
 1 

 
 

verkiezingsprogramma 2018-2022 
 
 
 
 
 
 



 2 

 
 

Inhoudsopgave 

Voorwoord 3 

Leven in een verbonden dorp 4 
Zorg en welzijn 4 
Armoede en schulphulpverlening 6 
Wonen 6 
Sterke buurten, Inclusieve samenleving 8 
Veiligheid 9 
Sport en bewegen 9 
Cultuur 10 
Aan het werk 11 

Verkeer en bereikbaarheid 13 
Bereikbaar Valkenswaard 13 

Kinderen 15 
Onderwijs 15 
Jeugdzorg 16 

Leven in een duurzame en groene omgeving 17 
Duurzaamheid 17 
Natuur 17 

Bestuur 19 
 
 

1. Leven in een 

verbonden 
 
 



 3 

 

Voorwoord 
 
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van PvdA Valkenswaard voor de raadsperiode 2018-2022. Het 
programma gaat uit van de waarden waar de PvdA voor staat: sociaal, rechtvaardig, betrokken en duurzaam.  
In het programma ‘Leven in een verbonden dorp’ leest u per beleidsterrein wat wij voor de komende periode 
willen doen en vooral ook wat wij willen bereiken.  
 
Het programma heeft niet alleen een politieke functie. Natuurlijk proberen we u te overtuigen om op 21 maart 
2018 op onze partij te stemmen. Alleen zo kunnen we immers ook écht waar gaan maken wat we in dit 
programma beogen.  
 
PvdA Valkenswaard maakt deel uit van de huidige coalitie. Het programma heeft ook een functie bij de 
komende coalitieonderhandelingen. Ook in Valkenswaard zullen er meer partijen nodig zijn om te komen tot 
een coalitieakkoord en een nieuw college van B en W. Het programma is voor de raadsleden van de PvdA 
Valkenswaard richtinggevend voor de onderhandelingen. 
 
Valkenswaard is een prachtige gemeente waar we trots op mogen zijn. De afgelopen periode stond in het 
teken van crises en bezuinigingen. Steeds meer taken werden van het rijk overgedragen naar de gemeente. 
Zonder dat dit financieel werd ondersteund. Mede dankzij de inzet van onze PvdA wethouder en de 
raadsfractie konden we toch veel realiseren, werden de lasten evenredig verdeeld en werden de burgers 
ontzien die het minder makkelijk hebben. PvdA Valkenswaard wil het beleid voortzetten. Natuurlijk houden we 
daarbij rekening met veranderende omstandigheden en leggen we waar nodig andere accenten. 
 
Leven in een verbonden dorp! Leven en werken in een samenleving waarin iedereen tot zijn recht kan komen 
en op gelijkwaardige manier aan kan deelnemen. Met een sterke fractie PvdA Valkenswaard willen wij ons 
daarvoor inzetten. Dat kan met hulp van uw steun en stem op 21 maart 2018.  
 
Hebt u nog vragen? Stel ze gerust. We willen ze graag beantwoorden. Stuur uw vraag of vragen naar Mieke 
Theus. E-mail mieketheus@tele2.nl.
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Leven in een verbonden dorp 
 
Voor PvdA Valkenswaard is de rechtvaardige samenleving er één van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een 
gezond leven, toegang tot scholing, emancipatie en recht op zeggenschap. Een gemeenschap waarin kinderen 
onbevreesd opgroeien en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te reiken 
dan het gangbare en vooruit te komen. 
 
Alle kinderen verdienen dezelfde kansen. Zorg moet voor iedereen toegankelijk zijn. Sport en cultuur moeten 
voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is cruciaal: om in het eigen bestaan te 
kunnen voorzien en een fatsoenlijk dak boven het hoofd te kunnen betalen. Zonder bestaanszekerheid kan 
niemand zichzelf verder te ontwikkelen. Het zijn basisvoorwaarden voor een gelukkig en tevreden leven. De 
gemeente kan niet voor geluk zorgen. Maar ze kan wel voorwaarden scheppen die het makkelijker maken om 
mee te doen in de samenleving. 
 
Als PvdA willen we mensen met elkaar in contact brengen, ontmoeten en verbinden. Solidariteit is misschien 
wel de belangrijkste bouwsteen van ons dorp. Een gemeente waarin we respect hebben voor elkaars 
gelijkwaardigheid, discriminatie bestrijden en waarin we onderling het vertrouwen versterken.  
 
Mensen willen immers gelukkig zijn. Ze willen tevreden zijn over hun huis, over hun buurt en de school voor 
hun kinderen. Ze willen vertrouwen hebben in hun kansen op een goede toekomst.  

 
Gelukkig gaat het met veel mensen in ons dorp gewoon goed. Maar er is ook een groep mensen die dreigt 

achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst. Daarover maken we ons zorgen. Het kan namelijk 

zorgen voor een grotere en diepere kloof tussen de groep die kansen heeft - en deze benut - en de groep voor 

wie dit moeilijker is. Teveel mensen hebben geen of moeilijk toegang tot de reguliere arbeidsmarkt. Wie een 

arbeidsbeperking heeft of op 55-jarige leeftijd werkloos wordt, komt nauwelijks meer aan een baan.  

 
We bestrijden de gevolgen van kansenongelijkheid. Wij willen nadrukkelijk investeren in wat ons bindt en 

zoeken dat in de kracht van de mensen. De overheid kan daarbij beschermen. De PvdA Valkenswaard staat voor 

een gemeenschap die verbonden is: de inclusieve samenleving. Een lokale gemeenschap, waarin je erop kunt 

vertrouwen dat iedereen gelijk wordt behandeld en waarin er gelijke rechten en kansen zijn. En waarin 

ontplooiing, emancipatie, zeggenschap en zelforganisatie van burgers een doorlopende opgave is. 

 

Zorg en welzijn 

 
Mensen staan centraal. Goede zorg voor de gezondheid van mensen is onmisbaar voor het welbevinden van 

mensen en voor een verbonden gemeenschap. Iedereen moet mee kunnen doen; niemand hoeft langs de 

zijlijn te staan. En lukt dat niet – voor even of voor langer - dan moet er altijd iemand zijn, die met je mee kan 

denken. 

 
Als het gaat om ondersteuning, zorg en welzijn van mensen, is een aantal waarden voor de PvdA van groot 

belang:  

 Zorg moet altijd dichtbij, toegankelijk, beschikbaar, betaalbaar en aanwezig zijn. Mensen moeten 

vanuit vertrouwen een beroep kunnen doen op de zorg. 

 Bij welzijn willen we bescherming, zelfredzaamheid, participatie, zorg voor elkaar en sociale 

samenhang realiseren. Dat doen we door problemen van burgers en samenleving vroegtijdig te 

signaleren, te benoemen en op te lossen. Dit is in belangrijke mate preventief. Door onder meer de 

bestrijding van eenzaamheid, het tegengaan van schooluitval en het verminderen van verloedering in 

buurten en wijken voorkomen we dat problemen verergeren. En we voorkomen dat later zwaardere 

hulp of zorg nodig is. 
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We vergroten de zeggenschap van cliënten en medewerkers, zodat zij ook echt kunnen meepraten en -

besluiten over de kwaliteit van zorg en welzijn, het waarborgen van werknemers- en cliëntenbelangen en de 

toekomst van zorg en welzijn in de eigen gemeente. 

 

Het gaat hier dus om samenwerking en kwaliteit, niet om concurrentie. De dialoog met mensen die hulp nodig 
hebben, het sturen op verbeteringen van de gezondheid en doelmatige besteding van het geld staan voorop.  
 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Toegankelijkheid van zorg is vanzelfsprekend. In de zorg is elke vraag relevant, krijgt iedereen een 

persoonlijk gesprek en beperkt de dienstverlening zich nooit tot alleen maar digitaal. 

 Aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt. 

 Er zijn meerdere manieren mogelijk om zorg aan te vragen; via de huisarts, het wijkteam of op een 

andere manier. Inwoners kunnen het zelf aanvragen. Mantelzorgers en buren kunnen ook 

zorgaanvrager zijn. 

 We bestrijden de stopwatchcultuur in de zorg. Wij besteden de zorg niet aan op basis van alleen de 

prijs. In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, medezeggenschap 

van cliënten en mantelzorgers en persoonlijk contact.  

 De bureaucratische rompslomp wordt zo klein mogelijk. In de samenwerking is vertrouwen het 

uitgangspunt. Controle is nodig, maar niet leidend. 

 Zorg is betaalbaar. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen boven 

130% van het minimumloon. 

 Maatwerk en persoonlijk contact zijn het uitgangspunt voor onze zorg. Op die manier krijgen onze 

inwoners de zorg die zij nodig hebben. 

 Wij bieden mogelijkheden om kleinschalige wooninitiatieven en zorgcoöperaties ook voor mensen 

met lage inkomens toegankelijk te maken. 

 De aanpak van sociaaleconomische gezondheidsverschillen door preventieve activiteiten levert op 

termijn besparingen op. Het rendement van deze activiteiten investeren we weer in de wijk, het dorp 

en haar bewoners. 

 We pakken sociaaleconomische gezondheidsverschillen aan door in te zetten op een gezonde leefstijl. 

Wij doen dit in een vroeg stadium en vooral bij opgroeiende kinderen en in het onderwijs. Wij leren 

kinderen van jongs af aan hoe belangrijk gezond eten is. 

 We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie. 

 De gemeente brengt de groep laaggeletterden in kaart. In de aanpak van de laaggeletterdheid neemt 

de gemeente initiatief en regie. 

 In zorg en welzijn wordt altijd gewerkt aan het versterken van mensen. We zorgen ervoor dat mensen 

zo zelfstandig mogelijk door het leven kunnen gaan. 

 Mantelzorgers zijn van onschatbare waarde. Zij verdienen onze steun en waardering. Wij willen hun 

positie versterken door hen bij te staan. 

 Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers. Er is dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten; 

praktische en emotionele hulp, zoals bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of het in 

contact brengen met lotgenoten. 

 De voorzieningen voor mensen met een beperking zijn maximaal bereikbaar. Wij dragen bij aan de 

uitvoering van het actieprogramma voor uitvoering van het VN-verdrag voor de rechten van mensen 

met een beperking. 

 We stimuleren initiatieven van wijkraden waarbij inwoners elkaar ondersteunen, zoals ‘accent op 

ieders talent’. 

 We ondersteunen coöperatie-achtige, kleinschalig lokaal georganiseerde vormen van zorg. 

 De gemeente subsidieert ondernemers die hun gebouw toegankelijk maken voor mensen met een 

beperking. 
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Armoede en schulphulpverlening 

Armoede leidt tot sociaal en maatschappelijk isolement. Door de stijging van de woonlasten en zorgkosten 

groeit het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening fors. Voor de PvdA is het niet aanvaardbaar dat in 

Valkenswaard 1 op de 20 kinderen opgroeit in armoede. Dat zijn 240 kinderen! Opgroeien in armoede staat 

ontwikkelingskansen in de weg. Zonder geld kun je niet naar de muziekles, de sportclub, het schoolreisje of een 

verjaardagsfeestje.  

Schulden leiden in de regel tot meer schulden. Wij willen deze vicieuze cirkel doorbreken. We helpen gezinnen 

en mensen met problematische schulden. We nemen niet hun verantwoordelijkheid over, maar helpen zo 

laagdrempelig en slagvaardig mogelijk.  

 

Een andere risicogroep vormen jongeren die voor het eerst zelfstandig wonen. Ook voor die groep bekijken we 

waar nodig de schuldproblematiek in samenhang met eventuele andere problematiek.  

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Onze gemeente kent een armoedebeleid met specifieke aandacht voor kinderen, die opgroeien in 

armoede. 

 Elk kind moet mee kunnen doen: met sport, de schoolreis, cultuur, verjaardagen, goede kleding. 

 Het armoedebeleid kent specifieke maatregelen voor kinderen in armoede. Om deze kinderen te 

bereiken werken we samen met organisaties zoals het jeugdcultuurfonds, Jarige Job, onderwijs, 

sociale wijkteams en welzijnswerk. 

 Er zijn kindpakketten voor alle kinderen die opgroeien in armoede. 

 Er is speciale aandacht voor laaggeletterden. Zo kunnen zij op eigen kracht voldoen aan de zo 

eenvoudig mogelijk gehouden voorwaarden van de schuldhulpverlening. 

 In samenwerking met het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs zorgen we voor lessen in 

financiële zelfredzaamheid. Op die manier voorkomen we dat jongeren zich in de schulden steken. 

 Er komt een revolving fund voor jongeren met problematische schulden. Zij kunnen hier hun schulden 

in onder brengen en betaalregelingen met schuldeisers treffen. De verantwoordelijkheid blijft bij de 

jongeren; ze blijven eigenaar van hun schuld en krijgen begeleiding en training in financiën. Zo krijgen 

ze weer perspectief om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst. 

 In onze gemeente wordt alles gedaan om de Boodschappenmand overbodig te maken. Zolang deze 

een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van mensen in armoede, zullen wij de 

Boodschappenmand ondersteunen. Trajecten bij de Boodschappenmand zijn bedoeld om burgers uit 

de vicieuze cirkel te halen. 

 Wij staan voor een ruimhartig minimabeleid, met een inkomensgrens van 130% van het 

bijstandsminimum. 

 Kwijtschelding van afvalstoffen- en waterschapsbelasting voor minima kan nooit ter discussie worden 

gesteld. 

 Veel mensen die te maken hebben met armoede en schulden hebben moeite met lezen, schrijven, 

rekenen en digitale vaardigheden. Deze groep bieden we gratis hulp aan met het op orde brengen 

van de eigen administratie met het programma Voor ’t zelfde Geld, dat is ontwikkeld door Nibud en 

Stichting Lezen & Schrijven.  

 

Wonen 
Wonen is een eerste levensbehoefte. Wonen is meer dan een dak boven je hoofd. Wonen is een ieders 
ankerpunt in de samenleving, de basis van waaruit je de wereld tegemoet treedt. Wonen doe je in een buurt of 
wijk, dorp of stad, te midden van en samen met anderen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huizen 
moeten zijn voor alle soorten huishoudens. Iedereen moet goed kunnen wonen voor een eerlijk deel van het 
besteedbaar inkomen. Wonen is verbonden met zeggenschap over de eigen woning en woonomgeving. 
Daarom moeten bewoners de ruimte krijgen van corporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, investeerders 
en bouwbedrijven om vooral zelf inhoud te geven aan hun woonwensen. 
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Zeggenschap gaat daarom over de invloed die huurders en gemeenten hebben op het beleid van de 
woningcorporatie. Huurdersparticipatie en -medezeggenschap is noodzakelijk. 
Om de betaalbaarheid te kunnen garanderen moeten de woonlasten omlaag. De PvdA streeft voor de sociale 
huurwoningen naar een huur naar draagkracht “de huurquote” omdat dit eerlijker is. Bovendien voorkomt het 
armoede, huurachterstanden en segregatie. Het inkomen en het type huishouden is dan bepalend voor de 
maximaal toegestane huur. 
Zolang er vraag is, moeten er huizen worden gebouwd. Afgestemd op de vraag, op plaatsen waar mensen 
graag wonen en ontworpen op basis van de woonwensen. Er wordt bij voorkeur gebouwd in bestaand stedelijk 
gebied. Dat is inclusief de transformatie van leegstaand vastgoed als winkels en kantoren. Energiezuinige 
woningen worden steeds noodzakelijker; woningen met ‘0’ op de meter en levensloopbestendig. Dit willen we 
natuurlijk realiseren door nieuwbouw, maar ook door het aanpassen van bestaande woningen. 
Wij streven naar gemengde wijken met ruimte voor diversiteit: jongeren, alleenstaanden, gezinnen met jonge 
(en oudere) kinderen, meerdere generaties van een familie onder één dak, ouderen en statushouders.  
Gemengde wijken passen bij het idee van een inclusieve samenleving. De PvdA is geen voorstander van 
segregatie en staat niet toe dat de lagere inkomens worden verdrongen naar specifieke wijken of zelfs buiten 
de gemeente. Om dezelfde reden is de PvdA ook geen voorstander van het creëren of in stand houden van 
wijken specifiek voor hogere inkomens. 
 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Voldoende en beschikbare sociale huurwoningen (betaalbare voorraad) voor alle doelgroepen van de 
sociale huur. 

 Gemengde wijken zijn het uitgangspunt van alle afspraken met corporaties en ontwikkelaars. 
Diversiteit in wijken is essentieel om segregatie te voorkomen. 

 Wij kiezen voor versneld bouwen van kleinere (tijdelijke) woningen in gemengde wijken om de 
wachtlijsten voor de sociale huur op te lossen en mensen versneld te kunnen huisvesten. 

 Er zijn voldoende woningen beschikbaar voor bijzondere toetreders op de woningmarkt zoals de 
mensen die vanuit beschermd wonen zelfstandig gaan wonen, ouderen en statushouders. 

 Er komen meer nieuwe woningen - of er worden meer woningen aangepast - in het kader van 
levensloopbestendig wonen. 

 Groepen bewoners die panden in eigen beheer willen nemen, een wooncoöperatie willen starten of 
meerdere huishoudens onder één dak combineren, worden ondersteund. Ze krijgen hiervoor de 
ruimte. In het bijzonder de (onder)verhuur van een gedeelte van de woning (kamerverhuur) moet 
mogelijk zijn. Deze groepen krijgen hulp bij het opstellen van een plan van aanpak en het rondkrijgen 
van de financiering van deze wooncoöperatie. 

 In Valkenswaard wordt minimaal 20 % van alle koopwoningen aangeboden voor een koopprijs van 
maximaal € 200.000. Hiervoor sluiten we harde convenanten af met ontwikkelaars. 

 We zorgen samen met ontwikkelaars voor meer woningen in de middenhuur (€ 750 - € 950). 

 Herbestemming en transformatie van winkels en kantoren bieden een oplossing om het tekort aan 
goedkope woningen op te lossen. Dit geeft een impuls aan de woningmarkt en lost leegstand op. Het 
bevordert de levendigheid en de leefbaarheid van het centrum en de schil er omheen. 

 Initiatieven van zelf bouwen (zelfrealisatie) zijn welkom en mogelijk. De PvdA staat open voor en 
stimuleert nieuwe en innovatieve ideeën van wonen. Woningen die toegankelijk zijn voor iedereen en 
niet zijn voorbehouden aan specifieke doelgroepen. Denk aan het initiatief voor het realiseren van tiny 
houses. 

 Experimentele vormen van woningbouw voor ouderen, woon- en leefgroepen en levensloopbestendig 
wonen worden bevorderd.  

 Binnen 10 jaar zijn alle sociale huurwoningen optimaal geïsoleerd en voorzien van duurzame, niet-
fossiele energie. Hierover worden bindende afspraken gemaakt met de corporaties. De aanpassingen 
mogen niet leiden tot een stijging van de netto woonlasten. 

 Bewoners worden uitgedaagd om energiebesparende maatregelen te bedenken en te treffen. Met 
speciale programma’s wordt gewerkt aan bewustwording van het energiegebruik. 

 Het is geen automatisme dat de huur stijgt bij lagere energielasten door verduurzaming. 
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Sterke buurten, Inclusieve samenleving 

In een sterke, leefbare buurt voel je je thuis, zijn goede voorzieningen aanwezig, is het veilig en ga je goed om 

met je buren. Kort gezegd: leefbaarheid omvat alle aspecten van het leven in wijken. Wonen, buiten spelen, 

(verkeers)veiligheid, sociale veiligheid, samenleven, voorzieningen en zorg. 

 
Leefbaarheid is een zaak van overheid, inwoners, ondernemers én instellingen. Wij willen iedereen verbinden 

om samen te komen tot een plan waarin aandacht is voor al deze facetten, toegesneden op de specifieke 

situatie in de buurt. Initiatieven van bewoners worden met warmte tegemoet getreden door de overheid.  

 
Mensen met een beperking hebben het recht om zo volledig mogelijk te participeren in de samenleving. De 
PvdA heeft zich altijd hard gemaakt voor de ratificatie van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 
beperking. In 2016 werd dit verdrag van kracht in Nederland. Wij passen dit toe en halen beperkingen weg 
zodat onze buurten toegankelijk zijn voor iedereen. 
 

Bij een inclusieve samenleving hoort ook het leren omgaan met verschillen tussen mensen. De PvdA wijst elke 

vorm van discriminatie af. Voor ons is ieder mens even waardevol. Iedereen moet dezelfde kansen hebben, 

ongeacht achtergrond of seksuele geaardheid. Of het nu gaat om onderwijs, werk, wonen of 

vrijetijdsbesteding. Wij vinden dat je open met elkaar het gesprek moet voeren over kwesties die bij bepaalde 

groepen gevoelig liggen. In de gezamenlijke oplossing houd je altijd rekening met elkaar. Contact en binding 

tussen verschillende groepen in de bevolking zijn belangrijk. We werken samen aan het vergroten van de 

veerkracht van onze inwoners en wijken. Dit doen we preventief en - pas als het nodig is - repressief. 

Bij de opvang van vluchtelingen in Nederland is een groot beroep gedaan op de lokale samenleving. Tal van 

initiatieven heetten vluchtelingen welkom. De komst van vluchtelingen stelt eisen aan de wijze, waarop we 

onze inwoners betrekken en informeren. 

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Bewoners kunnen publiekstaken van de gemeente overnemen en zelf uitvoeren, bijv. groenbeheer. Ze 

zijn betrokken bij de ontwikkelingen en de uitvoering van plannen voor de openbare ruimte. 

 Een leefbare wijk is verkeersveilig. 30 km per uur is het regime. Rond de scholen zijn veilige 

schoolzones. 

 De gemeente voldoet zo snel mogelijk aan het VN-verdrag voor rechten van mensen met een 

beperking. Dat kan bijvoorbeeld door woningen aan te passen en geschikt te maken voor het 

zelfstandig kunnen wonen van mensen met een beperking. Mensen met een beperking zijn betrokken 

bij de planontwikkeling. 

 We richten wijken, openbare gebouwen, scholen, sportvoorzieningen en openbaar vervoer zo in dat 

deze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

 We zorgen er samen met het bedrijfsleven en de middenstand voor dat winkels en kantoren 

toegankelijk zijn voor mindervaliden. 

 De openbare ruimte is toegankelijk voor iedereen zodat kinderen en volwassenen elkaar als 

vanzelfsprekend ontmoeten. 

 Speeltuinen, groen, parken en bankjes nodigen uit om elkaar te ontmoeten. Daarom moeten er daar 

in alle buurten genoeg van zijn. We willen ruim investeren in deze plekken. 

 We beheren onze openbare ruimte vanuit de principes schoon, heel, veilig, aantrekkelijk, kwaliteit en 

eenvoud. 

 Bij subsidieverstrekking vragen we extra aandacht voor evenementen, verenigingen en andere 
aanvragen die rekening houden met de diversiteit in ons dorp. 

 Wij zijn voorstander van asielzoekerscentra die passen bij de omvang van ons dorp. 

 Wij willen dat statushouders worden gehuisvest in de regio waar ze als eerste zijn opgevangen. 

Netwerken van vluchtelingen blijven zo beter overeind. 

 Wij organiseren taalonderwijs en begeleiden (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen. 
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 Statushouders kunnen zo snel mogelijk doorstromen naar definitieve woningen. Ze krijgen hierbij 

overigens geen voorrang op andere woningzoekenden met urgentie. Wanneer deze woningen er niet 

zijn, bouwen we tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen voor zowel de mensen op de wachtlijst 

als de statushouders. 

 We willen de combinatie van kinderopvang en activiteiten voor ouderen stimuleren door Jong & Oud 

centra op wijkniveau. 

 

Veiligheid 
Veiligheid is een basisbehoefte. Wij staan voor een veilige en open samenleving en wij koesteren de diversiteit 
die daarbinnen bestaat. Daarbij zijn wederkerigheid en respect voor elkaar uitgangspunt. Wij willen allemaal 
kunnen werken, wonen en leven zonder ons zorgen te hoeven maken over rampen of misdrijven die ons 
lichaam kunnen beschadigen, onze geest kunnen traumatiseren of anderszins onze toekomst kunnen 
bedreigen. 
 
Recht en veiligheid beginnen dichtbij huis. Een veilige omgeving is een zaak voor iedereen. Als iemand zich 
onveilig voelt, heeft hij of zij in de regel geen behoefte aan een debat over saamhorigheid. Het onveilige gevoel 
staat dat immers in de weg. Daarom is (sociale) veiligheid voor de PvdA een speerpunt. Die veiligheid 
bevorderen wij door een goede samenwerking tussen gemeente, politie, justitie en vele andere partijen. Doel: 
de veiligheid zowel feitelijk als gevoelsmatig te verbeteren. Samen zorgen wij ervoor dat onze leefomgeving 
veiliger wordt. 
De gemeente stelt samen met wijk- en buurtbewoners een plan van aanpak op om de veiligheid in de wijk te 
versterken. Daarbij wordt rekening gehouden met zowel harde cijfers als met veiligheidsgevoelens. Burgers 
krijgen in samenspraak met de bevoegde en ondersteunende instanties nadrukkelijk een eigen rol en 
verantwoordelijkheid. Zo heeft deze inzet van inwoners ook een gewenst bijeffect: meer sociale samenhang. 
Jaarlijks worden nieuwe cijfers gepresenteerd en worden successen met de wijkbewoners gevierd. 
Naast een maatwerkaanpak pleit de PvdA nadrukkelijk voor preventie. Dit bereiken we onder meer door het 

wegnemen van isolement- en achterstellinggevoelens, de opvang van potentiële overlastveroorzakers, het 

voorkomen van schooluitval en begeleiding na schooltijd via sport en huiswerkbegeleiding. Ook de inzet van 

burgerwachten, informatieoverdracht via buurt- of wijkteams hebben een preventieve werking. 

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 De inwoners staan centraal bij de aanpak van criminaliteit. 

 Inwoners kunnen direct invloed uitoefenen op de prioriteiten van burgemeester en politie. 

 Wij zorgen dat iedereen in onze gemeente zich vrij kan bewegen en uiten ongeacht afkomst, geloof, 

geslacht en seksuele geaardheid. Elke vorm van belediging en discriminatie wijzen wij af en pakken 

wij aan. 

 Onze gemeente maakt samen met de bewoners voor elke buurt een buurtplan. Daarin staan de 

gezamenlijke doelstellingen voor veiligheid en leefbaarheid. Bewoners bepalen zo de prioriteiten. 

 De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij 

dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Wij stimuleren elke aanpak die helpt bij 

het tegengaan van huiselijk geweld en andere vormen van misbruik. 

 

Sport en bewegen 

Sport is belangrijk voor iedereen: voor de gezondheid, als middel voor participatie, voor de gezelligheid, om te 

leren samenwerken. Of om spelregels, die je ook in het gewone leven nodig hebt, te leren.  

 
Valkenswaard kent een rijk verenigingsleven. Vrijwilligers zijn de dragers van deze verenigingen. Er zijn in onze 

gemeente heel veel sportverenigingen met een groot bereik onder onze inwoners. Zij zijn van groot belang 

voor de leefbaarheid, de onderlinge binding en zij vormen de brug in het verbinden van verschillende sociale 

netwerken door ons dorp heen. Sport draagt bij aan de ontwikkeling van het kunnen omgaan met winnen en 

verliezen. Sport moet toegankelijk zijn voor alle inwoners en worden aangeboden aan alle kinderen. 
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Bewegen en sporten buiten het verenigingsleven heeft ook een belangrijke functie. Daarom richten we de 

openbare ruimte zo in dat daar genoeg mogelijkheden voor zijn: goede wandelpaden, wandelroutes, 

fietsverbindingen en speelvoorzieningen voor jong en oud. 

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Wij zetten in op voldoende en kwalitatief goede faciliteiten voor het kunnen beoefenen van sport.  

 De sportcomplexen worden goed onderhouden. 

 We bevorderen dat kinderen van niet-draagkrachtige ouders (minder dan 130% van het wettelijk 

sociaal minimum) kunnen sporten. 

 Ook mensen met een beperking moeten actief kunnen sporten.  

 Met de sportpas of het kindpakket komen we tegemoet in de kosten voor sportkleding, -attributen en 

het lidmaatschap van de vereniging. 

 Wij stimuleren sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en integratie. 

 We geven sportvoorzieningen zoveel mogelijk gezamenlijk in gebruik aan verenigingen. Door de 

voorzieningen zo veel mogelijk te delen kunnen zoveel mogelijk inwoners er gebruik van maken. 

 Sport en bewegen begint al op vroege leeftijd. Daarom zijn er in elke woonwijk voldoende 

speelplekken. 

 Elk kind moet leren zwemmen. Als dit niet door de ouders wordt geregeld, dan kan dit via het 

kindpakket. Zo kunnen alle kinderen tussen 6 en 12 jaar een A- en B-zwemdiploma halen. Voor 

kinderen die ouder zijn en nog niet kunnen zwemmen, komt een aanvullende regeling. 

 In samenhang met jeugdzorg, onderwijs en het sociale wijkteam ontwikkelen we een preventie- en 

aanvalsplan. Die plannen zijn specifiek gericht op de aanpak van en het (vooral bij kinderen) 

voorkomen van obesitas. Meer sport op school, gezonde maaltijden en gezonde snacks. Melk en 

water komen in de plaats van friet en cola. 

 In samenhang met de sociale wijkteams wordt een programma ontwikkeld gericht op ouderen en 

blijven bewegen.  

 Bij het inrichten van speelplekken hebben we ook oog voor de behoefte van ouderen. Bijvoorbeeld 
door een beweegtuin voor ouderen te realiseren. 

 De sportcoaches krijgen een blijvende rol in Valkenswaard, om sport, onderwijs en de kinderen te 
verbinden en te zorgen dat alle kinderen mee doen. 

 Er komt via de scholen een aanbod voor alle kinderen om deel te nemen aan naschoolse sport. 
 
 

Cultuur 

Cultuur gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn. Het gaat over waar we vandaan komen en waar we 

naartoe gaan. Over onze drijfveren en motieven. Cultuur is belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en 

steden. Cultuur kent een grote verscheidenheid. In Valkenswaard gaat het onder meer om de bibliotheek, de 

muziekschool, verschillende musea, cultuureducatie en alle andere vormen van culturele uitingen. De PvdA 

vond altijd en vindt nog steeds dat alle vormen van cultuur toegankelijk en betaalbaar moeten zijn voor 

iedereen en dat iedere cultuuruiting van waarde is. 

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Wij investeren in de culturele voorzieningen in onze gemeente en willen deze behouden in het kader 

van leefbaarheid en aantrekkelijkheid van onze gemeente.  

 Wij plaatsen cultuureducatie voor kinderen en jongeren hoog op de agenda. Wij maken dit 

toegankelijk en betaalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages of door cultuureducatie 

onderdeel van het kindpakket te maken. 

 Wij zien de bibliotheek als laagdrempelige ontmoetings- en leerplek. Dat betekent dat bibliotheken 

een bijdrage leveren aan de bestrijding van analfabetisme en laaggeletterdheid, er allerlei vormen van 

informatie te vinden zijn en dat er permanent open wifi-verbindingen zijn. 
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 Wij zien de muziekschool allang niet meer als een zelfstandig gebouw. Muziekles wordt ondergebracht 

in de onderwijsgebouwen en op termijn binnen het onderwijsprogramma.  

 Wij belonen de diensten van bedrijven en zzp’ers in de creatieve sector naar waarde en vragen geen 

gunsten die je ook niet ‘aan de bakker’ zou vragen. 

 Wij waarderen en stimuleren amateurkunst in Valkenswaard. 

 We vinden samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk. Kennis over 

ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt jongeren bij het vinden van hun identiteit. 

 Culturele instellingen gaan bij voorkeur zelf actief op zoek naar bronnen van financiering. Wij 

stimuleren cultureel ondernemerschap. 

 De cultuurcoaches krijgen een blijvende rol in Valkenswaard. Zij kunnen cultuur, onderwijs en de 
kinderen verbinden en zorg dragen dat alle kinderen mee doen. 

 Er komt via de scholen een aanbod voor alle kinderen om deel te nemen aan naschools 
cultuuraanbod. 

 

Aan het werk 
Werk staat bij de PvdA voorop. Iedereen verdient een eerlijke kans op goed werk en een rechtvaardig 

inkomen. Werk is de sleutel tot bestaanszekerheid, waardering, respect en tot deelname aan de samenleving. 

Met werk kunnen mensen een zelfstandig bestaan opbouwen en hun talenten ontwikkelen. Werk biedt 

perspectief. Voor de PvdA is werk betaald. Het minimumloon is echt het minimum. Lukt het hebben van een 

baan niet, dan zorgen we ervoor dat mensen op andere manieren volwaardig mee kunnen doen. Dat gebeurt 

op een manier die het beste bij hen past en de mogelijkheid openhoudt tot verdere ontwikkeling en 

ontplooiing. 

 
Mensen die kunnen werken, maar door omstandigheden zijn aangewezen op de bijstand, worden respectvol 

behandeld. Wij vinden dat geen enkel mens kansloos hoort te zijn op de arbeidsmarkt en schrijven daarom 

niemand af. We realiseren ons wel dat het voor sommige mensen heel moeilijk is om op eigen kracht uit de 

bijstand te komen. Werken met behoud van uitkering is altijd tijdelijk en met oog op het verhogen van de 

perspectieven op het krijgen van betaald werk. Dat kan bijvoorbeeld door vaardigheden op te doen, die 

noodzakelijk zijn in de veranderende arbeidsmarkt. Alle ondersteuning vanuit de gemeente om mensen weer 

aan het werk te krijgen, is maatwerk. 

We blijven mensen scholen. We begeleiden ze naar werk en creëren in samenwerking met het bedrijfsleven 

nieuwe functies, bijvoorbeeld door middel van Jobcarving het opsplitsen van werk in enerzijds gespecialiseerd 

en anderzijds ongeschoold werk. Zo helpen we bedrijven en overheidsinstellingen om invulling te geven aan de 

participatiewet. 

 
Voor onze gemeente houden we beschut werk in stand en verruimen we dit voor mensen die niet in 
aanmerking komen voor een plek op de reguliere arbeidsmarkt. 
 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Wij investeren in een regionaal economisch klimaat waarvan iedereen profiteert en waarin op alle 

niveaus werk is. Dit vraagt om een goede koppeling tussen economisch en sociaal beleid. 

 De kenniseconomie is de motor voor werk op vele niveaus. Daarom is het niet zinvol om te 
investeren in óf de kenniseconomie, óf de maakindustrie óf de dienstverlening. Investeren is alleen 
zinvol als dit in samenhang gebeurt. 

 Wij maken afspraken met kennis- en opleidingsinstellingen om te voorkomen dat we onze jongeren 

opleiden voor werk dat er straks niet meer is.  

 Wij brengen onderwijs en werkgevers met elkaar in contact om de aansluiting tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt te verbeteren. 

 Wij vinden dat onderwijs, gemeente en lokaal bedrijfsleven meer en gestructureerd moeten 

samenwerken om de kansen van mbo-ers op de regionale arbeidsmarkt te vergroten. Hiervoor stellen 

we samen een lokale/regionale mbo-agenda op.  
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 Wij gebruiken onze inkoopmacht als overheid om banen voor mensen in een uitkering en leerbanen 

voor jongeren te stimuleren. Wij hebben social return on investment inmiddels als voorwaarde 

opgenomen in ons inkoopbeleid. Op die manier vermijden we het risico dat werk niet duurzaam is. De 

gemeente geeft hierbij zelf ook het goede voorbeeld door gecertificeerd te worden als PSO-bedrijf. 

 Wij hebben aandacht voor kwetsbare jongeren uit het praktijkonderwijs en VSO. Voorheen stroomden 

zij rechtstreeks door naar de Wajong of de Wsw. Nu dreigen ze buiten beeld te raken en krijgen we ze 

moeilijker op school vanwege stapeling van wet- en regelgeving. Wij vinden dat de gemeente zich in 

moet zetten om samen met de scholen alternatieve leerroutes te creëren. Op die manier kunnen we 

ook deze jongeren zo goed mogelijk klaarstomen voor de arbeidsmarkt. 

 Beschut werk moet blijven bestaan en waar mogelijk uitgebreid voor mensen die anders geen kans 

hebben op een betaalde baan, waarmee ze een eigen bestaan kunnen opbouwen. 

 We creëren de komende periode vier beschutte werkplekken in de gemeentelijke organisatie. Van 

bedrijven waarmee we als gemeente zaken doen, verlangen we dezelfde inspanning. We blijven 

waakzaam voor eventuele verdringing van werkgelegenheid. 

 De loonkostensubsidie voor het in dienst nemen van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt wordt 

ook verstrekt aan het midden- en kleinbedrijf. 

 We helpen mensen die een baan zoeken met het verbeteren van hun taalvaardigheid. 

 We investeren in de ontwikkeling van de Groote Heide, omdat we denken dat daar kansen liggen voor 

de toekomst. Daarnaast blijven we actief in de maakindustrie waar veel mensen hun werk vinden in 

Valkenswaard. 

 Leegstand bij de winkels in het centrum pakken we aan door het Masterplan centrum uit te voeren. 

Daardoor wordt het winkelgebied verkleind, zodat het een aantrekkelijk winkelgebied blijft en de 

leegstand vermindert. 

 Er komt een onderzoek naar een invulling voor de leegstand in de Kerverij. 
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Verkeer en bereikbaarheid 
 

Bereikbaar Valkenswaard 
 
Bereikbaarheid is buitengewoon belangrijk voor Valkenswaard, zeker met het oog op onze toekomstvisie 
Leisure & pleasure. Maar bereikbaarheid is ook voor Valkenswaard zelf van groot belang. Goede bereikbaarheid 
maakt Valkenswaard aantrekkelijk voor nieuwe inwoners.  
 
Onze inwoners reizen dagelijks op en neer naar hun werk in de Brainportomgeving. Dit zorgt voor veel verkeer. 
Dit concentreert zich voor het autoverkeer vooral op uitvalswegen richting Eindhoven, richting België, naar 
Westerhoven en naar Leende. Sinds kort is er ook een snelle fietsverbinding richting Eindhoven. 
 
Met de komst van de Westparallel – de weg die het verkeer om Valkenswaard heen leidt in plaats van er 
doorheen - moet de leefbaarheid in Valkenswaard flink verbeteren. Deze nieuwe weg moet in 2020 gereed zijn. 
Tot die tijd moet de overlast van het doorgaande verkeer zoveel mogelijk worden beperkt. Nu al lukt het om 
veel (vooral vracht)verkeer vanuit België om te leiden over industrieterrein De Schaapsloop richting Leende. 
Ook vanuit de andere richting, vanuit Eindhoven, wordt het verkeer geadviseerd om geen gebruik te maken 
van de N2 maar te rijden via de A2 en knooppunt Leenderheide. Ondanks deze maatregelen rijdt er nog te veel 
vrachtverkeer door Valkenswaard. In de huidige situatie is de vernieuwde Europalaan meer geschikt voor het 
verwerken van dit vrachtverkeer dan de oude route door het centrum. Wanneer de Westparallel een feit is, 
kan alsnog een vrachtwagenverbod worden ingesteld.  
 
Toch behouden we ook met komst van de Westparallel het eigen woon-werkverkeer. Volgens de berekeningen 
uit het mobiliteitsplan blijven de routes naar Eindhoven druk. Het is te verwachten dat de gemeente Waalre – 
na het openstellen van de Westparallel – werk maakt van haar plannen om het doorgaande verkeer terug te 
dringen. Dat betekent onder meer dat de route over de Heikantstraat minder aantrekkelijk wordt, omdat de 
Wollenbergstraat in Waalre een 30 km-zone wordt. Het verkeer over de Eindhovenseweg wordt moeilijker 
omdat het centrum van Aalst wordt aangepast. Ook de gemeente Waalre wil immers de leefbaarheid voor haar 
inwoners verbeteren.  
 
Het betekent wel dat de andere ontsluitingen van Valkenswaard (naar Westerhoven, naar Leende en richting 
België naar de Westparallel) daardoor drukker worden. De afwikkeling van het woon-werkverkeer wordt 
immers anders – verkeer gaat zich nieuwe wegen zoeken – en dat zorgt voor nieuwe knelpunten.  
Voor een bereikbaar Valkenswaard is daarom, naast aandacht voor het autoverkeer, misschien wel meer 
aandacht nodig voor andere oplossingen: openbaar vervoer en fietsverkeer. Uit onderzoek blijkt dat 10 % meer 
fietsers 12% minder files oplevert. Een goede fietsverbinding is dus vele malen goedkoper dan extra asfalt. 
Daarom vindt de PvdA het belangrijk dat het fietsverkeer meer aandacht krijgt. Bovendien: fietsen is bewegen 
en bewegen is goed voor de mens. Valkenswaard is al Wandelgemeente. Als het aan de PvdA ligt, worden we 
straks ook Fietsgemeente! 
 
De busverbinding tussen Valkenswaard en Eindhoven is de meeste gebruikte busverbinding in de omgeving. Dit 
alleen al bewijst het belang en de noodzaak van de ontwikkeling van Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) 
van Eindhoven naar Valkenswaard en verder richting België. Sowieso is goed openbaar vervoer van 
levensbelang voor Valkenwaard. We hebben immers geen eigen ziekenhuis, noch een eigen treinstation. Dat 
onderschrijft het belang van goede en snelle busverbindingen voor onze bereikbaarheid. En benadrukt 
daarmee het belang van de hele bereikbaarheid – auto, bus en fiets – voor de toekomst van Valkenswaard.  
 
Ten slotte vragen we extra aandacht voor het verkeer in de woonwijken. Op papier bestaat daar de 30-Km 
zone. Maar lang niet overal zijn de wegen hierop aangepast. Zelfs in een nieuwe wijk als Lage Heide’ valt nog 
veel te verbeteren om de 30 km af te dwingen. En met het afdwingen van een lagere snelheid komt er direct 
meer bewegingsvrijheid van kinderen, de kindermobiliteit. Daarom willen we een veilige omgeving maken 
waarin kinderen onbevangen hun weg kunnen vinden naar school, naar de sportclub of gewoon om buiten te 
spelen.  
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Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 De komst van de Westparallel is van groot belang samen met de bijbehorende Nulplusmaatregelen. 

 De Europalaan wordt opengesteld voor doorgaand vrachtverkeer totdat de Westparallel open gaat. 
Op dat moment komt er een vrachtwagenverbod. 

 De gevolgen voor Valkenswaard van de (verkeers)ontwikkeling in de gemeente Waalre moeten 
worden onderzocht. Er komt een goed plan om problemen te voorkomen. 

 Alle aandacht gaat naar de realisatie van de Hoogwaardige Openbaar Vervoer (HOV)-verbinding met 
de omgeving. 

 Het bestaande openbaar vervoer netwerk wordt verder uitgebouwd. 

 Er komen meer fiets(snel)wegen naar de omliggende gemeenten voor meer woon-werkverkeer met 
de fiets. 

 Er komt een fietsverbinding naar het zuiden via de oude spoorbaan met een aansluiting op het 
fietsnetwerk in Achel. 

 Er komt een ‘fietsrondweg’ rond Valkenswaard met aftakkingen naar de aanliggende wijken en naar 
het centrum. 

 De OV-fiets wordt ingevoerd in Valkenswaard. 

 Er komt een fietsmobiliteitsplan. In combinatie met het bestaande Mobiliteitsplan en een Openbaar 
Vervoerplan krijgen we dan totaalpakket voor onze bereikbaarheid. 

 Woonstraten worden zo aangepast dat er niet harder dan 30 kilometer per uur kan worden gereden. 

 Er is ruimte én speciale aandacht voor kinderen in het verkeer. 
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Kinderen 
 

Wij willen kinderen kansen bieden om hun talenten te ontplooien ongeacht hun afkomst en achtergrond. 

Daarom zetten we in op goede opvang, uitstekend onderwijs, leuke sportvoorzieningen, goede kindzorg en op 

een leven dat niet wordt beheerst door (materiële) zorgen. Wij maken ons zorgen om kinderen die opgroeien 

in armoede. Afkomst en achtergrond lijken steeds meer de kansen in het leven te bepalen. De cijfers liegen er 

niet om. In Valkenswaard groeit 4,7 % van de kinderen op in armoede. Dat zijn ongeveer 240 kinderen! 

Uiteraard is ieder kind dat opgroeit in armoede er één teveel.  

Onderwijs is de sleutel tot persoonlijke ontwikkeling, voorspoed en welzijn. Het ene kind ontwikkelt zich 

sneller dan het andere. Voor een deel komt dat doordat talenten uiteenlopen. Een te groot aandeel wordt 

echter bepaald door verschillen in sociaaleconomische achtergrond. 

 
Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed. Zij groeien op in solide gezinnen, gaan naar school en vullen 
hun vrije tijd met vriendjes, sport en cultuur. Daarnaast zijn er kinderen die een beetje hulp en zorg nodig 
hebben. Vaak is dit tijdelijk, omdat het thuis of op school even wat minder gaat. En tot slot is er een kleine 
groep kinderen die echt jeugdzorg nodig hebben en soms te maken krijgen met de jeugdreclassering. Ondanks 
dat we met sterke preventie veel ernstige jeugdproblematiek kunnen voorkomen, zullen er altijd jongeren zijn, 
die intensieve vormen van jeugdhulp nodig hebben. 

Wij willen werken aan het verbeteren van de aansluiting tussen preventie en de jeugdhulp. Wij vinden dat 

binnen de jeugdzorg het kind, het gezin en de persoonlijke omgeving de uitgangspunten van de ondersteuning 

moeten zijn. De ouders hebben daarin idealiter de regie., zeker wanneer er meerdere vormen van hulp en 

ondersteuning bij een kind en/of gezin noodzakelijk zijn. 

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 

Onderwijs 

 Veiligheid voor kinderen in en rondom de scholen, in wijken en bij verenigingen is belangrijk. Dat gaat 

zowel om fysieke veiligheid in het verkeer als om persoonlijke en sociaal-maatschappelijke veiligheid. 

Dit vraagt om goede afstemming tussen professionals, vrijwilligers, ouders, wijkagenten en boa's. 

 We stimuleren verkeerseducatie en deelname aan het verkeersexamen. 

 We simuleren sport; het meedoen en lid worden van sportverenigingen. 

 We stimuleren sport en cultuureducatie in het onderwijs ook in combinatie met 
naschools aanbod. 

 Samen met muziekschool, cultuurcoaches, muziekvereniging en het onderwijs zorgen 
we dat alle kinderen een instrument kunnen leren bespelen.  

 In de scholen en in de kantines van bijvoorbeeld sportverenigingen is alleen gezonde 
voeding verkrijgbaar.  

 Wij stimuleren dat scholengemeenschap Were Di alle ruimte geeft aan kinderen die de ambitie 

hebben om door te stromen naar een hoger onderwijsniveau. 

 Alle scholen zijn veilig, goed onderhouden en volledig toegankelijk. Ook voor leerlingen met een 

fysieke beperking. 

 Wij kiezen voor het investeren in bereikbare en toegankelijke voorzieningen zoals het 

peuterspeelzaalwerk, de scholen en de bibliotheek. Op die manier verbeteren we de lees- en 

taalvaardigheid, zorgen we dat kinderen elkaar beter kunnen ontmoeten en zetten we in op voor- en 

vroegtijdige educatie. 

 We organiseren de komende raadsperiode een kinderraad zodat kinderen al op jonge leeftijd 

betrokken raken bij de lokale politiek en invloed krijgen op beleidskeuzes die kinderen ook aangaan. 

 De kinderdagopvang en het peuterspeelzaalwerk worden één voorziening waar alle kinderen toegang 

toe hebben. 
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 Basisscholen en kinderopvang gaan werken vanuit een breed samengesteld aanbod voor kinderen. 

Daarbij hebben kinderen alle kansen zich zo breed mogelijk te ontwikkelen (werken vanuit de 

gedachte van integrale kindcentra) 

 Scholen hebben een goed aanbod aan wetenschap- en techniekonderwijs. Valkenswaard is een 

belangrijk onderdeel van Brainport, dit moet herkenbaar zijn in het onderwijsaanbod. 

 We onderzoeken de mogelijkheid om de Bibliotheek op School op te zetten in alle scholen. 

Ervaringen in andere gemeenten met dit initiatief tonen dat er meer wordt gelezen door kinderen.  

 

Jeugdzorg 

 We signaleren en bestrijden achterstanden tijdig en op alle leeftijden. 

 Het Centrum voor Jeugd en Gezin is voor kinderen, jeugdigen en hun ouders de basis én de 

verbindende schakel tussen voorzieningen zoals kinderopvangorganisaties, scholen, 

jeugdgezondheidszorg en huisartsen en kinderartsen. 

 Goede samenwerking tussen gemeente, verloskundigen, consultatiebureaus en scholen is cruciaal 

voor vroeg signalering. Zo kan de juiste zorg worden geboden. 

 Wij zorgen dat er voldoende expertise in de wijkteams is op het gebied van kindermishandeling, 

jeugd GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking. 

 Mee kunnen en mogen doen is de norm! We ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen 

financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen met school, sport en cultuur. Ook 

hierin werken we samen met alle betrokken partijen. 

 We zorgen voor voldoende groen (aangelegd en natuurlijk) en speel- en beweegruimte in de buurt 

voor kinderen.  

 Het uitgangspunt is één gezin, één regisseur en één ondersteuningsplan. Dit plan is vooral ook het plan 

van ouders en kinderen. Alleen als de veiligheid en een gezond perspectief voor het kind of de jongere 

in het geding komen, wijken we daarvan af. Het gezin en de jongere zijn eigenaar van het zorgplan en 

worden ondersteund waar nodig. 

 Probleemgedrag van jongeren pakken we niet alleen via repressie aan maar vooral met preventie. 

 In de aanpak van jongeren in probleemsituaties en/of met probleemgedrag staat altijd hun toekomst 

centraal. 

 Wij laten jongeren die gebruik maken van jeugdzorg niet in de steek na hun 18e verjaardag. Vanaf hun 
17e wordt samen met hen gewerkt aan een zorgvuldige overgang naar zelfstandigheid of naar 
blijvende zorg en ondersteuning. Zo nodig loopt de jeugdzorg door tot hun 23e verjaardag. 

 We bundelen de krachten met het bedrijfsleven in het regionaal arbeidsplatform. Bijvoorbeeld door 
voldoende stage- en leerwerk- plekken voor mbo-leerlingen te stimuleren. Als gemeentelijke 
organisatie geven we het goede voorbeeld. 

 We geven onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken, een gezicht. We laten ze niet 
los en voorkomen dat zij buiten beeld raken. 

 Samen met het onderwijs voorkomen we voortijdig schoolverlaten. 

 We zetten speciale, daarvoor bestemde subsidiegelden in voor innovatie op het gebied van jeugdzorg. 
Denk hierbij aan initiatieven die voortkomen vanuit het anders kijken naar het probleem waarbij 
social-design wordt ingezet om te komen tot nieuwe oplossingen. 
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Leven in een duurzame en groene omgeving 
 
In onze maatschappij voltrekt zich een stille revolutie. Een niet omkeerbare trend waarin de volgende 
veranderingen gaande zijn dankzij onder andere internet: 

 Kennis is beschikbaar voor iedereen.  

 Bedrijven worden beoordeeld op hun maatschappelijk verantwoord ondernemen en niet meer alleen 
op hun waarde voor de aandeelhouders.  

 De verticale hiërarchie verdwijnt steeds meer. Naast geld worden ook andere waardecreaties 
geaccepteerd.  

 
Met al deze veranderingen willen we onze wereld beter achterlaten dan we nu en in het verleden deden. 
Toekomstige generaties hebben hier recht op.  
 

Duurzaamheid 
Duurzaamheid staat voor stoppen met het verbruiken van natuurlijke grondstoffen. Gebruiken kan alleen dan 
als ze vervolgens weer opnieuw worden gebruikt. Voor de PvdA Valkenswaard is duurzaamheid belangrijk. De 
gemeente moet een belangrijke bijdrage leveren aan verduurzaming. De gemeente richt zich op duurzame 
projecten, die tegelijkertijd zoveel mogelijk ten goede komen aan de woningbouw, het milieu en de (lokale) 
werkgelegenheid. Inwoners, organisaties en bedrijven worden bij de uitvoering betrokken en profiteren van 
het eventueel (indirect) aanwijsbaar financieel profijt.  

De PvdA vindt dat de hoeveelheid afval die wordt gestort of verbrand, zoveel mogelijk moet worden 

teruggebracht. Daarom zijn wij voor het scheiden van afval zodat het opnieuw kan worden gebruikt. We willen 

naar een circulaire economie waarin afval dient als grondstof. 

 

Natuur 
Valkenswaard ligt in een prachtige, natuurlijke omgeving. We zijn een belangrijke partner in het project de 
Groote Heide. Deze bijzondere omgeving vraagt zorg en zorgvuldigheid in handelen. Wij staan voor een 
ontwikkeling waarbij Valkenswaard als achtertuin van Brainport een groene en recreatieve rol kan spelen in de 
regio. De PvdA vindt het belangrijk dat bewoners dichtbij huis de natuur kunnen beleven en dat de natuur in de 
omgeving gemakkelijk bereikbaar en toegankelijk is. Groen en water geven mensen de mogelijkheid te 
bewegen, te recreëren en te ondernemen. Meer groen om ons heen zorgt voor minder stress en meer 
ontspanningsmogelijkheden.  
 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes en 

subsidies, maar we stellen ook daken van publieke gebouwen beschikbaar aan particulieren voor het 

plaatsen van zonnepanelen. 

 We voorzien al onze gemeentelijke gebouwen met daartoe geschikte daken van zonnecollectoren. 

 Met de corporaties maken we afspraken over kleinschalige energieopwekking voor en door huurders. 

Zo stimuleren we het gebruik van zonnepanelen bij huurders. 

 Alle sociale woningen zijn binnen tien jaar goed geïsoleerd. Alle nieuwe woningen worden zonder 

gasaansluiting gebouwd. Hierover maken we bindende afspraken met corporaties. De netto 

woonlasten mogen daardoor niet stijgen. 

 We ontwikkelen en onderhouden een hoogwaardig OV-netwerk met een goede bereikbaarheid van 

belangrijke voorzieningen zoals ziekenhuizen, gezondheidscentra en scholen. 

 We stimuleren het gebruik van elektrische voertuigen door het aanleggen van 

oplaadpunten/snelladers. De gemeentelijke organisatie geeft het goede voorbeeld met haar eigen 

elektrische wagenpark. 

 We zetten in op goede wandelpaden, fietsnetwerken en een groene omgeving in en om Valkenswaard. 

Een goed wandelpadennetwerk maakt natuur en landschap toegankelijk. 

 Bebouwing in het landelijk gebied moet landschappelijk worden ingepast. 
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 We maken afspraken met de afvalcentrale om het scheiden van afval te stimuleren en de 

hoeveelheid afval te beperken. 

 Huishoudens kunnen hun afval gratis bij een afvalscheidingsstation afgeven om illegale stort te 

voorkomen. 

 We volgen met belangstelling de technische ontwikkelingen die het mogelijk maken om afval te 

scheiden bij de afvalcentrale. Maar we vinden het niet de taak van de lokale overheid om hier 

risicodragend in te investeren. 

 De gemeente verkent de mogelijkheden voor alternatieve energie zoals geothermie. 

 De luchtkwaliteit in het centrum verbetert door de komst van de Westparallel. Maar dit mag niet ten 

kosten gaan van de luchtkwaliteit elders in het dorp. 
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Bestuur 
 
Wij kiezen voor een verbonden dorp. Een dorp waarin iedereen mee kan doen, zichzelf kan zijn en een 
samenleving die onze verscheidenheid koestert. Een samenleving die bijeen blijft en niet uiteenvalt. Een veilige 
en open samenleving. 
 
De lokale overheid krijgt steeds meer taken. De PvdA vindt dit een gewenste ontwikkeling. Wij zijn altijd 
voorstander geweest van decentralisaties in het sociale domein. Wel zien we dat regionale verbanden steeds 
meer beleid ontwikkelen en uitvoeren. Gemeenteraden hebben vaak het idee dat ze hierop weinig tot geen 
invloed hebben. De PvdA zal er alles aan doen om te voorkomen dat de raad buiten spel komt te staan. Maar 
wij zien ook het belang van samenwerking. We staan als Valkenswaard in een Brainportregio die volop in 
ontwikkeling is. Het is belangrijk om goed aansluiting te houden. 
 
De samenleving is volop in beweging. Het aantal burgerinitiatieven neemt toe. Overheid en samenleving zijn 
niet hetzelfde. De overheid bepaalt niet meer met geld en regels alleen hoe de samenleving wordt ingevuld. 
Samen met burgers, organisaties en bedrijfsleven geven we aan die nieuwe verhoudingen. Overheid wordt 
onderheid, politiek is steeds meer volgend. Voor ons is het belangrijk dat de overheid voorkomt dat inwoners 
door het ijs dreigen te zakken, ongeacht de redenen daarvoor.  
 
Als PvdA omarmen wij initiatieven die leiden tot meer betrokkenheid van burgers bij de lokale democratie. 

Belangrijk is dat het onderscheid met de representatieve democratie voor iedereen helder blijft. De lokale 

democratie heeft baat bij actief burgerschap en initiatieven van onderop. 

 

Dit wil PvdA Valkenswaard in de komende raadsperiode bereiken: 

 Burgerinitiatieven van bewoners worden zoveel mogelijk ondersteund. Deze initiatieven leiden tot 

meer betrokkenheid van bewoners. 

 Burgerinitiatieven horen uit te gaan van het idee dat iedereen mee moet kunnen en mogen doen. Ze 

mogen niet uitsluiten en niet in strijd zijn met het algemeen belang. 

 De buurt bestuurt. Buurtbewoners werken samen met professionals (politie, stadsbeheer, 

welzijnsorganisaties) aan het oplossen van problemen in de wijk. 

 Er komt per onderwerp duidelijkheid over de mate van participatie door de bewoners. 

 De gemeente stelt een duidelijk vast waarbinnen en onder welke voorwaarden burgerinitiatieven 

kunnen worden ondersteund. 

 Burgerinitiatieven blijven van burgers en worden niet door de gemeente overgenomen. 

 Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke 

reden meer voor is. 

 De gemeente stimuleert het samengaan van de lokale omroep naar een krachtige streekomroep. Dit 

bevordert de kwaliteit die nodig is in een sterke democratie. 

 


