Verkiezingsprogramma 2018 – 2022

“Samen voor Valkenswaard” neemt in 2018 voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezingen.
Als lokale partij gaan samen bijdragen leveren aan onderwerpen die beter kunnen, die nog in
ontwikkeling zijn en die we graag behouden voor ons dorp. Wij gaan extra aandacht besteden aan
ouderen, woningbouw, verkeer en verenigingen. Maar ook recreatie en de “agenda 22” vergeten we
niet. Wij zijn voorstander zijn van een sterke burgerparticipatie. Waar mogelijk pushen we de
gemeente om initiatieven van inwoners of verenigingen zoveel mogelijk te ondersteunen. Daarbij is
soms een simpele manier van faciliteren al genoeg.

Met in gedachte: Wie wil hier nog weg en waarom woon je nog niet hier!
Ons verkiezingsprogramma is geschreven in de wetenschap dat de gemeentekas ver leeg is.
Daardoor zijn in 2018 zijn nog nauwelijks vrije middelen inzetbaar en moeten we dus keuzes maken.
“Samen voor Valkenswaard” zal die keuzes ook maken, maar wel met de mens voorop.

1.

Zorg

Vanuit Den Haag is de gemeente enkele jaren
geleden belast met uitvoeringstaken op het
gebied van de Wmo, Jeugdwet en
Participatiewet. Lastige wetgeving, waarvan
de kosten slecht in de hand te houden zijn.
Valkenswaard komt op de huidige begroting al
weer ruim een miljoen te kort in samenhang
tot deze taken. Toch is “Samen voor
Valkenswaard” van mening, dat voor deze
taken geld niet leidend mag zijn. Niet als het
gaat om voorzieningen. Niet als het gaat om
hulp bij het huishouden. Wij vinden het
belangrijker te kijken naar wat mensen nodig
hebben, vervolgens vast te stellen wat reëel is
en dan maatwerk te bieden voor de juiste oplossing. Denk daarbij aan woningaanpassingen,
vervoersbehoeften, personenalarmering etc. De huidige wetgeving pleit voor het zo lang mogelijk
thuis wonen, maar de faciliteiten daarvoor worden vaak pas achteraf geboden, terwijl er preventief
veel meer te winnen valt. Zowel voor onze burgers die dit aangaat als op termijn ook voor de
uitgaven van de gemeente.

Voor veel mensen is de weg bij jongerenzorg nog veel te onbekend. Daardoor bewandelen veel
ouders nu een omweg, alvorens ze bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin) uitkomen. Zij komen
nog te vaak uit bij een zorgleverancier die niet gecontracteerd is of die erg lange wachtlijsten heeft.
Door betere communicatie over dit onderwerp, voorkomen we dat mensen onnodig veel tijd
verspillen met het vinden van de juiste zorg die kan worden geboden.
Voor “Samen voor Valkenswaard” geldt dat de Participatieverordening moet worden aangepast,
zodat het mogelijk wordt meer maatwerk te leveren. Wij maken ons sterk dat ook nog een keer goed
gekeken wordt naar ‘hulp in de huishouding’ en alle communicatie daaromheen.
Voor “Samen voor Valkenswaard” is goede (communicatie rond) huishoudelijke hulp een
speerpunt!
Wij maken samen de keuze om een deel van de daaraan verbonden kosten desnoods te bekostigen
uit een afgeslankt college met drie in plaats van vier wethouders.
“Samen voor Valkenswaard” wil ook dat samen met de inwoners, wijkcommissies en andere
stakeholders wordt gekeken naar het treffen van meer voorzieningen in de wijk en het verbeteren
daarvan. Samen en dicht bij de mensen! Wij willen de problemen dan ook vóór zijn. Dus niet
achteraf, maar vooraf!
Op basis van een VN-verdrag voor mensen met een beperking zijn we wettelijk verplicht om (meer)
aandacht te geven aan de deelname van deze mensen in onze samenleving. Daarbij maakt de aard
van hun beperking niet uit. Deze verplichting geldt niet alleen voor de overheid maar ook voor het
bedrijfsleven, zoals de horeca, detailhandel e.d.. “Samen voor Valkenswaard” verwacht een bijdrage
te kunnen leveren aan de daarvoor opgestelde ‘Agenda 22’. Waar wegen en trottoirs opnieuw
worden bestraat, willen we verlagingen van de trottoirs voor het oversteken van mensen in een
invalidenstoel of scootmobiel. “Samen voor Valkenswaard” wil een fatsoenlijk openbaar toilet in het
centrum, dat ook toegankelijk is voor minder validen. Wij gaan voor het onderwerp Agenda 22
aandacht vragen bij alle raadsstukken, waar we raakvlakken met de agenda zien.
“Samen voor Valkenswaard” ziet uit naar de evaluatie van het project dat in januari 2018 is beëindigd
m.b.t. schuldhulpverlening. Wij zullen die evaluatie aangrijpen om de systematiek van de gemeente
te bezien. We willen geen of zo min mogelijk contacten op afstand (telefoon of mailverkeer). Wij
willen geen ‘opdrachten’ voor mensen in die benarde situatie maar hulp! Meer direct aan tafel met
de mensen. Meer concrete persoonlijke hulp i.p.v. vragen om documenten aan te leveren.

2.

Wonen

Algemeen
Op het gebied van wonen heeft een vorige gemeenteraad besloten niet langer deel te nemen aan
het regionale samenwerkingsverband stedelijk gebied Eindhoven. Ook de huidige coalitie (20142018) heeft daar niets aan willen veranderen. Naast de crisisjaren was die beslissing er mede debet
aan dat wij als gemeente lagere aantallen woningen mochten realiseren. Gelukkig is de economie
aangetrokken en daarmee ook de vraag naar (nieuwe) woningen. Sinds het voorjaar van 2017 staat
de provincie op het standpunt dat Valkenswaard naast de in 2015 vastgestelde plannen nog 175
woningen extra mag realiseren. Voor “Samen voor Valkenswaard” is dat een absoluut minimum. We
moeten weer volwaardig lid worden van het samenwerkingsverband, desnoods als we daarmee
(tijdelijk) gezichtsverlies lijden. Daarna moeten we ons sterk maken voor extra woningen, zowel
sociale woningen als vrije sector. Dit is dan tevens één van de belangrijkste pijlers van de plannen om
de jeugd voor ons dorp te behouden.

Bouwstijl
“Samen voor Valkenswaard” heeft eens goed gekeken naar de verschillende bouwstijlen in de
dorpen om ons heen. Daarbij zien wij de nodige diversiteit in bouwstijl, architectuur en
woonwensen. Dat staat in schril contrast met de bouwstijl, zoals die gemiddeld in Valkenswaard
wordt toegepast. Wij pleiten dan ook voor meer afwisseling in bouwstijl(en). De gemeente moet daar
meer regie op houden. Wij zijn dan ook groot voorstander van een actieve wethouder en actieve
ambtelijke ondersteuning met affiniteit voor bouwstijl. Daarbij willen we meer aandacht voor de
doorstroming en voor levensloopbestendige woningen. Voor ons geen nieuwe complexen meer van
5 etages. We zijn immers geen skyline aan de Dommel! We zijn Valkenswaard en daar zijn we trots
op. “Samen voor Valkenswaard” ondersteunt het initiatief rond de tiny houses. En een vast
uitgangspunt bij dit alles is duurzaamheid en veiligheid. Daar waar het moet en daar waar het kan.
Voor “Samen voor Valkenswaard” is diversiteit in bouwstijlen een speerpunt.
Sociaal
De gemeente heeft met woningbouwvereniging Woningbelang prestatieafspraken gemaakt. Dat is
goed en het houdt elkaar scherp. De woningbouwverenging heeft al in 2015 beargumenteerd
aangetoond, dat er meer sociale woningen nodig zijn. Enerzijds voor starters die zich (nog) geen
koopwoning kunnen veroorloven, anderzijds ook voor vervanging van bestaande verouderde
woningen. Maar ook gewoon voor extra woningen. Die woningen zijn hard nodig. “Samen voor
Valkenswaard” maakt zich daar sterk voor! Onze inzet zal zich ook richten op mensen die geen
sociale huurwoning mogen aanvaarden vanwege hun inkomsten of vermogen, maar voor wie de
particuliere sector te duur is. Elk project waar we invloed op kunnen uitoefenen moet ons eigen
programma passeren!

3.

Verkeer

Vrachtverkeer
Vrachtverkeer in Valkenswaard is een beladen onderwerp. “Samen voor Valkenswaard” is van
mening dat we er echt alles aan moeten doen om het doorgaande vrachtverkeer uit het dorp te
weren. Het geldt voor de Eindhovenseweg, de Europalaan, de Randweg maar ook voor Dommelen en
de wijken. En nog nadrukkelijker geldt dat voor het vervoer van gevaarlijke stoffen.

Voor “Samen voor Valkenswaard” is dit een absoluut speerpunt!
Op dit moment zijn we voor alternatieven nog redelijk met handen en voeten gebonden tot de WestParallel er ligt. Dat neemt echter niet weg dat we het aanbod van vrachtverkeer en de gevolgen
daarvan (geluid, fijnstof) door ons dorp beter moeten en beter gaan spreiden.
Voorlopige oplossingen daartoe liggen voor ons in het gebruik van de A2, de Vest en Zuidelijke
Randweg, maar ook in de Eindhovenseweg en de Europalaan. Voor ons dus geen vrachtwagenverbod
op de Eindhovenseweg en ook niet op de Europalaan. Wij maken ons wel sterk voor de instelling van
een vrachtverbod op de Leenderweg tussen de Markt en de Europalaan. Dat geldt ook voor de
Valkenierstraat tussen de Eindhovenseweg en de Europalaan. Daar ontstaan nu regelmatig
levensgevaarlijke situaties. Daarnaast moet een oplossing komen voor het vrachtverkeer door
Dommelen. Overigens geldt voor al het verkeer door Dommelen dat we snel deskundig advies
inwinnen over wat we kunnen regelen voorafgaand aan de komst van de West-Parallel.
Verkeersplatform
De gemeente en politie stemmen verkeerszaken af in de Verkeerswerkgroep. Vreemd genoeg maakt
Veilig Verkeer Nederland (afdeling Valkenswaard) daar geen deel van uit, terwijl bij hen enorm veel
kennis zit. “Samen voor Valkenswaard” zal het initiatief nemen om te komen tot een breed
Verkeersplatform inclusief VVN.
Overig
“Samen voor Valkenswaard” is voorstander van het idee om auto’s ‘te gast’ te laten zijn in ons
centrum. Een autoluwe Eindhovenseweg past in dat gedachtegoed. Maar ook in de woonwijken
willen we ons sterk maken om sluipverkeer, hard rijden en parkeeroverlast terug te dringen. “Samen
voor Valkenswaard” zal zich sterk maken om samen met de bewoners, wijkcommissies en de
gemeente, de problemen te inventariseren en te analyseren en initiatieven te ondersteunen die
bijdragen aan oplossingen.
Oplaadpunten
Bij oplaadpunten in het verkeer denken
we aan het groeiend aantal elektrische
voertuigen, zoals fietsen en auto’s. Dat is
een goede ontwikkeling voor milieu en
luchtkwaliteit, maar het is bv. ook fysiek
goed voor elke fietser. Veel mensen
stappen wat makkelijker op een
elektrische fiets dan op het ‘oude’ model.
Om het fietsen te ondersteunen moeten
onze fietspaden goed zijn. Niet per
definitie breed, maar kwalitatief goed en
veilig, conform de richtlijnen “Duurzaam
Veilig”.

Maar ook het aantal laadpalen voor fietsen en auto’s dient verhoogd te worden. Daar waar de
gemeente dat kan, dient het realiseren van oplaadpunten onderdeel te zijn van plannen die
uitgewerkt worden. Bijvoorbeeld bij wegwerkzaamheden of bij aanpassingen van parkeerterreinen.
Daar waar anderen met plannen komen, moet de gemeente een faciliterende houding aannemen.

4.

Verenigingen

Wat zou Valkenswaard zijn zonder al die verenigingen. Of eigenlijk zonder al die vrijwilligers die het
voor de leden van verenigingen mogelijk maken om te sporten, te kaarten of te biljarten, te
Carnavallen, te vissen, sociaal actief te zijn, buiten bezig te zijn en noem maar op. Verenigingen en
vrijwilligers staan bij ons heel hoog in het vaandel. De gemeente dient in onze ogen dan ook een
open houding naar hen te hebben. “Samen voor Valkenswaard” ondersteunt alle initiatieven of
lopende zaken die vrijwilligers aantrekken
of verenigingen in contact brengen met
vrijwilligers. Nadrukkelijk willen wij ook nog
eens goed kijken naar de ‘kleine’ subsidies.
We gooien geen geld over de balk. De
huidige financiële positie van de gemeente
laat dat niet toe. Maar soms zijn de huidige
– nog niet zo oude regels – te streng en
gebaseerd op het uitgangspunt dat er
bezuinigd moest worden. Dat knelt en werkt
niet echt stimulerend. We streven naar
zelfredzame verenigingen en waar mogelijk
faciliteren en belonen we dat.
Initiatieven die leiden tot betaalbare verbetering van accommodaties, krijgen bij ons aandacht. Zeker
initiatieven die leiden tot een frequenter gebruik van accommodaties vinden bij ons gehoor. Ook als
dat inhoudt dat beheer uit het verenigingsleven of bedrijfsleven de wens is. We lezen mee. We
denken mee. En als het kan en als het nodig is dan beslissen we mee. En dit vanzelfsprekend in goed
overleg met de initiatiefnemers. “Samen voor Valkenswaard” is daarbij voorstander van bredere
samenwerking met het bedrijfsleven, maar is daarbij alert op belangenverstrengeling en
ondermijnende activiteiten.
Op den Dries komt een nieuwe sporthal en tevens wordt het zwembad gerenoveerd. “Samen voor
Valkenswaard” heeft het vermoeden dat dit wel als vervanging van huidige vierkante meters voldoet,
maar de nieuwbouw komt geenszins tegemoet aan de noodzaak om meer mensen in Valkenswaard
te laten sporten. We zullen bij de gemeente aandringen op onderzoek naar de vraag en naar de
mogelijkheden om wel aan de vraag tegemoet te komen.

5.

Veiligheid en Sociale saamhorigheid

Veiligheid is meer dan “geen inbraken in de
wijk“. Het betekent ook dat in de wijken
iedereen met een veilig gevoel over straat
kan gaan. “Samen voor Valkenswaard” wil
samen met de wijkcommissies en
buurtverenigingen werken aan buurtpreventieprojecten, goede openbare verlichting en
WhatsAppgroepen. Wij zetten ons in voor
het behoud van veilige speelplekken voor de
kleintjes maar ook voor de grotere jeugd.
“Samen voor Valkenswaard” wil de
saamhorigheid in de wijken vergroten door
de bewoners te betrekken bij hetgeen er in hun wijk gebeurt. En daarom steunen we ook DmmD:
Doe mee(r) met Dommelen.

Veiligheid is ook de kwaliteit van trottoirs. Tijdens een recent georganiseerde Seniorenmarkt kwam
wel heel duidelijk naar voren dat voor veel senioren of mensen in een rolstoel de kwaliteit van de
trottoirs op veel plaatsen te wensen over laat. “Samen voor Valkenswaard” gaat gericht zoeken naar
middelen in bestaande begroting om de kwaliteit van trottoirs te verbeteren. Dit in overleg met
wijkcommissies en inwoners. Beter wat geld uitgeven aan de kwaliteit van trottoirs, waardoor
valpartijen worden voorkomen, dan geld uitgeven aan Wmo-verzoeken, omdat iemand gevallen is.

6.

Maar wat nog meer?

Binnen het alledaagse leven in Valkenswaard zijn nog genoeg groepen van mensen of onderwerpen
te benoemen die extra aandacht nodig hebben. Maar alles realiseren is gewoonweg niet mogelijk. En
laten we eerlijk zijn: er gebeurt gelukkig ook al veel. Maar het kan soms beter. En vaak ook door
gewoon onze inwoners er actief bij te betrekken. We geven een paar van onze aandachtspunten.
Alle kinderen moeten meedoen
Helaas zitten nog altijd veel gezinnen en hun kinderen in een financieel erbarmelijke situatie. Dit
heeft op eenieder uit zo’n gezin zijn weerslag. Maar op kinderen heeft dat een onevenredig grote en
zeker geen positieve invloed op hun toekomst. En daar doen we wat aan: “Samen voor
Valkenswaard” staat ook echt voor ‘samen’. We ondersteunen initiatieven van bijvoorbeeld Stichting
Leergeld of van verenigingen die het mogelijk maken dat kinderen niet buiten de boot vallen.
Dommelen
“Samen voor Valkenswaard” ondersteunt ook de initiatieven die verbetering brengen in het
winkelcentrum De Belleman. In vergelijking met de 6,3 miljoen die voor de renovatie van het
centrum van Valkenswaard beschikbaar is gesteld, komt dit winkelcentrum er maar bekaaid van af.
De ondernemers van dit winkelcentrum hebben al concrete plannen om het winkelcentrum aan te
pakken. Wij willen actief meehelpen zoeken naar middelen om die plannen te kunnen uitwerken.
Maar “Samen voor Valkenswaard” is ook van mening dat naast de Bellemarkt, de kermis en het
beachvolleybaltoernooi er meer ruimte moet zijn voor kleinschalige evenementen rond De Belleman
en het Sint Martinusplein. Te denken valt aan een kleine weekmarkt of een terugkerende braderie,
maar er zijn beslist nog veel betere ideeën. De inwoners en de ondernemers van Dommelen
verdienen extra aandacht van ons!
Bruisend dorp
Valkenswaard wil voor 2030 per jaar zo’n miljoen bezoekers
trekken door evenementen maar ook door alledaagse maar goede
voorzieningen. Wij hebben een paar topevenementen die wij ook
graag faciliteren. Denk aan het Bloemencorso, het Eurocircuit en
het Vogelverschrikkersfestival. Daarnaast hebben we ook één van
de grotere kermissen uit de omgeving en zijn we bekend vanwege
onze carnaval. En in het buitengebied zijn we een hele sterke
‘paardenboulevard’ rijk. We beschikken over schitterende natuuren heidegebied en een even zo mooie Malpie. Daar willen we
meer gebruik van maken. Overigens niet voor het aanleggen van
een geplande waterberging. We gaan actief meekijken naar
ideeën om een deel van ons buitengebied nog nadrukkelijker in te
zetten voor hoog kwalitatieve recreatie. De plannen rond de Grote
heide kennen een goed uitgangspunt. Ook de eerste stappen om
te komen tot een attractiepark kan rekenen op onze steun.
“Samen voor Valkenswaard” zal constructief blijven meedenken
om die projecten tot een goed einde te brengen. Valkenswaard

krijgt dan een spilfunctie tussen Eindhoven, Achel en Weert. Als we weer die aanzuigende werking
krijgen dan zal dat ook ten goede komen voor de natte en droge horeca en de hotels en onze
detailhandel.
Brainport
Onze regio bruist van de hightech en design. Het zit zo’n beetje in het dna van de regio. Maar wat
zien we daarvan terug in Valkenswaard? “Samen voor Valkenswaard” wil dat ons dorp aantrekkelijk
wordt voor het bedrijfsleven, voor onderwijs- en kennisinstellingen maar ook als woon- en
verblijfplaats voor de duizenden werknemers van deze bedrijven. Wij beseffen dat we ideaal liggen
ten opzichte van ASML en de High Tech Campus, maar ook t.o.v. airport Eindhoven en schitterende
natuurgebieden. Wij vinden dat Valkenswaard moet uitstralen dat het de plek is om er te verblijven
en te wonen.
Afval
Samen voor Valkenswaard is een groot voorstander van afvalscheiding. Enerzijds om de weg naar
grondstoffen beter te maken. Anderzijds leert het onze jeugd al snel hoe je met afval omgaat.
“Samen voor Valkenswaard” is geen voorstander van een afvalverwerkende fabriek in Eindhoven,
waar wij als gemeente mede-eigenaar van zijn. Ook de huidige kennis over de wijze van
afvalverwerking overtuigt ons niet om daar als Valkenswaard aan mee te doen. Ook niet als dit leidt
tot uittreden van de GR Cure.

