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VERKIEZINGSPROGRAMMA (PLUS)
2022 - 2026

Koersen op een veilige thuishaven!

Hierbij treft u aan het verkiezingsprogramma en het verkiezingspro-
gramma plus van de politieke partij H&G, voluit Helder en Gedreven. 
Dit programma beschrijft op hoofdlijnen de inzet voor de komende 
bestuursperiode.
Het verkiezingsprogramma plus beschrijft onze inzet voor de komen-
de jaren ten aanzien van de Corona Herstelaanpak. 
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Inleiding

Bij het opstellen van verkiezingsprogramma’s kijken partijen over het algemeen naar de diverse onderwer-
pen zoals, wonen, economie, werkgelegenheid, mobiliteit, zorg en tal van andere belangrijke onderwer-
pen. Helaas ontbreekt daarbij vaak de onderliggende samenhang tussen deze verschillende onderwerpen 
en dat vindt H&G een gemis. Het verkiezingsprogramma van H&G wijkt in die zin af van vele andere pro-
gramma’s. H&G beperkt zicht niet tot één specifiek thema bijvoorbeeld “wonen “ maar  belicht daarbij 
ook de onderlinge samenhang tussen de verschillende thema’s en dat met het oog op het begrip ‘brede 
welvaart’. 

Brede welvaart is te onderscheiden in brede welvaart ‘hier en nu’ en brede welvaart ‘later’. Brede welvaart 
‘hier en nu‘ gaat over de kwaliteit van leven en van de omgeving waarin mensen leven. Dit betreft welzijn, 
materiële welvaart, gezondheid, arbeid en vrije tijd, wonen, samenleving, veiligheid en milieu. Brede wel-
vaart ‘later‘ betreft de sociale, economische, menselijke en natuurlijke hulpbronnen die volgende genera-
ties nodig hebben om eenzelfde niveau van brede welvaart te kunnen bereiken als de huidige generatie. 
Beide elementen zijn van belang om de keuzes voor nu maar ook voor de toekomst te maken.

Brede welvaart gaat om de kwaliteit van leven van mensen, en dat wordt in hoge mate bepaald door de 
kwaliteit van onze leefomgeving. Daarmee is wat we op lokaal niveau maar bijvoorbeeld ook op de schaal 
van de regio doen zo belangrijk. Onze gemeente, onze regio, ons land is in belangrijke mate de natuurlijke 
schaal waarin mensen zich bewegen in hun dagelijks leven.

Onze regio is economisch sterk, dat wordt gemeten met het Bruto Binnenlandsproduct (BBP). Maar het 
BBP zeg weinig over welvaart en welbevinden van inwoners. Groei kan ook negatieve effecten hebben, 
denk aan milieu- en gezondheidsschade. Brede welvaart is een nieuw begrip waarin gekeken wordt naar 
welvaart in de brede zin van het woord. Naast materiële welvaart gaat het ook om zaken als gezondheid, 
onderwijs, milieu en leefomgeving, sociale cohesie, persoonlijke ontplooiing en (on)veiligheid. Daarmee is 
brede welvaart bij uitstek een onderwerp voor de overheid, lokaal én regionaal. Je zou dan ook verwachten 
dat  het begrip “brede welvaart” terug te zien is in tal van verkiezingsprogramma’s maar helaas is het te-
gendeel waar. Daarmee niet gezegd hebbende dat andere partijen geen oog zouden hebben voor “brede 
welvaart” dat zou geen recht doen aan de inzet van veel politiek actieve partijen. Blijft staan dat wij het 
jammer vinden dat het niet is opgetekend, benoemd in tal van verkiezingsprogramma’s, laten we hopen 
dat het goede voorbeeld van H&G naar de toekomst  doet volgen.  
H&G zet in op Brede Welvaart, oog voor de kwaliteit van het leven.
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De Fractie

De huidige fractie bestaat uit zeven zetels. Met Bram Bots (fractieleider), André van Daal, Susanne Peeters, 
Peter Plompen, Jos Peters, Wout Verhoeven en Hans Bimmel hebben we de afgelopen vier jaar op basis van 
kennis en kwaliteit onze bijdrage geleverd.
Daarnaast heeft H&G in deze bestuursperiode een wethouder geleverd in de persoon van Theo Geldens. 
Hij heeft in zijn portefeuille beheer openbare ruimte, economie  (waaronder horeca, middenstand en in-
dustrie), monumenten, gemeentelijke eigendommen en grondzaken, vergunningen, (uitgezonderd eve-
nementenvergunningen), financiën, sport, Masterplan Centrum en Verkeersmaatregelen Dommelen Zuid. 

Visie en uitgangspunten

H&G is een lokale partij voor alle inwoners van Valkenswaard, Dommelen en Borkel en Schaft met als doel 
gezamenlijk de belangen van Valkenswaard in de meest brede zin van het woord optimaal te behartigen. 
Op eigentijdse en realistische wijze wil H&G een klankbord zijn voor lokaal welzijn, maatschappelijke zorg 
en zekerheid, gemeenschapszin en de kwaliteit van de leef-, woon- en werkomgeving. De focus is daarbij 
gericht op de toekomst omdat het beleid van vandaag bepalend is voor het leven van morgen. Wij zijn ons 
daarbij steeds bewust van datgene dat voor ons door anderen is opgebouwd. 
Belangrijke pijlers waar H&G zich op richt zijn collegiale samenwerking, ‘burgerparticipatie’, duurzaamheid 
en de kwaliteit van leven voor onze inwoners. Deze pijlers binnen de partij rechtvaardigen ons bestaans-
recht, onze identiteit en maken ons uniek.

Onze visie is een richtlijn voor doelstellingen, komt voort uit een realistisch toekomstbeeld en biedt ambitieuze, 
maar haalbare idealen waar de partij naar streeft. Onze visie is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

• Wij zetten in op een leefbare gemeente waar het veilig en goed wonen, werken en verblijven is voor 
iedereen; 

• Wij vinden dat elke dorpskern haar eigenheid, zelfstandigheid en identiteit moet behouden met de 
juiste voorzieningen;

• Wij bereiken onze doelen door collegiaal samen te werken met andere partijen, geen politiek gekissebis 
maar samenwerking en verdraagzaamheid in het belang van onze inwoners;

• Wij bouwen voortdurend aan een wijd vertakt netwerk in de Valkenswaardse gemeenschap en zo nodig 
buiten Valkenswaard om daarmee Valkenswaard, waar nodig, een sterke positie te kunnen geven; 

• Wij spannen ons in voor het behoud van natuur en van het cultuurhistorisch erfgoed, waar Valkens-
waard zo rijk aan is; 

• Wij zijn een aansprekende en benaderbare/toegankelijke politieke partij in Valkenswaard; 
• Wij stellen de burger centraal en geloven in de kennis en betrokkenheid van de burger; 
• Wij streven naar een gezonde financiële huishouding van de gemeente en maken daarbij duurzame 

afwegingen; 
• Wij zetten in op vereenvoudiging van regelgeving en stellen de doelstellingen centraal; 
• Wij zetten in op het direct in contact treden met onze inwoners;
• Wij streven ernaar om datgene wat is opgebouwd en goed is voor onze gemeenschap te behouden en 

te koesteren. 

Motto

Het motto dat H&G nastreeft en de wijze waarop we ons politieke werk doen is samen te vatten in de vol-
gende uitspraak: ‘van slechte voorstellen maken we goede voorstellen en van goede voorstellen maken we 
betere’. Daarbij stellen wij het belang van onze inwoners centraal. Deze positief kritische kijk gaat verder 
dan het benoemen dat iets niet goed gaat. Het houdt in dat we naast alle zaken die misschien niet helemaal 
gaan we, de verantwoordelijkheid pakken om met oplossingen te komen.
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Programma

Zoals in de inleiding vermeld, staat ons programma in het kader van brede welvaart. Dit betekent dat we 
per onderwerp niet alleen kijken naar de specifieke punten maar vooral ook naar het bredere geheel kij-
ken. We baseren ons hierbij op de brede welvaartsmonitor die door het CBS is opgesteld en die ook voor 
onze regio is gemaakt. 

Wonen en ruimtelijke ordening

H&G streeft naar een gebalanceerd en toekomstbestendig ruimtelijk beleid.
Valkenswaard moet aantrekkelijk zijn en blijven voor jongeren en jongere gezinnen, maar we zullen ons 
ook moeten voorbereiden op de groeiende vraag naar passende woningen voor ouderen en mensen met 
zorg. Naast het bouwen van woningen is het in het kader van brede welvaart ook goed te kijken naar an-
dere factoren die de woonomgeving beïnvloeden zoals voorzieningen, veiligheid en de sociale cohesie in 
een wijk of buurt. Bij nieuwbouw vestigde H&G eerder de aandacht op de noodzaak voor voldoende groen 
in de woonwijk, speelvoorzieningen, en ruimte voor bijvoorbeeld de huisvuilophaaldienst Cure. Daarnaast 
vraagt de nieuwe Omgevingswet om een andere manier van kijken naar ontwikkelingen. De rol van de 
omgeving en de inwoners komt hier centraal te staan in de omgevingsdialoog.

De volgende zaken genieten de komende bestuursperiode onze bijzondere aandacht:
• Balans: inbreiden waar dit mogelijk is, zonder de leefbaarheid van de bestaande omgeving aan te tasten 

en uit te breiden waar dit ecologisch en milieutechnisch verantwoord is;
• Daar waar sprake is van inbreidingslocaties hebben we bijzonder oog voor de parkeernormen, er mag 

geen parkeeroverlast voor de omgeving ontstaan; 
• Bouwen voor starters, jonge gezinnen maar ook voor ouderen en mensen met een zorgvraag;
• Een goede balans in huur en koopwoningen;
• Het actief inzetten op de zelfbewoningsplicht en voorrang voor starters uit Valkenswaard, Dommelen of 

Borkel en Schaft bij nieuwbouwprojecten;
• 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;
• In het belang van de samenleving streven we naar het behoud van de authentieke waarden, daar waar 

mogelijk willen we deze zelfs versterken en beschermen (er is al teveel verloren gegaan, dit moeten we 
een halt toeroepen). 

• 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. (ook de vorige bestuursperio-
de heeft dit onderwerp onze bijzondere aandacht genoten met als resultaat dat tal van verrommelde 
locaties zijn aangepakt. Deze succesvolle aanpak dient doorgezet te worden zodat ook de laatste van 
dergelijke locaties uit het straatbeeld verdwijnen);

• Bij nieuwe ontwikkelingen dient er naast aandacht voor stenen veel meer aandacht te zijn voor groen, 
speelpleinen, hondenveldjes en veel andere aspecten die bijdragen aan een prettige leefomgeving;

• Met de komst van de omgevingswet zetten we maximaal in op het ondersteunen van de omgevingsdia-
loog bij ontwikkelingen;

• Kinderen moeten in de eigen wijk naar school kunnen gaan;
• We zetten ons in voor veilige wijken waarin door (buurt)preventie samen met politie, gemeente en in-

woners invulling gegeven kan worden.
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Verkeer/infrastructuur

De afgelopen jaren is er flink ingezet op de infrastructuur in Valkenswaard. Met de aanpak van het master-
plan centrum, de aanpak van de N69, realisatie van de Westparallel en maatregelen Dommelen-Zuid. Hoe-
wel we stappen gemaakt hebben, zijn we er nog niet. De komende jaren zijn er nog tal van uitdagingen en 
noodzakelijke ingrepen die dienen te worden opgepakt:

• Naast maatregelen op de zogenaamde invalswegen dienen veel straten in woonwijken te worden aan-
gepakt met als doel de verkeersoverlast terug te dringen; 

• Blijvende aandacht voor de uitvoering van de maatregelen Dommelen-zuid en de nulplusmaatregelen;
• Aandacht voor de verminderde leefbaarheid in grote delen van Dommelen grenzend aan het Keersop-

dal i.v.m. de geluidsoverlast die de Westparallel hier veroorzaakt;
• Inrichten van meer 30-km zones en meer controle op het respecteren van deze 30KM;
• Tegengaan van sluipverkeer in de kern van Valkenswaard maar zeker ook in Dommelen en Borkel en 

Schaft; 
• Gratis parkeren op de diverse parkeerterreinen invoeren, met hierbij een duidelijke bewegwijzering;
• Betere busverbindingen realiseren, denk daarbij aan bereikbaarheid van Eindhoven, MMC maar ook 

onderwijsinstellingen en industrieterreinen;
• Een actieve rol vanuit de gemeente Valkenswaard bij de aanbesteding van het OV door de provincie; 
• Invulling geven aan de HOV verbinding met Eindhoven en hier een goede aansluiting op het reguliere 

OV maken;
• Naast de heringerichte Eindhovenseweg en Markt moet ook de Luikerweg, Noordelijke Eindhovense-

weg en Leenderweg worden aangepakt;
• We dienen de wateroverlast een halt toe te roepen op de Eindhovenseweg en een aantal andere straten 

in de directe omgeving ervan. Denk daarbij aan Nieuwstraat, Haagstraat, Klinkerstraat;
• Bij het aanpakken van straten moeten we inzetten op combineren van werk met werk dus tevens de 

riolering aanpassen;
• Meer groen langs toegangswegen en straten in Valkenswaard;
• De toegangswegen in Valkenswaard zijn het uithangbord van onze gemeente, we dienen te zorgen 

voor kwalitatief goed onderhoud en een groenere entree; 
• Het openbaar gebied moet, met name voor de toegankelijkheid van voetgangers, mindervaliden, oude-

ren en fietsers, van een goede kwaliteit zijn. Wij streven hierbij naar een gemiddeld doch goed kwaliteit-
sniveau. 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 hulpmid-
delen ongestoord hiervan gebruik kunnen maken, de uitgangspunten van agenda 22 stellen wij hierbij 
centraal;

• Een actueel mobiliteitsplan waarbij de knelpunten als sluipverkeer, inrichting 30 km- zones en verkeers-
stromen zoveel mogelijk worden opgelost en waarbij een duidelijke bewegwijzering wordt meegeno-
men;

Milieu, natuur en energie

Voor ons milieu zijn schone lucht, schoon drink- en oppervlaktewater, voldoende (gezonde) natuur en bio-
diversiteit, en een niet-vervuilde bodem belangrijke algemene levensbehoeften. De natuur en biodiversiteit 
is momenteel kwetsbaar en dient versterkt te worden, willen we een leefbaar klimaat voor toekomstige 
generaties veilig stellen.
Hoge fijnstofconcentraties in de lucht kunnen tot ernstige gezondheidsklachten leiden, zoals astma en 
COPD. We moeten daarom inzetten op het versterken van gebieden die er primair zijn voor de natuur, 
zodat flora en fauna zich daar kunnen handhaven en zich goed kunnen ontwikkelen. Dankzij onze inzet 
monitoren we inmiddels de luchtkwaliteit. Dit doen we door onderdeel uit te maken van het regionale 
meetnetwerk. 
In Valkenswaard beschikken we daarnaast gelukkig over grootschalige hoogwaardige natuurgebieden zo-
als de Malpie, de Plateaux en maken we onderdeel uit van Groote Heide.
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De volgende speerpunten willen we de komende periode oppakken:

• Wij streven naar een efficiënte en goed toepasbare inzamel- en verwerkingsmethode voor huishoudelijk 
afval tegen zo laag mogelijke kosten voor de inwoners. Met de komst van de ondergrondse containers 
is een begin gemaakt met het scheiden en inzamelen van bepaalde afvalstromen;

• We zetten in op de ontwikkeling van duurzame energie, echter wel gericht op draagvlak onder de in-
woners;

• We geven concrete uitwerking aan de Regionale Energie Strategie;
• Geen grootschalige energieopwekking in Valkenswaard in de vorm van windmolens of zonneparken. 

Onze uitgestrekte natuurgebieden zijn een natuurlijk goud in het tegengaan van stikstof. Grootschalige 
opwek past vanwege de bijzondere natuur die ons omringt niet in onze gemeente. Dit neemt echter 
niet weg dat wij geen bijdrage dienen te leveren aan de doelen gesteld in het klimaatakkoord, zeer 
nadrukkelijk is dat wel het geval;

• We willen meewerken aan projecten van de provincie op het gebied van biodiversiteit.

Natuur

• H&G zet zich sterk in voor het behoud van de kwaliteit van de ons omringende natuur en ziet die het 
liefst verbeterd worden. Dat betekent dat H&G scherp zal toezien in het verminderen van stikstofuit-
stoot m.n. op die plaatsen waar dat natuur ernstig bedreigt / kan bedreigen;

• Deugdelijke onderzoeken omtrent uitstoot moeten bij alle plannen aangetoond kunnen worden;
• Wet- en regelgeving op natuurgebied (denk bv aan vergunningen voor de Wet Natuurbescherming) 

dient gevolgd te worden zowel voor nieuwe bedrijven als bestaande bedrijven. De regelgeving geldt 
voor iedereen. Dit speelt een grote rol in de ontwikkeling van Valkenswaard en verdient onze volle aan-
dacht.

• H&G zet in op het verbeteren van dierenwelzijn door meer voorlichting te geven en het beschermen 
van bedreigde soorten. Daarnaast zorgen we voor goede borging van onze wettelijke taken in de eerste 
opvang van gevonden dieren en het vervoer van gewonde dieren.

Werken

• 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 le-
ven. 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 ontwikkelingsmogelijkhe-
den voor bedrijven voor een gezond bedrijfsklimaat;

• We zetten in op kwalitatieve banen en werkgelegenheid waarin we de aansluiting zoeken met de Brain-
portregio;

• 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 en een busver-
binding op het industrieterrein;

• Recreatie is een speerpunt van onze toekomstvisie en een belangrijke pijler in onze economie. We die-
nen in te zetten op (kleinschalige) ontwikkelingen in ons buitengebied om hier invulling aan te geven;

• We zetten vooral in op die ontwikkelingen die onze natuur versterken;
• Omdat we omringd zijn door kwetsbare natuur zijn we beperkt in het uitbreiden van industrieterreinen 

binnen de eigen grenzen. De natuur geniet bescherming en dat dienen we serieus te nemen. Onze inzet 
is er in de eerste plaats op gericht bestaande bedrijven te behouden en groei voor deze bedrijven mo-
gelijk te maken. Dit is de koers die we eerder hebben ingezet en die we dienen vast te houden. Dankzij 
deze keuze heeft Valkenswaard toonaangevende bedrijven weten te behouden, inclusief de daarbij 
behorende werkeenheid;

• H&G zet in op verdere clustering en versterking van het kernwinkelgebied, echter met ruimte voor ver-
nieuwende concepten in de detailhandel en het winkelvastgoed;
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Onderwijs

• 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 willen we zoveel  mogelijk stimuleren;

• Onderwijslocaties moeten veilig bereikbaar zijn voor schoolgaande kinderen, de infrastructuur moet 
hierop worden aangepast;

• Ingezet moet worden op het binnen de grenzen  van onze eigen gemeente bieden van MBO onderwijs 
waarbij aansluiting wordt gezocht met het bedrijfsleven;

• We vinden het belangrijk een integraal debat te voeren over ons Integraal Huisvestingsplan (IHP) voor 
de scholen. Hierin duidelijke keuzes maken in wat we de komende jaren willen op basis van leerlingen-
prognoses en demografische gegevens.

Sport en bewegen

Sport en bewegen is erg belangrijk voor het welzijn van mensen. Het zorgt voor beweging en sociale cohe-
sie. De sportverenigingen zijn een essentieel onderdeel om de sportbeoefening vorm te geven. De afgelo-
pen jaren is flink geïnvesteerd in de sport met renoveren en realiseren van nieuwe accommodaties. Voor de 
komende periode heeft H&G de volgende wensen en ambities: 

• Inzetten op het verduurzamen van sportaccommodaties door bijvoorbeeld led-verlichting en waar mo-
gelijk zonnepanelen. Hierbij willen we daar waar dit nodig is de verenigingen in de vorm van een voor-
financiering of garantstelling ondersteunen;

• Naast het faciliteren van verenigingen ondersteunen we initiatieven vanuit de samenleving, zoals een 
skatepark, basketbalveld of speelvelden;

• We houden de voorzieningen op peil en gaan ervoor zorgen dat iedereen mee kan doen, waar nodig 
bieden we hiervoor financiële ondersteuning voor verenigingen of deelnemers.

Cultuur/recreatie

Cultuur en recreatie zijn een belangrijk aspect van de vrijetijdseconomie en de identiteit van onze gemeen-
te. We streven als H&G niet alleen naar het creëren van en ondersteunen van recreatiemogelijkheden voor 
bezoekers maar ook vooral voor onze eigen inwoners. 

• Inzetten op het behoud van cultuurhistorisch waardevolle panden en straatbeelden;
• Er is in het verleden veel verloren te gaan. Gelukkig hebben wij dankzij onze inzet het eerste bescherm-

de dorpsgezicht aangewezen en geborgd voor de toekomst en zijn er tal van gemeentelijke monumen-
ten aangeduid. Dit beleid dient te worden voortgezet in het belang van het behoud  van al ons erfgoed, 
materieel, immaterieel groot of klein;

• Valkenswaard staat bekend om diverse culturele evenementen zoals het Bloemencorso, Vogelverschrik-
kersfestival en Carnaval. We passen deze in, in de culturele- en toeristische agenda en promoten deze 
evenementen naar buiten toe;

• H&G ondersteunt het verenigingsleven, kleine vrijwilligersorganisaties hebben recht op basissubsidie 
van 500 euro;  
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Sociaal domein

• 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 beper-
king, 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; 

• Er dient te worden ingezet op met name de preventieve werking van het jongerenwerk, buurtwerk en 
het voorliggend veld. Door vroegtijdig te signaleren en op laagdrempelige manieren;

• Als WMO+ gemeente blijven wij ons structureel inzetten voor passende en noodzakelijke hulp voor onze 
inwoners. Toegankelijk en bereikbaar;

• 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 sti-
muleren. De een kan niet zonder de ander; 

• Verborgen armoede is een groot probleem. We moeten inzetten op het in beeld krijgen van deze groep. 
Schuldhulpverlening is daarbij een van de aspecten die wij een warm hart toedragen;

• Hoe sociaal wil Valkenswaard zijn en blijven? Daarom grote aandacht vanuit H&G voor WMO, Jeugdzorg 
en Participatie;

• WMO loopt goed in ons dorp. Maar we hebben aandacht voor het feit dat de WMO-gelden opgesou-
peerd worden door overmatig gebruik van de huishoudelijke hulp (algemene voorziening). Dat verdient 
discussie en een andere aanpak zodat de (geld)middelen terechtkomen bij die mensen die het zelf niet 
kunnen regelen en betalen. De sterkere schouders kunnen dat wel zelf. Dit punt moet onverwijld in Den 
Haag terecht komen. Intussen zoekt Valkenswaard naar goede oplossingen;

• Jeugdzorg is landelijk een zorgenkind. H&G wil sterk beleid in Valkenswaard hebben en houden zodat 
jeugdigen snel en adequaat worden geholpen / behandeld;

• Participatie is van het grootste belang in onze ogen. Een gezonde samenleving is een participerende 
samenleving. Niet alleen de burgerparticipatie maar met name de arbeidsparticipatie. Dat kost geld en 
verdient de beste professionals om mensen terug naar de arbeidsmarkt te begeleiden. H&G blijft daar 
alert op;

• H&G support onze voedselbank De Boodschappenmand want haar werk is helaas onmisbaar in de hui-
dige tijd;

• We willen meer inzetten op preventieve gezondheid, projecten die dit stimuleren ondersteunen we.

Bestuur en organisatie

Als middelgrote gemeente in Zuidoost-Brabant is onze bestuurlijke koers naar de omliggende gemeenten 
en regio van belang. Zeker nu de laatste jaren veel taken zijn overgeheveld naar de gemeenten en kleine 
gemeenten onder druk komen te staan, wordt de wijze waarop we als gemeente ons organiseren en onze 
dienstverlening naar de inwoner kunnen borgen steeds belangrijker. We kijken hierbij niet alleen naar de 
samenwerkingsvormen maar ook naar de wijze waarop we onze eigen organisatie vorm geven.
H&G streeft naar:

• Het behoud van een eigen lokale identiteit en liefst eigen zelfstandigheid zolang dit niet ten koste gaat 
van de dienstverlening aan onze inwoners;

• Samenwerking achten wij 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 verbe-
terd 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 sa-
menwerkingsverband A2-gemeenten. Hierin zijn de gemeentelijke bedrijfstaken samengebracht. We 
willen sturen op een efficiënte en transparante A2-organisatie waarin we de samenwerking pas intensi-
veren wanneer dit ook concrete voordelen oplevert voor de inwoner; 
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• 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 efficiënter inzetten middels correcte detachering. Geen overtallige FTE 
toestaan; 

• Transparante bestuurscultuur, waarin H&G bij de start van een nieuwe raadsperiode een evaluatie en 
routekaart wil opstellen waarin de rollen, competenties en verantwoordelijkheden van raad, college en 
ambtelijke organisatie wordt vormgegeven met als doel de burger centraal te stellen; 

• Een goede dienstverlening naar inwoners toe, waarbij er sprake is van een duidelijke informatievoorzie-
ning en een klantgerichte benadering van onze inwoners;

• We willen de gemeentelijke kosten voor onze inwoners zo laag mogelijk houden, zo mogelijk verlagen. 
We gaan voor een zo groot mogelijke kwaliteit tegen zo laag mogelijke kosten;

• We bezuinigen alleen als dit strikt noodzakelijk is, investeren waar dit nodig is.
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Verkiezingsprogramma Plus

Het reguliere verkiezingsprogramma beschrijft zoals elke bestuursperiode de ambities op vlak van Wonen, 
Werken, Sport, Cultuur, Onderwijs, Natuur, Milieu en tal van andere belangrijke items. Gezien de omstan-
digheden waarin we verkeren als gevolg van de Coronapandemie acht onze fractie het noodzakelijk een 
specifiek hoofdstuk te presenteren dat zicht richt op de gevolgen van de pandemie. Uiteraard hopen we 
dat meerdere partijen dit onderdeel opgenomen hebben in hun programma en dat we de inzichten maar 
vooral ook de inzet voor de komende vier jaar kunnen delen en elkaar daarin kunnen versterken, dit in het 
belang van onze Valkenswaardse samenleving. 
Aanvankelijk dachten we dat de Coronacrisis van korte duur zou zijn en dat we na een eerste lockdown 
weer terug konden naar het normale leven. Helaas is deze gedachte 2 jaar later achterhaald. De pandemie 
heeft onze samenleving al meer dan 2 jaar in haar greep en heeft diep ingegrepen in het leven van velen 
onder ons. 
Samen met u hopen we snel weer het leven op te kunnen pakken om verder te kunnen bouwen aan onze 
toekomst en de toekomst van onze kinderen. Herstel, hoe gewenst ook, is geen vanzelfsprekendheid. Ge-
zinnen, sportclubs, verenigingen, horeca, middenstand en industrie, ze hebben allemaal hun tol betaald. 
Velen hebben bijna bovenmenselijke inspanningen geleverd, binnen het gezin, om de vereniging overeind 
te houden of om het redden van de eigen zaak. 
Wij als H&G spreken onze dank en blijk van waardering uit naar iedereen die zich heeft ingespannen in het 
belang van onze samenleving. 
Herstel vraagt ook van het bestuur van de gemeente om extra inzet. 

(Sport) Verenigingen

(Sport)verenigingen hebben jaarlijks recht op subsidie om hun werking in het belang van de gemeenschap 
te kunnen financieren. Wij stellen voor de regels voor toekenning voorlopig los te laten en verenigingen 
indien gewenst een subsidie toe te kennen die gebaseerd is op het laatste jaar voor Corona aangevuld 
met een indexering. Dit biedt zekerheid en ontslaat de verenigingen  van een hoop papierwerk voor het 
opnieuw indienen van een aanvraag. Op deze manier hopen we de verenigingen te ontlasten en onder-
steunen.

Sociaal domein

We dienen “nog” meer oog te hebben voor personen of gezinnen die getroffen zijn door Corona. Corona 
en zeker LongCovid kan vergaande gevolgen hebben voor medisch kwetsbare groepen, het individu of 
het gezin. In Nederland komen steeds meer gevallen voor van uitval door de gevolgen van de ziekte. Voor 
hen dreigt terugval in inkomen (70%) wat vergaande gevolgen kan hebben. Begeleiding en erkenning 
zijn essentieel voor deze doelgroep. Wij dienen een aanspreekpunt in te richten om onze inwoners bij te 
staan in advies en eventuele bijstand. Onze hulp is hard nodig en we mogen deze inwoners niet aan hun 
lot overlaten. 

Werkgelegenheid

Als gevolg van Corona en de langdurige sluiting van bijvoorbeeld horeca of veranderingen binnen het 
bedrijfsleven zijn jobs verloren gegaan of zijn inwoners van onze gemeente op zoek gegaan naar ander 
werk. De arbeidsmarkt is veranderd en er is op tal van fronten sprake van een verstoorde wegevers werk-
nemers markt. De gemeente kan een belangrijke bijdrage leveren om vraag en aanbod beter op elkaar af 
te stemmen. Wij zijn de mening toegedaan dat we hierin de komende jaren een serieuze taak hebben. Ook 
begeleiding en afstemming op vlak van onderwijs kunnen hierin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld 
een koppeling tussen mbo-onderwijs en het bedrijfsleven te realiseren.
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Economie

Veel ondernemers hebben moeilijke tijden doorgemaakt. De horeca en de middenstand zijn zwaar getrof-
fen en de industrie is op diverse fronten ernstig ontwricht. Als gemeente moeten we in het belang van de 
ondernemers na durven denken over lastenverlichting of het verminderen van de regels. We moeten waar 
mogelijk het bedrijfsleven groot of klein maximaal durven ontlasten zodat ze zich kunnen concentreren op 
het ondernemerschap, het eigen bestaansrecht en de werkgelegenheid. 

Onderwijs

De  gevolgen voor de jeugd en in het onderwijs als gevolg van Corona zijn enorm. Samen met de onder-
wijsinstellingen zullen wij het beste uit onszelf moeten halen om de jongeren te ondersteunen en te bege-
leiden. Hierbij kunnen we denken aan een fijne schoolomgeving, extra begeleiding van zowel de jongeren 
zelf als de leerkrachten. Het programma dat nodig is ter ondersteuning dient in samenspraak met de on-
derwijsinstellingen tot stand te komen.   

Veiligheid/welzijn

Corona heeft onze samenleving ontwricht. Het heeft onze samenleving ernstig onder druk gezet. De on-
wetendheid, onbekendheid en onzekerheid heeft angst veroorzaakt. Soms heeft het geleid tot meer indi-
vidualisme vaak gelukkig ook tot meer samenhorigheid. Het heeft spanningen veroorzaakt, begrip maar 
ook onbegrip. Zodra we Corona enigszins achter ons kunnen laten, gaan we op zoek naar “het nieuwe nor-
maal” . We zullen tijd krijgen om verdriet te verwerken en vertrouwen in een samenleving zonder Corona 
te herwinnen. De weg hier naartoe zal niet voor iedereen even vanzelfsprekend zijn, Oog voor elkaar, een 
luisterend oor maar ook een overheid die bereikbaar is en aan je zijde staat, zijn daarbij essentieel. Daarop 
zullen wij onze aandacht richten in de komende bestuursperiode.

Tot slot

In een  samenleving die herstelt van een pandemie is meer dan ooit noodzakelijk dat de politiek, uw be-
stuur met elkaar samenwerkt, elkaar opzoekt en er de schouders onder zet. Samenhorigheid, luisteren naar 
elkaars ideeën in het belang van de samenleving is van uitermate groot belang. H&G wil met alle partijen 
binnen Valkenswaard aan tafel en samen optrekken om te komen tot een plan dat onze gemeenschap 
helpt om te herstellen. Dit kunnen we niet alleen dit willen we niet alleen. Hetgeen geschreven in het ver-
kiezingsprogramma plus van H&G kan de basis vormen voor dit overleg.


