Verslag van de input geleverd tijdens de werktafel:
Werk, Economie en Onderwijs
Dinsdag 15 mei 20.00 – 22.15
___________________________________________________________________________
Aanw.: Jos Roothans (namens H&G), Peter Vissers (namens PvdA), Paul van Schuylenburg, Michiel
Hendrickx (namens CDA), Davey Gerlings (vz.)

1. Aandacht voor de kansen die er liggen voor Valkenswaard binnen de Brainportregio
Er liggen kansen voor met name MBO-niveau van personeel. Nog sterkere koppeling met de
aanwezige maakindustrie is nodig. Maar voor de komende 4 jaar liggen er ook kansen voor MBOgeschoold personeel in de realisatie van de “achtertuin van Brainport”, te weten de leisure-sector.
Koppel onderwijs ook zeker aan het programma Groote Heide. Faciliteer de werknemer in de
brainportregio met woningen, de werknemer van bijvoorbeeld ASML moet prettig kunnen wonen in
Valkenswaard. Zo liggen er kansen om de vergrijzing en krimp tegen te gaan. Blijvende aandacht voor
eigen identiteit Valkenswaard is nodig.
2. Kwaliteit van bedrijventerreinen
Omgevingswet biedt kansen om bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken en kansen voor een
aantrekkelijk vestigingsklimaat. Gebruiken bij uitbreidingsplannen en in gesprek gaan met
werknemers om te kijken wat zij nou verlangen op een bedrijventerrein. Blijf ook aandacht houden
voor bereikbaarheid van kleinere terreinen in Valkenswaard, en betrek bereikbaarheid bijvoorbeeld
bij de 0-plus maatregelen.
3. Gebruik de overlegstructuur
Maak goed gebruik van de bestaande structurele overleggen als denktank, zit wellicht wat sleet in.
4. Duurzaamheid
Focus op duurzaamheid bij verdere ontwikkeling bedrijventerreinen. Thermometer van
duurzaamheid bij vestiging van nieuwe bedrijven. Geen hypes, alles in samenspraak met
ondernemers. Faciliterende overheid. Ambitie voor de komende jaren: Duurzaam inrichten van de
bedrijventerreinen in Valkenswaard.
5. Inwoners met afstand tot de arbeidsmarkt
Extra aandacht voor de zwakkere in de samenleving in relatie tot de arbeidsmarkt is nodig. Extra
aandacht voor arbeidsmigranten, statushouders en laaggeletterden moet aan de orde zijn. Vast
overlegpunt in deze structurele economische overleggen.
6. Afstemming onderwijs en arbeidsmarkt
Goede afstemming onderwijs en arbeidsmarkt is van groot belang en dit loopt gedeeltelijk goed. Zo
zijn er veel stageplekken gerealiseerd en bemand. Probeer elkaar extra te interesseren in techniek en
benoem in de structurele overleggen actiepunten en activiteiten.
7. Werkloosheid: relatief hoog in Valkenswaard
De ‘bakken’ van de gemeente zijn in Valkenswaard ten opzichte van de omgeving goed gevuld.
Inventarisatie van de personen in deze ‘bakken’ is nodig, en probeer vervolgens ook op zoek te gaan

naar de gemene deler. Daarna is gerichte actie ook mogelijk. Zo valt er te denken aan het voortzetten
van de sport-programma’s die nu al lopen en voortzetting van andere activatiemogelijkheden (géén
granieten bestand) om ritme te geven. Maar zijn het bijvoorbeeld relatief veel 60+ers die structureel
vrijwilligerswerk of mantelzorg verrichten? Dan kan er worden gedacht aan het laten vervallen van
de sollicitatieplicht bij een uitkering.
8. Werk moet lonen
Verdere uitrol van glijdende schaal en monitoring de raad van groot belang de komende periode.
9. Het centrum van Valkenswaard is óók een werkgever
In de detailhandelsvisie aandacht voor de rol van het centrum als werkgever. Veel mensen vinden
hun eerste werkplek in het centrum.
Focus op beleving in het centrum van Valkenswaard. Werken aan structureel overleg met álle
stakeholders: bewoners, cultuur, ambulante handel, winkeliers, vastgoedeigenaren,
evenementenorganisaties, VVV, centrummanagement en de gemeente. Deze periode is het van
belang dat zo’n overleg opgezet wordt. Gratis parkeren besproken, maar daar zijn vooralsnog weinig
problemen. Gaat echt om beleving.
10. Onderwijsaanbod
Interessant blijven als woongemeente door goed onderwijsaanbod is van belang. Voor het
aantrekken van een MBO instelling wordt gedacht om het te koppelen bedrijvigheid, bijvoorbeeld
een VDL of Valkenhof of met een leisure-instelling. Relatie met grotere ROC of Summa goed
onderhouden.
11. Lesprogramma’s
Primair onderwijs tot en met eind integreren van Brainport en duurzaamheid in het lesprogramma.
21st century skills verdienen aandacht.
12. De jeugdraad
Kennis van en actieve deelname aan democratie is van heel groot belang. Inventariseren of dat aan
trekt deze periode, aan de hand daar van mogelijk andere middelen inzetten zoals bijvoorbeeld
opvolging van een JoPo-dag.
13. Betrek de buurt bij onderwijs
Integreer alle stakeholders richting de scholen (brede scholen) zet hier zeker op in. Betrek ook de
buurt, zodat scholen buurtcentra worden waar de wijk zich in kan herkennen. Maak bij huisvesting
van scholen, bij vervanging aandacht voor “frisse school”. Duurzaamheid verdient aandacht bij
renoveren of bouwen school: toekomstbestendig bouwen. Aandacht voor het VNgehandicaptenverdrag en Agenda 22 bij scholen, toegankelijkheid voor iedereen met een beperking.
Ambitie: Beste school is de school om de hoek.
14. Onderwijs in Borkel & Schaft
Toekomstvisie opstellen voor Borkel & Schaft samen met inwoners en Dorpsinitiatief Borkel & Schaft
waarin ook onderwijs wordt meegenomen. Leefbaarheid in de breedste zin meenemen.
15. Agrarische sector

Aandacht voor een vitaal buitengebied. Koppeling leggen met leisure. Leeg buitengebied is niet
aantrekkelijk voor iemand die komt recreëren. Nevenactiviteiten moeten mogelijk: omgevingswet /
creatief omgaan met bestemmingsplannen. Insteek is vitaal houden van het buitengebied. Aandacht
voor innovatief ondernemen in het buitengebied en in de agrarische sector de komende 4 jaar en dit
ook faciliteren. Voorbeelden zijn ecologische ontwikkelingen i.c.m. educatie en urban farming /
boeren met LED-verlichting.

