheid van
belanghebbenden op gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie is daarbij een vereiste.
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Infrastructuur
Speerpunten:
• Het fietsen neemt in diverse vormen een aanzienlijke vlucht en neemt een steeds
belangrijkere plaats in onze samenleving in. Wij streven dan ook naar een
optimale, comfortabele en veilige vorm van fietsen. Lokale knelpunten, ook de
kleine, moeten worden aangepakt. Bij het zoeken naar oplossingen wordt
vanzelfsprekend de lokale fietsersbond voor advisering betrokken.
(On)gevraagd advies is te allen tijden wenselijk. Op diverse plaatsen waar fietsen
worden geparkeerd, ontbreekt het aan voldoende ruimte voor stalling.
Voorbeelden daarvan treffen we aan ter hoogte van diverse bushaltes, maar ook
bijvoorbeeld aan de Markt zowel in Valkenswaard als in Dommelen, waar het aan
stalling ontbreekt. H&G heeft in 2017 voorstellen gedaan voor uitbreiding van het
aantal stallingsmogelijkheden, maar vond op dat moment geen steun bij de
meerderheid. Geen nood! We halen de voorstellen in deze nieuwe periode met
uw steun graag opnieuw van de plank en rekenen op onze (toekomstige)
coalitiepartners om een meerderheid te vormen. Als laatste vermelden wij de
absolute noodzaak om maatregelen te treffen tegen diefstal van fietsen. De
gemeente kan daarin haar steentje bijdragen. Dat geldt ook voor het tijdig
verwijderen van achtergelaten fietsen op tal van plaatsen binnen de gemeente.
• Ten behoeve van de leefbaarheid moet het openbaar gebied, met name de
toegankelijkheid voor voetgangers, mindervaliden, ouderen en fietsers, van een
goede kwaliteit zijn. Wij streven hierbij naar een gemiddeld doch goed
kwaliteitsniveau. Structurele handhaving zal leiden tot een betere leefbaarheid en
veilige omgeving. Bekende knelpunten zoals bij te smalle trottoirs dienen zodanig
te worden ingericht dat ouderen met hulpmiddelen ongestoord hiervan gebruik
kunnen maken.
• Het parkeren van fietsen in het centrum vormt op dit moment een rommelige
aanblik. We gaan hier meer orde in scheppen door meer fietsparkeerplaatsen te
realiseren met een goede aanduiding, waar de fietsen geplaatst kunnen worden.
Ook hier is handhaving van belang. Wat H&G betreft blijft het mogelijk fietsen te
parkeren op de Corridor maar dat dient wel op een nette en ordelijke manier te
gebeuren zonder hinder voor de bezoekers van het centrum. Doorgaans
gedragen onze inwoners zich wat dat betreft keurig netjes en worden de fietsen
veelal geplaatst op de hiervoor bestemde stroken met donkere bestrating.
• Bij het dossier Westparallel (WP) zijn de nul-plusmaatregelen een belangrijk
lokaal onderdeel. Deze maatregelen ondersteunen de nadelige effecten van de
mogelijke aanleg van de WP. In het belang van alle inwoners van onze
gemeente, is het van belang dat deze Nulplus-maatregelen verder uitgevoerd
worden met aandacht en respect voor de gevolgen voor het milieu,
geluidsoverlast en (verkeer)veiligheid. Bijzondere aandacht gaat uit naar
Dommelen dat zonder maatregelen extra hinder van het doorgaande verkeer zal
ondervinden. Gelukkig is door onze tussenkomst een maatregelenpakket tot
stand gekomen dat dit voorkomt. Een werkgroep waarin ook een afvaardiging van
H&G was vertegenwoordigd, heeft een plan opgesteld dat vervolgens door de
raad is vastgesteld. Een plan hebben is goed, maar niet voldoende. De komende
bestuursperiode zullen we er bovenop moeten zitten om erop toe te zien dat het
plan ook daadwerkelijk in zijn geheel zal worden uitgevoerd.
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Vinger aan de pols is hier dus noodzaak. Ditzelfde is het geval aan de flank van
Dommelen, waar de mogelijke nieuwe weg komt te liggen. De gemaakte beloftes
dienen wel nagekomen te worden en we zien nog te vaak dat zowel tijdens de
aanleg van wegen (het moment van uitvoering) als daarna men veel te weinig
rekening houdt met de omgeving; ook hier is het dus opletten geblazen!
De Europalaan is door de gehele gemeenteraad aangewezen als lokale
gebiedsontsluitingsweg zonder doorgaand vrachtverkeer. Alle partijen, dus ook de
partijen die nu pleiten voor de ongenuanceerde afwikkeling van vrachtverkeer
over de Europlaan, stemden zonder blikken of blozen in met het gebiedsakkoord
N69, waarin deze weg is opgenomen als lokale verbindingsweg. Deze maatregel,
het weren van doorgaand vrachtverkeer na realisatie van de Westparallel, is een
onderdeel van de nul-plus afspraken en daardoor bindend verklaard door alle 25
deelnemende partijen in het dossier grenscorridor N69. Later is het mobiliteitsplan
van onze gemeente daar logischerwijze op aangepast. Wij respecteren de
wettelijke procedures die horen bij een dergelijk majeur dossier als de
Westparallel, maar betreuren dat deze nog steeds niet zijn afgerond.
Op dit moment zijn we nog steeds in afwachting van een definitieve uitspraak van
de Raad van State over de nieuwe weg en buigt zelfs Europa zich nog over de
aansluiting in Veldhoven. Ondertussen zetten wij ons in voor het terugdringen van
de overlast van vrachtverkeer in ons dorp, en zetten daarbij vooral in op het
omleiden van het doorgaand vrachtverkeer via Leende en de Vest.
Met de genomen maatregelen die voor het eerst het licht hebben gezien in de
afgelopen bestuursperiode boeken we al eerste zichtbare resultaten.
Onderstaande lijst geeft aan hoeveel instanties en partijen betrokken zijn bij dit
proces; het is een goede zaak om er samen de schouders onder te zetten.
•
•
•
•
•
•
•
•

De volledige gemeenteraad (unanieme besluitvorming)
Actiegroep N69
Belangengroepering Europalaan
Aanwonenden Eindhovenseweg
Leden van het college
Het provinciebestuur
Gemeenten Leende en Aalst-Waalre
Ondertekenaars gebiedsakkoord N69

Een buitengewoon complex samenspel tussen vele en in enkele gevallen
tegengestelde belangen heeft ons gebracht waar we thans zijn. Komende
maanden volgen er nog vele belangrijke stappen. We gaan er alles aan doen om
ervoor te zorgen dat de Europalaan geen nieuwe toekomstige doorgaande weg
wordt voor de afwikkeling van zwaar doorgaand (internationaal) vrachtverkeer,
maar we gaan er ook alles aan doen om dit verkeer te weren op de
Eindhovenseweg. We houden vast aan hetgeen is bepaald in het Gebiedsakkoord
N69, waarin ook voor de Eindhovenseweg is voorzien in een vrachtwagenverbod,
en het door de meerderheid van de raad vastgestelde Mobiliteitsplan wat een
logische, juridische paragraaf kent met de lokale gevolgen van dit
gebiedsakkoord.
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De Europalaan is evenals de Eindhovenseweg in het eindplaatje bedoeld om te
dienen als lokale ontsluitingsweg en dus niet als noord- zuid verbinding. Dit
laatste is vastgelegd in het Gebiedsakkoord N69 en unaniem goedgekeurd door
de raad van Valkenswaard.
Dankzij de plaatsing van zogenaamde matrixborden (een toezegging eerder
gedaan door de gemeente tijdens de behandeling van de procedure Europalaan,
bij de Raad van State en uiteindelijk opgepakt door de fractie van H&G en
gesteund door een meerderheid van de raad) is er al wat druk van de ketel.Het
college kan in goed overleg met alle betrokkenen de feitelijke invoering van het al
dan niet gehele vrachtwagenverbod beter afstemmen op de actualiteit van het
moment. Ondertussen blijven we vasthouden aan de ambities van het
gebiedsakkoord en de daarbij behorende maatregelen waaronder ook het weren
van zwaar vrachtverkeer over de Leenderweg en de Valkenierstraat, voor beide
wegen zijn de noodzakelijk besluiten genomen.
Op basis van herhaalde vragen in de Provinciale Staten is nogmaals duidelijk
bevestigd dat de Gedeputeerde geen vrachtwagenverbod tolereert alvorens de
Westparallel daadwerkelijk in gebruik is genomen. Dit is een herhaling van een
eerdere uitspraak.
Uit diverse studies, ook recente studies, gepubliceerd in 2017 is vast komen te
staan dat ook bij lage concentraties fijnstof de volksgezondheid in het geding is,
zelfs bij kortstondige blootstelling. Het is nu algemeen geaccepteerd dat “kortetermijn-blootstelling aan PM2,5 (fijnstof) slecht is voor hart en longen door
toename van ontstekingsprocessen in de longen, toegenomen oxidatieve stress,
verhoogde neiging tot bloedstolling en aantasting van het zenuwstelsel.”
Nu de besluitvorming op het niveau van de Raad van State achterblijft en ook
Europa blijkbaar een uitspraak moet doen inzake de aansluiting van de nieuwe
weg in Veldhoven, vrezen wij dat het nog een hele poos kan duren voordat de
nieuwe weg een feit is. Hoelang moeten we nog wachten en lijdzaam verdragen
dat we door toedoen van de hogere overheid dagelijks blootgesteld worden aan
het gevaarlijk fijnstof? Politiek Valkenswaard moet dit een halt durven toeroepen,
Als het echt niet anders kan dan moet Valkenswaard durven overwegen om een
procedure tegen de overheid op te starten. Daar waar de volksgezondheid in het
geding is moeten wij durven doorpakken. In Nederland maar ook in Duitsland zijn
er eerder met positief gevolg procedures opgestart.
Nederland verzaakt de Europese regels te respecteren en daartegen moet
opgetreden worden. Valkenswaard moet verlost worden van het vervuilende
vrachtverkeer door het centrum via de Europalaan en de Eindhovenseweg.
Recente uitspraken (september 2017) gedaan door de kortgedingrechter in een
zaak aangespannen door Milieudefensie bieden perspectief, zeker nu
ontegenzeggelijk vast is komen staan dat ook lage concentraties (beneden de
Europese norm) en slechts kortstondige blootstelling aan fijnstof ernstige
gevolgen kan hebben voor de volksgezondheid.
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Om zoveel mogelijk kosten te besparen, streven wij ernaar om bij aanbesteding
van werken zuinig te zijn met gemeenschapsgeld en te waken over een
zorgvuldige en duurzame besteding van onze streefdoelen. Steeds vaker slagen
we erin om partijen die kabels en leidingen in de grond hebben liggen te laten
samenwerken. We doen dit door extra kosten in rekening te brengen; de eerste
resultaten zijn positief maar ook hier dienen we er in de komende periode streng
op toe te zien dat de afspraken worden gerespecteerd.
De kwaliteit en zichtbaarheid van wegmarkeringen laat nogal eens te wensen
over. Met name bij voorrangssituaties is dit levensgevaarlijk. Wij komen in deze
nieuwe bestuursperiode met een voorstel om deze situaties met spoed te laten
verbeteren.
Groen in een wijk en de omgeving bevordert de leefbaarheid. Daarom zetten wij
ons in voor de realisatie van meer groen. Dit geldt ook voor het behoud van
karakteristiek en monumentaal groen. Reeds eerder hebben wij ingezet op een
inventarisatie van waardevolle bomen. Dit beleid dient echter aangescherpt te
worden. De naleving van het op te stellen Groenstructuurplan zullen wij kritisch
volgen.
Kleine klusjes in het openbare domein zoals straten, pleinen, plantsoenen en
parken worden inmiddels sneller uitgevoerd. Daarom pleiten wij voor het behoud
en verder professionaliseren van het Quick-team. Ondanks deze positieve
ontwikkeling zijn er ook kritische kanttekeningen. Kritisch omdat steeds opnieuw
blijkt dat zonder een melding veel zaken die aandacht behoeven geen aandacht
krijgen. Wij stellen vast dat de controle en het toezicht op de openbare ruimte en
de inrichting daarvan faalt. Als gemeentelijke organisatie controleren en zien we
nog steeds te weinig en stellen we ons te afhankelijk op van een melding van
onze inwoners. Afgelopen periode heeft H&G zich verdiept in de manier van
werken van andere steden en gemeenten die er wel in slagen om hun zaken op
orde te krijgen en op orde te houden. Naar voorbeeld van het Belgische Hasselt
willen wij de komende bestuursperiode de gemeente onderverdelen in
deelgebieden. Per deelgebied willen we een verantwoordelijke toezichthouder
aanwijzen. Toezichthouders zijn er nu ook, maar deze worden geacht zich
verantwoordelijk te voelen voor de gehele gemeente en dat werkt niet. Kleinere
teams die werken in afgebakende gebieden en daarvoor ook een
verantwoordelijkheid genieten en deze ook daadwerkelijk als zodanig voelen
slagen erin het toezicht en het beheer beter op orde te krijgen. Qua orde en
netheid hebben we in de afgelopen jaren al goede stappen gezet. Helaas tekent
zich de laatste maanden een terugval af en dat moeten we niet aanvaarden.
Onze gemeente dient een schone, opgeruimde en goed beheerde indruk achter
te laten en dat is precies waar wij voor gaan. En let op, we hebben het dan niet
alleen over het centrum, maar zeer nadrukkelijk ook over de rest van
Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft.
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Het openbaar vervoer moet beter. Alhoewel de gemeente niet rechtstreeks het
openbaar vervoer instelt, heeft zij wel de mogelijkheid om via inspraak bij de
provincie onze wensen kenbaar te maken. Hierbij past een proactieve houding.
Wij pleiten voor een aparte OV-paragraaf die jaarlijks wordt geëvalueerd. Op
basis van kwaliteit gaat de gemeente ruimschoots op tijd het gesprek aan met
zowel de vervoerder als de provincie. Doelen hierbij zijn betere toegang tot het
OV door meerdere lokale lijnen, beter aansluitingen op secundair vervoer en
bijvoorbeeld aan het doortrekken van de HOV-lijn vanuit Eindhoven naar België
met goede voorzieningen voor de passagiers. Ook het maximaal integreren van
de kleinschalige vervoersvraag zoals bij het leerlingenvervoer, ouderen e.d. in het
bestaande openbaar vervoer is van belang. Hierbij moet afstemming worden
geregeld tussen allerlei initiatieven, zodat het gehele openbaar vervoer op een
hoger plan wordt gebracht.
Met succes streven we al jaren naar het terugdringen van het betaald parkeren.
Wij zetten ons in om daar waar nu betaald parkeren is ingevoerd ter regulering
van het parkeren in het centrum, het blauw parkeren voor een periode van 2 uren
wordt ingevoerd. Uiteraard gaan we ervoor om daar waar dit verantwoord
mogelijk is het parkeren gratis te faciliteren. Reeds eerder hebben we dit gedaan
op een aantal belangrijke parkeerplaatsen rondom het centrum. Met betrekking
tot het winkelcentrum Dommelen waken we ervoor dat ook daar gratis parkeren
de norm is en blijft. Dit is van belang voor onze inwoners, maar ook voor de
bezoekers van het centrum, onze winkeliers en overige MKB.
Het verder aantrekkelijker maken van de Markt in Valkenswaard (we hebben
inmiddels gedaan wat gedaan kon worden) is voor een belangrijk deel afhankelijk
van realisatie van de WP, of ander alternatief. Pas als de provincie op de
Eindhovenseweg een vrachtwagenverbod van toepassing verklaard, is het
mogelijk om voor de Markt uitvoering te geven aan de volledige plannen. Waar in
het verleden steeds is geroepen: “We kunnen nog niets doen”, daar kiest H&G de
koers: “We doen alvast wat we kunnen doen”. Recent is er een burgerinitiatief
opgestart met als doel het plaatsen van een ontmoetingsplek (kiosk) op de Markt
van Valkenswaard. H&G diende eerder een voorstel in om dit te realiseren maar
kon toen niet rekenen op de steun van de raad. Misschien waren we te vroeg,
was het niet het juiste moment of moest het van onderaf in plaats van bovenaf
komen want nu twee jaar later zien we plots veel enthousiasme ten overstaan van
het burgerinitiatief. Het behoeft geen verder betoog dat we een dergelijk initiatief
van harte omarmen en ondersteunen waar dit gewenst is.
Voor H&G is het vanzelfsprekend dat onze gemeente zorg draagt voor de
algehele toegankelijkheid voor mindervalide mensen. Bij elke nieuwe ontwikkeling
zal men zich de vraag moeten stellen hoe deze toegankelijkheid wordt geborgd.
Hierbij refereren wij nadrukkelijk aan de doelstelling zoals beschreven in Agenda
2022. Waar mogelijk borgen wij de uitvoering in de te verlenen vergunningen.
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Milieu
Speerpunten:
• Wij staan voor een efficiënte en goed toepasbare inzamel- en
verwerkingsmethode voor huishoudelijk afval tegen zo laag mogelijke kosten.
Een goede bereikbaarheid en inrichting is gewenst. We streven naar een
circulaire economie met duurzame afvalscheiding en een milieustraat met accent
op hergebruik en recycling. Afgelopen jaren is er veel te doen geweest over de
inzamelmethode gekend onder de naam Renescience. Cure, het bedrijf dat nu
ons afval inzamelt is voorstander van deze relatief nieuwe technologie. Op basis
van onze eigen verkenning en bestudering, en daarin zijn we erg ver gegaan,
komt H&G tot de conclusie dat de techniek te omarmen is, maar dat de financiële
mogelijke risico’s vermeden dienen te worden. Als deze risico’s bestaan, dienen
ze nooit op het bordje van onze gemeente te komen. Nederland is verplicht haar
systeem van afvalverwerking drastisch te veranderen. Dit voorkomt niet dat wij in
eerste instantie ernstig nadenken over de techniek die Cure ons kan bieden en
staan wij naar de toekomst toe steeds open voor eventuele alternatieve inzamelen verwerkingsmogelijkheden Als uitgangspunt streven we naar een verlaging
van de kosten voor onze inwoners met een verbetering van het comfort.
• Het vliegverkeer boven onze gemeente, in belangrijke mate in Dommelen, neemt
jaar op jaar toe. Waar in de bestuurskamer van Schiphol en bij de
aandeelhouders economische kengetallen met gejuich worden ontvangen,
hebben de inwoners van omliggende gemeenten van Eindhoven Airport steeds
meer last en hinder. Partijen die betrokken zijn bij de afspraken van de Alderstafel
moeten zich houden aan de afspraken die over vliegbewegingen van en naar
Eindhoven Airport zijn gemaakt. H&G heeft diverse malen aandacht gevraagd bij
de verantwoordelijke wethouder en is zelf (fractieleider Theo Geldens) het overleg
aangegaan met de directie van de luchthaven. H&G is ervan overtuigd dat wij niet
dezelfde weg moeten bewandelen als de achter ons liggende decennia bij
Schiphol. Daar is gebleken dat afspraken met voeten worden getreden. Zelfs een
uitgevoerde MER-rapportage bleek door inbreng van bewonerscollectieven als
ongeschikt te worden beoordeeld! Toename van vluchten zal nimmer
teruggedraaid worden; ook niet in Eindhoven. Daar waar er sprake is van de
wens om te groeien, dient dit gepaard te gaan met het verminderen van de
overlast; een lastige opgave? Jazeker, maar dat vereist dan ook daadkrachtig
handelen. Het terugdringen van het aantal oude, meer vervuilende toestellen, dat
de luchthaven aandoet kan een maatregel zijn. Waarom wel vrachtwagens
verplichten te voldoen aan de Euro normen en vliegtuigen niet? Waarom wel een
milieuzone instellen voor vrachtverkeer, maar iets dergelijks niet voor
vliegverkeer? Het zijn slechts enkele voorbeelden. Onze doelstelling, nu het
eindelijk is gelukt rechtstreeks aan te schuiven aan de Alderstafel, dienen we
deze positie vast te houden en verder te bestendigen in de komende
bestuursperiode. Het verbeteren van onze positie kan wellicht vorm krijgen binnen
het MRE en de A2-samenwerking.
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H&G streeft ernaar om alle nieuwbouw klimaatneutraal te maken. We moeten
zuinig omgaan met onze energievoorraad. Daarom zetten wij in op een hoger
ambitieniveau van duurzaamheid van woningen voor wat betreft energieverbruik,
gasvrije woningen, de opvang en hergebruik van regenwater en het gebruik van
duurzame bouwmaterialen. Waarom bijvoorbeeld wachten op landelijke wettelijke
regels als nieuwe projecten nu al zonder gasaansluiting kunnen worden
ontwikkeld? Wat we uiteindelijk willen bereiken, is een energie-neutrale
gemeente. Voor bestaande woningbouw zoeken we de medewerking met de
woningbouwcoöperaties actief binnen onze gemeente. We stimuleren eigenaars
zelf passende maatregelen te nemen en streven ernaar daar waar mogelijk dit te
faciliteren. Een voorbeeld daarvan is het in 2017 genomen besluit dat de plaatsing
van zonnepanelen tegen aantrekkelijke voorwaarden voor vrijwel iedereen
mogelijk maakt. In de komende bestuursperiode zullen wij hierop zwaar inzetten
en ideeën zoals een wijkgerichte collectieve aanpak verder uitwerken. Wij zien op
dit moment ook grote problemen ontstaan ten aanzien van de verplichte
verwijdering van asbest. De wet verplicht ons om tegen 2024 alle asbest
verwijderd te hebben, maar wij zien nu al dat onze inwoners deze klus niet gaan
klaren. De kosten voor sanering zijn vaak te hoog, waardoor vele van onze
inwoners feitelijk in de onmogelijkheid verkeren om aan de eisen te voldoen. Ook
hier willen wij nadenken over een wijkgerichte collectieve aanpak, waardoor de
kosten aanzienlijk kunnen dalen.
Veel overlast wordt ondervonden omdat gestelde vergunningsregels niet of niet
goed worden nageleefd. In verband met de leefbaarheid in onze samenleving
staan wij voor een consequent geregelde handhaving.
Naast een infrastructuurplan voor verkeer willen we bevorderen dat Valkenswaard
ook een infrastructuurplan maakt voor plant en dier. Hierbij dient er een juiste
balans te zijn voor groen en landbouw.
Als we praten over milieu moeten we weten waarover we het hebben. Wij willen
een overzicht met de stand van het milieu op dit moment. We kiezen ervoor
nulmetingen te doen. Meten is weten. Vervolgens kan het beleid of een
voornemen tot een bepaalde actie worden getoetst op de mate waarin deze
handeling iets positiefs toevoegt aan het milieu. Een goede monitoring is voor ons
dan ook onmisbaar.
Bestaande regelgeving dient gerespecteerd te worden. Denk daarbij aan
regelgeving zoals de Vogel- en Habitatrichtlijn, het verdrag van Malta, de
kaderrichtlijn water, regels inzake stiltegebieden en de bescherming van
kwetsbare habitats en soorten. Keer op keer stellen we vast dat de geldende
regels niet worden gerespecteerd en dat men pogingen onderneemt om op het
randje van het toelaatbare te manoeuvreren. H&G vindt dat een slechte zaak.
Vroegtijdig overleg met natuurorganisaties is dan ook gewenst. Ontwikkelingen
mogen niet slechts afhankelijk zijn van de wensen van ontwikkelaars. De
gemeente is verantwoordelijk en moet de regie in eigen hand houden.
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Om papierverspilling tegen te gaan, willen we het reclamebeleid omdraaien. Met
andere woorden: er wordt geen reclame in de brievenbus bezorgd, tenzij een
sticker aangeeft dat de bewoner die uitdrukkelijk wil ontvangen. Op deze manier
kunnen we een belangrijke bijdrage leveren aan het terugdringen van vervuiling
en de verkwisting van grondstoffen. Als gemeenteraad willen wij daar het
voortouw in nemen door het invoeren van papierloos vergaderen.
Zwerfafval en hondenpoep is een doorn in het oog van velen. Dat geldt ook voor
de rommel rondom inzamelcontainers. Op initiatief van H&G is inmiddels besloten
alle bovengrondse containers te vervangen door ondergrondse. Dit zal ook de
overlast door ratten een halt toeroepen. Als het aan H&G ligt gaan we onze
inwoners en ondernemers betrekken bij een schoon Valkenswaard. We dienen
onze gemeenschap ervan bewust te maken dat afval niet op de grond thuishoort,
maar op de daarvoor bestemde plaatsen. Het opruimen van zwerfafval kost de
gemeente jaarlijks vele duizenden euro’s. Euro’s die aan betere zaken besteed
kunnen worden. Bewustwording is de eerste stap in het proces om te komen tot
verbetering. Rekening houdend met het feit dat honden in ons land volledig
geaccepteerd zijn als huisdier vinden wij het passend dat er in onze gemeente
terreinen worden aangewezen, waar honden vrij en los mogen lopen en spelen.
Dit alles onder blijvende verantwoordelijkheid van de eigenaar van de hond.
Valkenswaard is een groene gemeente. Daarom moet het groen blijven
domineren. Hierbij willen we ook de particulieren stimuleren dat groen boven
steen gaat. In het kader van klimaatverandering willen wij maatregelen die
inwoners verleiden om verharding van de tuinen en erven te voorkomen.
Zachte oppervlakken dragen bij aan goede afwatering in de wijken. Open ruimte
dienen we te koesteren en niet op te souperen.
Boeren en tuinders dragen in onze gemeente hun steentje bij aan
maatschappelijke uitdagingen. De omstandigheden voor voedselproductie, maar
ook sierteelt en groenbeleving, zijn gunstig in onze gemeente. Duurzaam
geproduceerd voedsel blijkt toekomstbestendiger te zijn. In toenemende mate
voorzien boeren en tuinders in deze behoeften. Maar dit mag niet ten koste gaan
van het milieu. De provincie Brabant werkt hard aan het verduurzamen van
nieuwe stallen, gericht op bijna nul-emissie en met volop aandacht voor
dierenwelzijn. Steeds meer boeren en tuinders wekken energie op vanuit wind,
zon en mest; dit is niets nieuws. In Valkenswaard kende we jarengeleden al dit
fenomeen. Kijk maar eens op YouTube naar het filmpje van Bert van Eijndhoven,
“den uitvinder van Valkenswaard”: erg leuk!
In onze gemeente zijn momenteel diverse initiatieven in ontwikkeling voor
duurzame energie zoals: mestvergisting, zonnepanelen op agrarische bedrijven,
warmtepompen, et cetera. Intensieve landbouw, veeteelt maar ook uitbreidend
vliegverkeer en verkeer over de weg hebben de afgelopen decennia de gronden
in Brabant verzadigd en gezorgd voor een toename van de hoeveelheid stikstof.
Dit is niet verwijtbaar aan de mensen werkzaam in deze bedrijfstakken maar het
gevolg van onvoldoende kennis van de effecten op langere termijn. Nu is die
wetenschap er wel en is het tijd dat wij gaan bijsturen.
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Door meer aandacht te geven aan de effecten voor de bodem kan het
bodemleven zich nog herstellen. Waar we aan de ene kant een toenemend aantal
stoppende boeren en tuinders zien, staat de agrarische sector aan de andere
kant volop voor technologische uitdagingen. H&G prefereert geen grootschalige
landbouw of veeteelt, geen megastallen, maar kleinschalige verantwoorde
ontwikkelingen Daarmee willen we bevorderen dat het buitengebied en de
agrarische bedrijven toekomstbestendig en duurzaam worden. H&G zal hierbij de
ontwikkelingen op landelijk en provinciaal niveau op de voet volgen. Onze koers
brengt ook met zich mee dat we de graslanden waarover we nog beschikken
dienen te koesteren en goed beheren.

Programma: Werken
Bedrijvigheid
Speerpunten:
• Een goede en gezonde lokale economie is voor elke gemeenschap en dus ook
voor Valkenswaard van groot belang. Werk en inkomen zijn de basisvoorwaarden
voor een gezond, veilig en onafhankelijk leven. Daarom streven wij ernaar om
deze te stimuleren, te versterken en zo nodig te faciliteren.
• Stilstand is achteruitgang, ook voor bedrijven. Daarom zoeken we steeds naar
ontwikkelingsmogelijkheden voor bedrijven voor een gezond bedrijfsklimaat.
• Er ontstaat een tekort aan geschoolde (technische) mensen op mbo- en hboniveau in de industrie, de zorg en het onderwijs. Daarom willen wij de
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en het onderwijs verder bevorderen
om tijdig te kunnen voorzien in voldoende kwalitatief personeel. Het verjongen
van de bevolking is daarbij van groot belang. Een goede analyse kan alleen
gemaakt worden met het bedrijfsleven, het MKB. Zij weten als de beste welke
kwaliteiten en functies nodig zijn voor hun continuïteit. Is het vreemd om te
overwegen of er noodzaak bestaat voor de oprichting van de bekende
bedrijfsscholen? Samen met Brainport Development, het bedrijfsleven en de
onderwijssector kan Valkenswaard hieraan tegemoet komen. Zelfs aansluiten bij
al bestaande initiatieven is mogelijk. En wat te denken van een dependance van
het MMC met opleidingsmogelijkheden voor de gezondheidszorg of specifiek
onderwijs gericht op recreatie en toerisme? Dit zijn kansen die we moeten
benutten en bovendien noodzakelijk.
• Wij dragen zorg voor een goed vestigingsklimaat in Valkenswaard. Daarom willen
wij bestaande bedrijventerreinen faciliteren bij het moderniseren.
Het aanleggen van het glasvezelnetwerk op het industrieterrein is een goed
voorbeeld hiervan.
• Onze bedrijventerreinen moeten goed bereikbaar zijn, zowel met de auto, de fiets
en het openbaar vervoer. Daarom streven wij naar een goede infrastructuur
rondom bedrijventerreinen. In de voorbije bestuursperiode hebben we belangrijke
stappen gezet en hebben we de aansluiting Europalaan / De Vest eindelijk
aangepast. U weet het vast nog wel: het zo bekende, volstrekt belachelijke
“bochtje naar rechts”. Ook hebben we de Leenderweg opgeknapt en daarmee
niet alleen de uitstraling verbeterd maar ook de bereikbaarheid.
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Komende bestuursperiode zal er bijzondere aandacht uitgaan naar diverse
kruispunten en naar de kwaliteit van de fietspaden.
Overige locaties binnen Valkenswaard, waar industrie is gevestigd genieten onze
aandacht. Bijzondere aandacht gaat daarbij uit naar de Dommelsche brouwerij en
de nabij gelegen industriezone in Dommelen. Wij blijven geloven in en daarom
vasthouden aan de wens om beter openbaar vervoer te faciliteren; dat is een
absolute must. Daarbij hebben we uiteraard ook aandacht voor de verbinding met
België.
Primair zetten we in op lokale werkgelegenheid op onze industrieterreinen. De
praktijk leert ons dat goede bereikbaarheid mede bepalend is om binnen de eigen
gemeente te blijven werken en dit is nu exact wat we willen bereiken.
Eerder hebben we ruimte gecreëerd voor kleinschalige ontwikkelingen die zich
richten op de hightech-maakindustrie en -dienstverlening. Al snel bleek dat er
behoefte was aan meer soortgelijke initiatieven. Omdat het momenteel ontbreekt
aan voldoende ruimte voor de (hightech) maakindustrie, moeten we zoeken naar
nieuwe bedrijfsgrond waarop een hightech incubator-wijk (wonen met kleinschalig
werken) voor startende en doorgroeiende maakbedrijven mogelijk is.
Aan de Vest zijn nog diverse open plekken, waar bedrijven zich zouden kunnen
vestigen, dit in het belang van de werkgelegenheid. Naar ons oordeel zouden
deze bestemd moeten worden voor nieuw te vestigen internationale hightech
OEM-bedrijven (Original equipment Manufacturer) bedrijven die producten
leveren ten behoeve van een merkleverancier.
Wij streven naar een compact en modern kernwinkelgebied. Het Masterplan dat
we hebben vastgesteld, zet daar zeer nadrukkelijk op in. Nu is het zaak vast te
houden aan de vastgestelde ambities en deze waar te maken. Nieuwe
detailhandelsontwikkelingen mogen naar onze mening alleen plaatsvinden in het
kernwinkelgebied. Indien leegstaande winkels, gelegen buiten het
kernwinkelgebied, niet meer gebruikt worden, zou naar onze mening overwogen
moeten worden om een andere bestemming op te leggen zoals woonbestemming
voor o.a. starters en jongeren. De gemeente dient daarbij een proactieve houding
aan te nemen en zelf het overleg te zoeken. In relatie tot het aantal consumenten
heeft Valkenswaard te veel aan winkeloppervlak. Een belangrijk deel daarvan is
gelegen buiten het kernwinkelgebied. De gemeente dient het overleg aan te gaan
met de eigenaren met het oog op het wijzigen van de bestemming. Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan een woonbestemming, maatschappelijke
bestemming enzovoort.
Wij pleiten voor diversiteit van het aanbod en zetten in op een voor Valkenswaard
passend winkelaanbod. Naast het doen van boodschappen, moet er ook
(recreatief) gewinkeld kunnen worden.
De mogelijke komst van de alternatieve N69 die ervoor zal zorgen dat het verkeer
niet langer door maar om Valkenswaard heen zal worden geleid. Wij mogen niet
onderschatten wat de negatieve effecten hiervan zouden kunnen zijn. Het
centrum kan weliswaar aantrekkelijker worden ingericht, maar het aanzienlijk
verminderen van het doorgaande verkeer zal ook een keerzijde hebben. Tal van
steden en gemeente die verkeer hebben geweerd uit de kern en dit te resoluut
hebben uitgevoerd ondervinden de nadelen daarvan.
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Vaak heeft een dergelijke ingrijpende wijziging in beginsel een negatief effect en
treedt pas na een zeer lange periode (vele jaren) herstel op. We dienen hierop
voorbereid te zijn en niet af te wachten tot het ons overkomt.
Het is een goede zaak dat we een inrichtingsplan klaar hebben liggen. Maar
daarmee alleen zijn we er beslist nog niet. Goede bewegwijzering, goede
communicatie en promotie zijn absoluut noodzakelijk om publiek ook op langere
termijn naar Valkenswaard te trekken. Binnen dit proces kennen wij ook
Valkenswaard Marketing een bijzondere plek toe.
Naast Valkenswaard heeft ook Dommelen haar eigen winkelcentrum. Gelukkig
hebben we in de afgelopen periode besluiten genomen die ervoor gaan zorgen
dat we het winkelcentrum en de omgeving aantrekkelijker gaan inrichten.
Bijzondere aandacht dient daarbij uit te gaan naar de aanwezige parkeerterreinen
waarbij de inrichting maar ook de orde en netheid (sluikstorten) bijzondere
aandacht genieten. Het parkeren is en blijft wat H&G betreft uiteraard gratis.
Borkel en Schaft neemt een bijzondere positie in binnen onze gemeenschap.
Deze kleine kern dienen we beter te faciliteren, waarbij we ook moeten durven
nadenken over de vestiging van een basis winkelvoorzieningen. H&G ziet daartoe
mogelijkheden door in het bijzonder met goedkope huisvesting dit mogelijk te
maken.

Onderwijs
Speerpunten:
• Basisregel is dat kinderen in hun eigen buurt naar school kunnen gaan. Behoud
van scholen in de wijk en het gebruik daarvan door kinderen uit de buurt gaan wij
zoveel als mogelijk stimuleren. Dat er een onevenwichtigheid bestaat tussen
aanbod en het aantal beschikbare plaatsen is bekend. Hiervoor zal wellicht een
aparte systematiek van toewijzing noodzakelijk zijn. Wij treden daarvoor in
overleg met de Valkenswaardse schoolbesturen.
• Het leerlingenvervoer kost de gemeente veel geld. Daarom streven wij naar een
doelmatige regeling van dat vervoer, zodat de kosten beheersbaar worden en
blijven. Integratie met kwalitatief bestaand OV is mogelijk.
• Het aanbieden van passend onderwijs in Valkenswaard is absoluut noodzakelijk.
Wij volgen dat proces kritisch, zodat geen hiaten ontstaan qua begeleiding en
inrichting van onderwijs en dat leerlingen krijgen wat ze nodig hebben.
• Uit demografisch onderzoek blijkt dat de inwoners van Valkenswaard gemiddeld
een laag opleidingsniveau hebben. Wij hebben het hier uitdrukkelijk over gevolgd
onderwijs. Wat ons betreft zegt dit niets over andere kwaliteiten van onze
inwoners. Ons is de exacte reden niet bekend. Om dit gegeven nader te duiden,
is een vervolgonderzoek noodzakelijk. Op basis van uitkomsten kan samen met
het aanwezige onderwijs gericht worden bijgestuurd.
• We streven primair naar multifunctioneel gebruik van onderwijs-, sport- en
welzijnsgebouwen om extra kosten van gemeenschapsgelden te voorkomen.
• VVE, de harmonisatie en integratie van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang,
moeten in het belang van kinderen voortvarend ter hand worden genomen. Er
moet op ingezet worden om taalstoornissen bij jonge kinderen te ontdekken en
adequate hulp te bieden.
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Dit voorkomt veel persoonlijk leed en potentieverlies voor de samenleving.
Daarnaast is het vroegtijdig signaleren en aanpakken veel goedkoper. Het biedt
beter perspectief op een succesvolle onderwijsloopbaan.
•

•

Het basisonderwijs in Borkel en Schaft staat onder druk omdat het aantal
leerlingen terugloopt. H&G ziet kansen om daar wat aan te doen. We zetten ons
in voor het behoud van basisonderwijs in Borkel en Schaft. Met elkaar dienen we
in te zetten op aspecten die bij kunnen dragen aan het behoud van voldoende
leerlingen. Hierbij kan gedacht worden aan vrijwillige instroom vanuit bijvoorbeeld
Valkenswaard maar er kan ook gekeken worden naar de kwaliteit of de aard/stijl
van het onderwijs, kortom; specifieke aandacht is noodzaak. Het valt bovendien
niet uit te sluiten dat een samenwerking met Bergeijk een verhoging van het
aantal leerlingen tot gevolg zou kunnen hebben.
Eind 2017 vroeg H&G (raadslid Susanne Peeters) bijzondere aandacht voor het
basisonderwijs en het probleem van de overbezetting, waardoor kinderen niet
langer in de eigen wijk van onderwijs kunnen genieten. Ook in 2018 en de periode
daarna zullen wij blijven waken over het onderwijsaanbod in de eigen wijk en daar
waar noodzakelijk al dan niet tijdelijke maatregelen treffen.

Werk en inkomen
Speerpunten:
• De kloof tussen verschillende groepen inwoners neemt toe. Ook in Valkenswaard.
Verschillen tussen arm en rijk, jong en oud, hoog- en laagopgeleid. H&G staat
voor een samenleving die mensen verbindt en niet verdeelt of uitsluit. Of het nu
gaat om culturele achtergrond, man of vrouw, met of zonder beperking, seksuele
geaardheid. Iedereen heeft het recht op dezelfde kansen en verdient evenveel
respect. Iedereen moet de kans krijgen om zichzelf te ontwikkelen en deel te
nemen aan de maatschappij.
• Daarom hecht H&G belang aan het volgende:
o Opgroeien en leven in financiële zekerheid en economische zelfstandigheid;
o verborgen armoede wordt proactief opgespoord;
o mensen krijgen ondersteuning waar nodig in diverse vormen;
o voorzieningen in Valkenswaard zijn bereikbaar en beschikbaar;
o mensen, voor wie voorzieningen zijn bedoeld, weten deze te vinden;
o Valkenswaard is hierin vooruitstrevend, innovatief en zorgvuldig;
o Valkenswaard zet ook in op het preventief en actief bevorderen van een
gezonde leefstijl. Dit is een basisvoorwaarde om goed aan te sluiten in de
gemeenschap.
o Valkenswaard borgt onderwijs, promoot kunst en cultuur omdat deze
bijdragen aan een goede ontwikkeling en biedt het ontmoetingsmogelijkheden
voor onze inwoners;
o Valkenswaard streeft naar een open samenleving, waarin discriminatie niet
wordt getolereerd;
o Valkenswaard is toegankelijk voor mensen met een beperking conform het
VN-verdrag;
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Valkenswaard biedt taal- en inburgeringslessen voor nieuwkomers; voor deze
doelgroep wordt ook ingezet op een koppeling met het preventieve armoedeen gezondheidsbeleid. Vanwege de cultuurverschillen ligt onttrekken aan het
maatschappelijk leven op de loer. Dit is voor deze nieuwe inwoners een risico
voor het ontstaan van armoede en verminderde gezondheid. Wij willen niet
generaliseren want er zullen voldoende nieuwkomers zijn die direct meedoen
in onze maatschappij.
We ondersteunen beleid wat leidt tot het regelen van schuldhulpverleningen en
het voorkomen daarvan.
o

•

Programma: Vrije Tijd
Cultuur
Speerpunten:
• Cultuur is belangrijk voor de ontwikkeling van de samenleving. Daarom gaan we
de beleving van de cultuur bevorderen.
• Kleinere culturele projecten zijn van belang voor de ontwikkeling van de lokale
samenleving. Dat is de reden waarom wij die kleine projecten positief beoordelen.
• Valkenswaard staat bekend om diverse culturele evenementen. Deze passen wat
ons betreft in de culturele- en toeristische agenda.
• Muziek is een belangrijk instrument in de cultuurontwikkeling van de jeugd.
Musiceren draagt bij aan de verbinding tussen mensen. Het heeft een
opvoedkundig aspect en ontwikkelt sociale vaardigheden. Wij staan dan ook voor
betaalbaar muziekonderwijs voor jongeren.
• Bij bouwprocessen is archeologisch onderzoek wettelijk verplicht. Het biedt de
mogelijkheid om het verborgen verhaal van Valkenswaard naar boven te halen.
Het archeologisch bodemarchief is een fundament voor het opstellen van de
toekomstige Omgevingsvisie. Samenwerking op alle niveaus achten wij wenselijk.
Resultaten van onderzoeken moeten kenbaar gemaakt worden om zo ook de
waardering van de gemeenschap te krijgen. Een archeologisch beleid is
aanwezig, echter de uitvoering en controle behoeft verbetering.
• We willen een systeem ontwikkelen om onze Valkenswaardse historie zichtbaar
te maken. De kennis en inbreng van de Heemkundekring en organisaties als
Groen en Heem zijn voor ons cultureel erfgoed van groot belang. Zij zijn degenen
die in de dagelijkse praktijk de kennis vergaren vanuit de echte werkelijkheid.
Wij dienen hierbij nadere aandacht te houden bij de op te stellen Omgevingsvisie
en bijbehorend plan.
• De cultuurcoaches hebben zich bewezen en moeten behouden blijven.
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Sport
Speerpunten:
• Na vele jaren van terughoudendheid en twijfel is in de afgelopen bestuursperiode
hard gewerkt aan de start van de realisatie van de multifunctionele
binnensportaccommodatie aan Den Dries. Het bouwen van een nieuwe
multifunctionele sporthal combineren we met de renovatie van het zwembad, een
uitstekende zaak. De plannen hebben we de afgelopen bestuursperiode gemaakt.
De realisatie volgt in de komende bestuursperiode. Uiteraard staat het behoud
van het openbaar binnen- en buitenbad niet ter discussie.
Sterker nog: vanaf 2018 verwachten we voor onze gebruikers de
toegangstarieven veel aantrekkelijker te maken. H&G diende daarvoor einde
2017 een voorstel in dat in 2018 dient te worden uitgewerkt. Gezinnen met
kinderen gaan veel minder betalen. Ouderen kunnen op speciaal daarvoor
aangeduide tijdstippen geheel gratis zwemmen. Kinderen onder de 13 jaar
betalen, mits begeleid door een betalende volwassene, helemaal niets. Na
realisatie van de nieuwe sporthal willen we nagaan of het mogelijk is de ligweide
te vergroten.
• Diverse sportverenigingen kampen met een teruglopend ledenaantal en
onmogelijkheden om hun accommodaties op een adequaat niveau te houden. Wij
staan daarom achter fusies van sportverenigingen teneinde kwaliteit van de
accommodaties te bevorderen. Wij rekenen op het verantwoordelijkheidsgevoel
van de diverse besturen indien de grenzen van het bestaansrecht in redelijkheid
worden bereikt.
• Van sportverenigingen mag een eigen inbreng en verantwoordelijkheid naar het
functioneren van hun verenigingen, velden en accommodaties verwacht worden.
Daarom willen wij de zelfwerkzaamheid van sportverenigingen bevorderen. Wij
denken hierbij aan parkmanagement op het sportpark en het multifunctioneel
gebruik van sportaccommodaties. Een professionele ondersteuning vanuit de
gemeente en de Sportraad moet mogelijk zijn om hun activiteiten te kunnen
ontplooien.
• In het belang van het bevorderen van de gezondheid streven wij naar meer
(aangepaste) sportmogelijkheden voor ouderen, mensen met een beperking en
het voorkomen van overgewicht. De samenwerking tussen de sportverenigingen
en de fysiotherapie-branche moet hierbij bevorderd worden.
• De sportcoaches moeten voor Valkenswaard behouden blijven.
• Al jaren lijkt een goed beheer moeilijk tot stand te komen. De Sportraad heeft
eerder plannen gepresenteerd aan het college met het oog op een verdere
verzelfstandiging maar dit zonder positief gevolg. Wij zullen er voor zorgen dat het
overleg hierover weer constructief wordt opgestart. Om ons heen zien we diverse
werkende modellen waarbij er sprake is van een vergaande autonomie. Ook bij
onze zuiderburen, waar veel gemeenten werken met een autonoom sportbedrijf,
zien we goede resultaten. In de komende bestuursperiode willen wij ons verder
oriënteren om te komen tot een succesvolle formule.
•
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Recreatie
Speerpunten:
• Toerisme is één van de belangrijkste sectoren in onze economie. Wij gaan dit
waar mogelijk stimuleren en faciliteren. Hierbij zoeken we naar een goede balans
tussen recreatie, sport, en milieu- en verkeershinder. Het mag echter niet zo zijn,
dat recreatie en toerisme de natuur- en historische waarden aantasten. In
tegenstelling tot de mening van anderen is het behalen van 1 miljoen bezoekers
voor H&G geen doel op zich. H&G streeft naar een evenwichtige balans en een
goede kwaliteit, met daarbij bijzondere aandacht voor de recreatiedruk op onze
waardevolle gebieden.
• In dat verband willen wij de onderlinge samenwerking, ook met externe partijen
zoals bijvoorbeeld cultuurinstellingen, bevorderen teneinde nieuwe, aantrekkelijke
en kwalitatieve arrangementen te realiseren.
• Valkenswaard moet een gezellig uitgaansdorp blijven, waar jongeren veilig op
stap kunnen. Wij gaan dit, voor zover mogelijk, stimuleren en faciliteren door met
alle partijen in overleg te gaan en een goede balans te vinden om overlast te
voorkomen. Hierbij is collectieve samenwerking tussen de diverse
horecaondernemers essentieel. Eenduidigheid in toepassing van regels en de
bijbehorende handhaving maken onderdeel uit van dit dossier.
• Recreatieondernemers moeten meer rekening gaan houden met nieuwe trends
en (technische) ontwikkelingen zoals beleven en authenticiteit. Wij willen hen
daarin faciliteren.
• Wij streven naar niet ‘meer van hetzelfde’, maar naar diversiteit met daarbij een
hoge mate van kwaliteit. Dit willen wij in (ruimtelijk) beleid vastleggen.
• Het ontbreekt in Valkenswaard aan voldoende toeristische en zakelijke
verblijfsmogelijkheden. Wij ondersteunen particuliere initiatieven om dit gebrek op
te heffen.
• Voorlichting, promotie, coördinatie en aantrekking van toeristen en recreanten
moet blijvend zijn en daar waar nodig bevorderd worden.
Wij staan voor een blijvende resultaatgerichte financiële ondersteuning van Valkenswaard
Promotie, VVV en het Centrummanagement met als doel om Valkenswaard voor inwoners
en toeristen interessant te maken en te houden.

Programma: Welzijn
Welzijn
Speerpunten:
• Drugs- en alcoholmisbruik is een gevaar voor de samenleving. Daarom is
handhaving en optreden tegen misbruik een prioriteit. In het uitgaansleven willen
wij het gebruik van drugs en overmatig alcoholgebruik pertinent bestrijden.
Hiervoor zullen wij de adviezen van GGD en landelijke organisaties volgen en
waar nodig toepassen.
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Een goede leefbaarheid en sociale cohesie is essentieel voor wijken en buurten.
Daarom zijn wij al eerder gestart met contactavonden met diverse
wijkverenigingen en verenigingen. Wij blijven met deze buurt- en wijkverenigingen
in gesprek en steunen hen bij hun activiteiten. Voor de cohesie is het wenselijk
dat elke wijk toegang heeft tot een laagdrempelige ontmoetingsruimte: een
ontmoetingsplek met huiskamerprojecten. We bevorderen hierbij het wijkgericht
werken, waarbij de wijken inbreng hebben bij de wijkontwikkeling. De wijken
kunnen hierbij nadrukkelijk een bijdrage leveren bij het realiseren van de kanteling
in het sociaal domein.
Jeugd, ouderen en mensen met een beperking moeten mee kunnen doen in de
maatschappij. Zij hebben daarbij mogelijk extra steun en hulp nodig. Wij gaan
bevorderen dat die extra hulp wordt gestimuleerd door bijvoorbeeld met hen in
gesprek te gaan, persoonlijke hulp te bieden (cliëntondersteuning) en
belemmeringen weg te nemen (fysieke toegankelijkheid voor ouderen bij
openbare gebouwen en evenementen). Een goede communicatie, met name
vanuit de gemeentelijke overheid, vinden wij daarbij van essentieel belang. Een
goed beleid voor de lange termijn geeft zekerheid. Onder andere hiermede geven
wij steun aan de Agenda 22.
Wij vestigen ook onze aandacht op de verdraagzaamheid binnen onze
samenleving. “Daar waar onverdraagzaamheid de kop opsteekt, dienen wij die te
bestrijden zonder daarbij zelf onverdraagzaam te worden”. Deze woorden werden
op 4 mei 2017 uitgesproken door wijlen Eberhard van der Laan, burgemeester
van Amsterdam. Wij, H&G, onderschrijven dit van harte. Voorbeelden van
onverdraagzaamheid manifesteren zich op tal van fronten, denk daarbij aan
pesten op school, burenruzie maar ook vormen van geweld ten overstaan van
hulpdiensten en de vele vormen van non-verbaal geweld op Facebook, Twitter en
andere vormen van hedendaags communicatie. H&G zet in op een verdraagzame
samenleving.

Maatschappelijke ondersteuning
Speerpunten:
• Als WMO+ gemeente blijven wij ons structureel inzetten voor passende en
noodzakelijke hulp voor onze inwoners. Toegankelijk en bereikbaar.
• Alle betrokkenen werken samen om de situatie te verbeteren en worden zo
eigenaar van het probleem en de oplossingen. De directe omgeving van de
inwoner die ondersteuning nodig heeft denkt mee over wat er speelt en besluit
mee over oplossingen. Dit leidt tot betrokkenheid en de kwetsbare inwoner houdt
daardoor zelf de regie. Een wens die vaak naar ons is uitgesproken in de diverse
gesprekken die wij hebben gehouden met de mensen.
• Vrijwilligers zijn belangrijk voor het sociaal functioneren in Valkenswaard. Daarom
koesteren wij die vrijwilligers en bieden ondersteuning. We willen de
samenwerking tussen bedrijven en vrijwilligers stimuleren. De een kan niet zonder
de ander.
• Mantelzorgers zijn voor diverse inwoners noodzakelijk in hun dagelijks leven.
Daarom geven wij die mantelzorgers extra aandacht en ondersteuning waar nodig
en gewenst.
Verkiezingsprogramma H&G 2018-2022

33

•

•

•

•
•

Zo vinden wij dat een professioneel vangnet aanwezig moet zijn voor het geval
mantelzorgers wegvallen. Hier doen wij een dringend beroep op de landelijke
partijen die deze landelijke situatie hebben gecreëerd.
Kinderen van bijstandsgezinnen moeten op een normale manier aan het sociale
leven kunnen deelnemen. Regelingen moeten daarvoor zorgen. Elk kind moet
een pakket krijgen dat dit kind een kansrijke ontplooiing biedt.
Verborgen armoede is een groot probleem. Daarom geven we die groep, als ook
de minima, de nodige aandacht. Schuldhulpverlening is daarbij een van de
aspecten die wij een warm hart toedragen.
Iedereen heeft via de WMO een verzekering die recht geeft op nieuw materiaal.
Het heeft geen pas om minderdraagkrachtigen opgeknapte spullen te bieden. Alle
gebruikte materialen gaan retour naar Welzijnszorg.
Wij streven naar meer preventief jeugdbeleid. Hierdoor kan de druk op de veel
duurdere eerstelijnszorg worden verminderd. Voorkomen is beter dan genezen.
Wij eisen een goede jeugdzorg zonder wachtlijsten. Hiervoor doen wij wederom
een beroep op de landelijke partijen die ook deze situatie hebben gecreëerd.

Zorg
Speerpunten:
• De gemeente is verantwoordelijk voor hulp en ondersteuning vanuit de WMO.
• Iedereen die deze vorm van hulp nodig heeft, krijgt kwalitatieve goede hulp en
ondersteuning.
• We morrelen niet aan de kwaliteit van de hulp om kosten te besparen.
• We begroten deze kosten realistisch.
• De hulp/ondersteuning is goed en toegankelijk.
• De gemeente zal altijd haar zorgplicht vervullen ook in financieel moeilijke tijden.
• Eenzaamheid onder ouderen en andere kwetsbare groepen is een belangrijk
aandachtspunt. Wij gaan in gesprek met zorgverleners uit het veld om te komen
tot ideeën die voor verbetering moet leiden.
• Aandacht voor een dementievriendelijke omgeving in onze gemeente. Dementie
is een van de ouderdomsziekten die in aantal zullen toenemen daarom ontkomen
we niet aan een onderzoek waar maatregelen tot noodzakelijke verbetering gaat
leiden.
• We staan voor een actief mantelzorgbeleid. Om dit in stand te houden met een
bepaalde kwaliteit is monitoring van mantelzorgers noodzakelijk en - indien nodig
ondersteuning. Uitval van deze mensen leidt tot vele grote problemen. (Zie ook
hiervoor bij WMO)
• Bij Jeugdhulp is alle inzet erop gericht dat kinderen veilig kunnen opgroeien.
Wij blijven actief in het lezen en volgen van de landelijke dossiers. Te vaak gaan
zaken met kinderen nog niet geheel naar wens; dit moet gemonitord blijven en
indien nodig aangepast. Een goed werkend preventief jeugdbeleid is hiervoor een
voorwaarde. Daarmee kan ook lokaal worden voorkomen dat jeugd te snel wordt
doorverwezen naar de eerstelijnszorg.
• Ouders en kinderen worden nadrukkelijk en intensief betrokken bij hulptrajecten.
• We zorgen ervoor dat ouders weten waar ze terecht kunnen met hun vragen,
denk aan CJG, en krijgen zo snel mogelijk een adequaat antwoord.
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Er valt niemand tussen wal en schip in onze gemeente met een zorgvraag.
Kwetsbare groepen, zoals chronisch zieken, gehandicapten, Wajong, ouderen
met laag inkomen enzovoort mogen niet in inkomen achteruitgaan door
(algemene en specifieke) ondersteunende maatregelen in onze gemeente.

•

Programma: Bestuur en Organisatie
Samenwerking en positionering
Speerpunten:
• Wij zijn van mening dat de gemeente Valkenswaard haar eigen identiteit en
zelfstandigheid moet behouden.
• Samenwerking achten wij alleen wenselijk als dat meerwaarde voor de
Valkenswaardse samenleving oplevert. Lokaal wat moet en regionaal wat kan.
Wij kijken dan ook met een kritische, maar objectieve blik naar bestaande
samenwerkingsverbanden.
• De kaderstelling en het toezicht van de gemeenteraad op gemeenschappelijke
regelingen moet bevorderd worden, zodat deze niet los van de lokale politiek
komen te staan. Beleidsbepalend, evaluerend en controlerend.
• De gemeente Valkenswaard werkt samen met Leende-Heeze en Cranendonck in
het gemeentelijk samenwerkingsverband A2-gemeenten. Hierin zijn de
gemeentelijke bedrijfstaken samengebracht. Wij staan op het standpunt dat eerst
voldoende positieve ervaring en efficiëntie met de huidige samenwerking moet
worden opgedaan, alvorens te besluiten tot verdere samenwerking over te gaan.
• Wij streven naar een efficiënte vorm van samenwerking, waarbij optimaal gebruik
wordt gemaakt van de aanwezige kennis. Hierbij streven wij naar een zo min
mogelijke inhuur van derden. Herschikking van overtollige beschikbaarheid en
efficiënter inzetten middels correcte detachering. Geen overtallig FTE toestaan,
tenzij vanwege werkdruk noodzakelijk. Met name denken wij aan een
opwaardering van de 0.07 FTE voor beoordeling en handhaving van natuur en
cultuurhistorie.

Dienstverlening
Speerpunten:
• Gemeentelijke dienstverlening moet goed en beheersbaar zijn. Wij streven
daarom naar een efficiënte en moderne dienstverlening tegen zo laag mogelijke
kosten (professionele beheersorganisatie).
• Diverse bewoners hebben moeite met de digitale dienstverlening. Deze mensen
moeten we niet vergeten en daarom vinden wij dat de gemeente de
mogelijkheden moet bieden voor een persoonlijk gesprek en eventuele hulp bij
vragen zoals het invullen van aanvraagformulieren.
• Goed overleg en communicatie tussen de gemeente en haar inwoners,
organisaties en bedrijven is essentieel. Zeker als in 2021 de Omgevingswet haar
intrede doet. Daarom staan wij voor het bevorderen van overleg en de
communicatie met die partijen teneinde hen beter te betrekken bij beleidsvorming
en daarmee een groter draagvlak creëren.
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•

Bezwaren en misstanden komen steeds vaker voor. In eerste instantie zullen wij
zorg dragen voor meer overleg meer betrokkenheid aan de voorkant en meer
inlevingsvermogen in de belangen van de betrokkenen. Goed overleg en
wederzijds begrip kunnen ons verder brengen. Respect, begrip en vooral gelijk
behoeft niet noodzakelijk afgedwongen te worden via de rechtbank.
Door Valkenswaard te besturen in het belang van haar inwoners, respect te tonen
en open te staan voor de ideeën en gevoelens van een ander kan veel bereikt en
opgelost worden in goed overleg. Alle lopende bezwaren, beroepen, procedures
en handhavingszaken verdienen opnieuw onze aandacht in een poging om in
goed overleg te komen tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Wij
verkeren in de overtuiging dat een belangrijk deel kan worden opgelost zonder
het doorlopen van tergende kostbare en fuserende procedures. De invoering van
externe mediation (conflictbemiddeling) binnen de gemeentelijke organisatie kan
een uitstekend aanvulling zijn op dit proces en veel ellende voorkomen. Ook is
het wenselijk dat er een mogelijkheid komt dat Valkenswaardse inwoners
bezwaren ook in Valkenswaard mondeling kunnen toelichten. Hoorzittingen van
de bezwaarschriftencommissie zouden dan binnen de A2-gemeenten qua locatie
moeten rouleren.

Veiligheid
Speerpunten:
• Buurtpreventie en de zogenaamde Whatsapp-groepen kunnen het
veiligheidsgevoel in buurten bevorderen. Wij streven daarom naar samenwerking
tussen gemeente en buurt- en wijkverenigingen ter bevordering van
buurtpreventie.
• Daar waar wij nieuwe wijken ontwikkelen en bestaande buurten opwaarderen
dienen wij de openbare orde en veiligheid een veel betere positie te geven. In de
woonwijk Lage Heide bijvoorbeeld, een wijk in ontwikkeling, is er nu sprake van
verkeersonveilige situaties en vinden er helaas veel inbraken plaats in zowel
nieuwe als in aanbouw zijnde woningen. Als gemeente kunnen en moeten we
daar wat aan doen.
• In dat verband willen wij veiligheidsprojecten voor inwoners, organisaties en
bedrijven opstarten en faciliteren.
• Voor de veiligheid van de inwoners van Valkenswaard is het behoud van
voldoende brandweerwagens en ziekenwagens op de standplaatsen in
Valkenswaard essentieel. Wij doen er alles aan om de aanrijtijden bij calamiteiten
binnen de afgesproken tijden te laten plaatsvinden.
• Ook streven wij voor het behoud van het politiebureau in Valkenswaard.
• Bekend is dat er eventuele gevaardreigingen kunnen ontstaan in verband met de
nabij gelegen kerncentrales in België. Wij vragen daarvoor grote aandacht bij de
veiligheidsdiensten. H&G heeft zich al eerder uitgesproken voor sluiting van de
diverse kerncentrales in België en Duitsland in onze grensstreken. In onze regio
zijn jodiumtabletten uitgedeeld maar waar is de voorlichting om aan alle inwoners
duidelijk te maken waarmee rekening gehouden moet worden? Eerlijke en
heldere communicatie is uitermate wenselijk.
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•

Eerdere plannen (oriëntaties) om kernafval ondergronds op te slaag in de
nabijheid van onze gemeente hebben ons zeer verontrust, gelukkig lijkt het tij
gekeerd maar wakker blijven is de boodschap. Wij zullen ook in de komende
bestuursperiode de ontwikkelingen op de voet blijven volgen.

•

In Nederland is er op dit moment geen sprake van boring naar schaliegas en
wordt ook niet gezocht naar schaliegas. In de voorbije jaren vonden er wel
oriëntaties plaats en was ook onze regio in beeld. Regeren is vooruitzien, dit is de
belangrijkste reden om als openbaar bestuur ook de ontwikkelingen inzake
schaliegas op de voet te blijven volgen ook al vormen deze op dit moment geen
bedreiging.
Voormalige stortplaatsen kunnen een groot risico vormen voor met name onze
drinkwatervoorzieningen en ons milieu. In het verleden hebben wij hiervoor al
specifieke aandacht gevraagd en ook gekregen. Dit wil echter niet zeggen dat we
het bestaan ervan nu maar even een bestuursperiode mogen vergeten,
integendeel. Deze stortplaatsen, zeker die gelegen zijn tegen de nieuwe woonwijk
Lage Heide verdienen onze blijvende aandacht. H&G diende eerder met succes
voorstellen in die op termijn een volledige sanering tot gevolg moet hebben. Hoe
eerder wij van sanering een serieuze ambitie maken hoe eerder we het gewenste
resultaat bereiken.

•

Financiën
Speerpunten:
• We willen de kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden, zo mogelijk
verlagen. We gaan voor een zo groot mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke
kosten.
• In het belang van de samenleving zijn investeringen dikwijls noodzakelijk.
Wij ondersteunen investeringen alleen als het maatschappelijk nut, het rendement
en de duurzaamheid vaststaan en er binnen de gemeentelijke begroting een
deugdelijke structurele dekking aanwezig is.
• Bezuinigingen kunnen noodzakelijk zijn. Bezuinigingen mogen naar ons oordeel
echter nooit zover gaan dat deze onverantwoord zijn.
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Tot slot….
Dit programma is mede tot stand gekomen met input van diverse inwoners die hebben
gereageerd op onze vraag om mee te werken aan dit H&G verkiezingsprogramma.
Hartelijk dank hiervoor!
H&G is ervan overtuigd met dit programma een positieve bijdrage te leveren aan het welzijn
van de inwoners van Valkenswaard, de woon-, leef- en werkomgeving en de mogelijkheden
om in de vrije tijd te kunnen ontspannen.
Mocht u nog vragen hebben over dit programma of wilt u een gesprek met ons voeren dan
kan dit vanzelfsprekend! Neem in dit geval contact op met ons secretariaat.
Contactgegevens: www.secretariaatheng@gmail.com
H&G hoopt daarom op uw steun bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018.
Bestuur vereniging Helder en Gedreven
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