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VELDHOVEN SAMEN ANDERS (VSA)
Lokale politieke vereniging die zegt waar het op staat met respect voor de mens, open
staat voor ‘anders’ , aandacht voor een duurzame toekomst en het ontwikkelen van
een eigentijdse stad en de inzet om dit samen te sturen met inwoners.
Veldhoven Samen Anders is een onafhankelijke, lokale politieke vereniging.
VSA spant zich in voor de mensen die wonen, werken en leven in Veldhoven.
VSA weegt steeds af wat het beste is voor Veldhoven en haar bewoners, met een
open blik voor veranderingen in de samenleving.
Tevens handelt zij vanuit een toekomstgericht denken dat aansluit op de hedendaagse behoeftes, waarbij zij ook de behoeftes van de toekomstige generaties niet
in gevaar brengt.
Algemene uitgangspunten:
•
•
•
•
•

•
•
•
•

VSA luistert naar de meningen van bewoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen en betrekt deze meningen in haar politieke afwegingen.
VSA vergroot de onderlinge betrokkenheid van de bewoners in de Veldhovense
samenleving.
VSA geeft ruimte aan initiatieven van bewoners die gericht zijn op verbetering
van de buurt en/of omgeving.
VSA stimuleert onderlinge solidariteit en wederzijds respect.
VSA doet er alles aan om ervoor te zorgen dat Veldhoven een gemeente is
waarin men prettig kan wonen en werken en waarin het tevens prettig vertoeven is.
VSA heeft oog en oor voor sociaal kwetsbare groepen.
VSA staat voor een groene, milieuvriendelijke en duurzame toekomst.
VSA staat voor een verantwoord financieel beleid.
VSA bestaat uit betrokken en enthousiaste mensen, die met beide benen in het
Veldhovense sociale leven staan en weten waar het in onze gemeente om
draait.
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De VSA visie is opgebouwd vanuit 4 thema’s.
Samenvatting:
De stad:
- Samen bouwen aan een eigentijds, toekomstbestendig Veldhoven.
- Gebruik maken van de kracht van deze slimme regio.
- Veldhoven bestuurlijk zelfstandig houden omdat de menselijke maat aanwezig
is.
- Binnen onze gemeente ook op dezelfde manier denken: kleinschalig (buurt en
straat) beleid invullen.
De inwoners:
- Samen met bewoners beleid voorbereiden en vorm geven.
- De kennis en kracht van inwoners benutten.
- Aansluiten bij het denken en de wensen van inwoners.
- Inwoners in een kwetsbare situatie steun bieden.
De toekomst:
- Zorgen dat ook in de toekomst mensen hier nog prettig kunnen wonen.
- Het klimaat wacht niet op ons. We moeten werken aan een toekomstbestendig Veldhoven.
- De slimme regio levert vernieuwing en oplossingen in het kader van een verbetering van het milieu.
Het bestuur en de financiën:
- Niet denken voor mensen, maar samen met mensen.
- Vooral ook steeds in de spiegel kijken: doen we het nog goed?
- Positief kritisch blijven binnen de gemeentelijke organisatie.
- Zoeken naar nieuwe betere bestuursvormen waardoor inwoners actiever mee
kunnen doen.
- Gebruik maken van moderne middelen om mensen te betrekken.
- Eerlijk en open omgaan met het geld. Het is van ons allemaal.
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De Stad

1. De stad: Samen bouwen aan Veldhoven
VSA wil:

- Samen bouwen aan een eigentijds, toekomstbestendig Veldhoven.
- Gebruik maken van de kracht van deze slimme regio.
- Veldhoven bestuurlijk zelfstandig houden. Dan blijft de menselijke maat aan-

wezig.
- Binnen onze gemeente ook op dezelfde manier denken: kleinschalig (buurt en
straat) het beleid invullen.
De “dorpse windstreken” maken één Veldhoven
Veldhoven is ontstaan uit een viertal kerkdorpen (Veldhoven-Dorp, Meerveldhoven,
Zeelst en Oerle) die in 1921 zijn samengevoegd tot één gemeente. Er is destijds
besloten om tussen deze dorpse windstreken een centrum te bouwen om vervolgens in snel tempo woonwijken toe te voegen. Het dorpse karakter en voor een
deel ook de identiteiten zijn nog zichtbaar aanwezig. En zeker ook nog merkbaar
voor het groot contingent aan mensen dat van buiten Veldhoven hier is komen wonen.
Veldhoven: de menselijke maat
De Veldhovense schaal is geschikt om de menselijke maat centraal te stellen. De
lijnen van inwoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen naar elkaar en
naar de gemeente zijn kort. Het kenbaar maken van wensen, behoeften en inzichten is daardoor hanteerbaar. Het gemeentebestuur is toegankelijk en aanspreekbaar. De gemeente staat midden in de samenleving en stimuleert verbinding en
ontmoeting. Deze gedachtengang is uitgangspunt voor VSA
Samenwerken met de regio loont
Veldhoven is en blijft bestuurlijk een zelfstandige gemeente. De huidige grootte en
kwaliteit borgen dat. Baas in eigen huis dus!
Mensen in Veldhoven vinden hun gemeente aantrekkelijk om in te wonen en te
werken. Dat houden we graag zo. De schaal van Veldhoven is overzichtelijk en
voorkomt onwenselijke anonimiteit. Veldhovenaren blijven zich thuis voelen in een
warme gemeenschap.

VSA VISIE 2018-2021

5 / 14

Samenwerken in regionaal verband vindt VSA belangrijk. Economie, woningbouw,
bereikbaarheid en zorgsystemen betreffende meerjarige programma’s zijn onderwerpen die in een goede, brede samenwerking een win-win situatie opleveren. In
de samenwerkingsagenda dient de opbrengst voor Veldhoven herkenbaar te zijn.
Schaalvergroting is niet aantoonbaar goedkoper, efficiënter en het democratisch
gehalte kan eronder lijden. Na herindeling gaan, zo blijkt uit onderzoeken, minder
mensen naar de stembus.
In onze buurt voelen we ons thuis
De kleinschaligheid van wijken en buurten is voor VSA een belangrijk vertrekpunt
voor het ontwikkelen van beleid. In nauw overleg met bewoners, ondernemers, instellingen en belangengroeperingen werken we samen aan een schone en sociaal
sterke leefomgeving.
VSA vindt dat onze gemeente meer moet inzetten op een intensieve samenwerking
met de bewoners: ”De buurt is van ons allemaal!”. We behouden overzichtelijke,
veilige buurten met veel groen en vinden bekenden, verenigingsleven en zorg in de
nabijheid. Daarbij stropen ook inwoners zelf de mouwen op en richten samen de
eigen wijk of buurt in. Bewoners die gezamenlijk initiatieven nemen om de leefbaarheid in de buurt te verbeteren krijgen de ruimte en voelen zich gestimuleerd.
De stad: voorzieningen in de nabijheid
De stedelijke ontwikkeling is gericht op een duurzame toekomst waarbij er aandacht is voor goede infrastructuur/bereikbaarheid, werkgelegenheid, natuur, cultuur, sport en gezelligheid. De dienstverlening en ondersteuning vanuit de gemeente wordt geleverd op Veldhovense maat, dus dichtbij en toegankelijk. Behoud van
kwaliteit en karakter gaat boven nieuwe ambities in de groei, vindt VSA.
Bedrijvigheid, school, voorzieningen en activiteiten maken de wijk aantrekkelijker.
Een kloppend hart in de wijken is nodig.
Het Citycentrum ontwikkelt zich naar een centrale levendige centrumfunctie. Je
gaat er met plezier naar toe en het nodigt uit om er langer te verblijven. De gemeente zorgt er tevens voor dat het centrum schoon en veilig is en dat veroorzaakte schade snel wordt hersteld. Daar waar wenselijk en (financieel) mogelijk wordt
het centrum en het bijbehorende straatbeeld aantrekkelijker gemaakt.
Voorzieningen
Voor diverse vormen van vrijetijdsbesteding en maatschappelijke ondersteuning
zijn fysieke voorzieningen onmisbaar. Gemeenten dragen zorg voor sociale en
maatschappelijke voorzieningen voor hun inwoners. Voorzieningen, zoals sportvelden, zijn in principe voor iedereen. Voor bijzondere doelgroepen zoals gehandicapten, ouderen maar ook jeugd zijn er specifieke sociale voorzieningen die ‘blijven
meedoen’ stimuleren. Afhankelijk van de grootte van het belang is de gemeente initiatiefnemer, ondersteunend/faciliterend of eigenaar. VSA beoordeelt dit belang op
nut en noodzaak ( Is er draagvlak, draagkracht, is er in de regio een voorziening
die gemakkelijk bereikbaar is). Oftewel is het een kerntaak van onze gemeente of
moet het initiatief en uitvoering een particulier initiatief zijn?
Beheer en exploitatie van fysieke voorzieningen op gebied van recreatie, cultuur,
buitensport en educatie worden in het algemeen uitgevoerd door de gebruikers zelf.
Terugloop van het gebruik van voorzieningen kan leiden tot multifunctioneel en/of
gezamenlijk gebruik. De voorziening kan ook een gewijzigde functie krijgen of verdwijnen.
VSA kiest voor groen
Een schoon milieu is belangrijk voor een gezond leven nu en in de toekomst. Daarom wordt naar duurzame energie gestreefd, het terugdringen van fijnstof- en geluidsoverlast, hergebruik van afval, versterking van gevarieerd groen en biodiversiteit. VSA wil ruimte en gevarieerd groen in de wijken behouden en kiest voor ruime
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gevarieerde groenstroken tussen en in de wijken. Het is van belang voor de leefbaarheid.
Bouwen & wonen
VSA kiest voor een variatie in woningen. De diverse woningtypen passen bij de
verscheidenheid van de bewoners en bij het karakter van de verschillende wijken.
VSA kiest ook voor woningen van goede kwaliteit en legt het accent op energiezuinig en voor wat betreft nieuwbouw op energie-neutraal. Bij voorkeur nog een stapje
meer. Kwaliteit betekent ook dat de woningen aansluiten bij de uiteenlopende
woonwensen en dat ze flexibel aangepast kunnen worden als de woonwensen in de
toekomst wijzigen.
Gezien de huidige maatschappelijke ontwikkelingen moet het aantal (sociale) huurwoningen worden uitgebreid.Er moeten meer kansen komen voor innovatieve en
alternatieve vormen van wonen. We borgen dat het voor iedereen in Veldhoven
goed en prettig wonen is. Ook voor de ouderen, de starters op de woningmarkt, de
expats, de groenen of de mens die wat minder te besteden heeft.
Ondernemen
De opstap naar zelfstandig ondernemen of doorstarten moet gestimuleerd worden.
Mogelijk kan in samenspraak met ondernemersorganisaties een opstart-fonds gecreëerd worden en kan (maatschappelijk) vastgoed worden ingezet als verzamelgebouw of broedplaats voor startende bedrijfjes.
Met bestaande bedrijven wordt samengewerkt op het gebied van maatschappelijk
ondernemen, participatie, facilitering op en het schoon, heel en veilig houden van
bedrijventerreinen.
Veldhoven heeft meer arbeidsplaatsen dan beroepsbevolking. Dat moet zo blijven,
maar er moet in regionaal verband ook blijvend worden gezocht naar passende banen voor de diverse doelgroepen.
We hebben in de regio een gebundelde kenniseconomie. Ontwikkelingen en innovatie moeten meer ingezet worden binnen de regionale en lokale samenleving.
Infrastructuur
Veldhoven is ingeklemd tussen wegen. Bereikbaarheid is een belangrijk aandachtsveld. VSA kiest ervoor om te anticiperen op de inzet van moderne technologie om
mobiliteitsvraagstukken op te lossen. Milieuvriendelijkheid en veiligheid zijn daarbij
speerpunten.
Er moet veel aandacht zijn voor frequent en snel openbaar vervoer en het gebruik
van de fiets.
Bedrijventerreinen dienen bereikbaar, groen en veilig te zijn. Verdere energiebesparing bij instellingen en bedrijven wordt aangemoedigd en gefaciliteerd. Energieopwekking via bijvoorbeeld extra uitbreiding van zonnepanelen/zonnecollectoren voor
gezamenlijk gebruik worden aangemoedigd.
Het is voor VSA en Veldhoven onwenselijk dat Eindhoven Airport nog verder groeit
als de overlast door onbereikbaarheid, uitstoot en geluidsoverlast onevenredig toeneemt. “Eventuele groei moet verdient worden”. De geluidsoverlast, de uitstoot en
het energiegebruik van vliegtuigen moet merkbaar minder worden. De bereikbaarheid van Eindhoven Airport moet beter. Tevens moet het openbaar vervoer van en
naar de luchthaven geoptimaliseerd worden. Milieucompensatie blijft nodig en moet
niet gezien worden als afkoop in relatie tot de nodige verbeteringen.
Ontwikkeling en (economische) groei zijn ook gebaat bij facilitering van een veilige
en betrouwbare digitale infrastructuur. Veldhoven dient op dat gebied optimaal ontsloten te zijn.
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De Inwoners

2. De inwoners: Veldhoven SAMEN anders
VSA wil:
- Samen met bewoners beleid voorbereiden en vorm geven.
- De kennis en kracht van inwoners benutten.
- Aansluiten bij het denken en de wensen van inwoners.
- Inwoners in een kwetsbare situatie steun bieden.
Antwoord VSA op kloof politiek en burger
Mensen zijn ‘mondiger’ geworden, politieke partijen lijken inhoudelijk steeds meer
op elkaar. Nederland is een welvarend land. Wel een complex land door beleid en
regelgeving. Voor de inwoners van Veldhoven moet er een dienstbaarheid vanuit de
gemeentelijke overheid zijn, gericht op het belang van de samenleving en haar inwoners. Een complexe opdracht die juist VSA aankan doordat zij dicht bij de inwoners in de verschillende wijken van Veldhoven staat. VSA vindt dat luisteren, samenspraak, gebruik maken van de kennis van burgers en het stimuleren van initiatieven binnen onze gemeente steviger en beter moet worden uitgevoerd door de
gemeentelijke organisatie en maatschappelijke organisaties. Een nieuwe balans van
verantwoordelijkheden tussen gemeentelijke overheid en bewoners is nodig. Waarbij de positie van de bewoners voorop staat. “De klant is koning”
VSA heeft al 30 jaar deze duidelijke koers en daaronder ligt een stevige en gedragen visie. De afgelopen jaren is dat via beleid en uitvoering in resultaten omgezet.
Onderling respect is basis van samenleven
We delen met elkaar één samenleving. VSA deelt het alledaags fatsoen om een ander bij voorbaat een kans te geven zich te uiten, ook al is hij of zij anders dan jij.
Het fatsoen om de ander het woord te gunnen en oprecht te luisteren. Met andere
woorden: respect voor elkaar is uitgangspunt om samen te leven. Hieruit vloeien
eveneens argumenten voor beleid voort.
Welzijn is kernwaarde
VSA vindt dat het welbevinden van mensen in lichamelijk en geestelijk opzicht een
algemeen uitgangspunt moet zijn van beleid. Mensen willen zich lichamelijk en
geestelijk goed voelen. Een goede gezondheid, veiligheid, een prettige, leefbare
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omgeving en kansen om je te ontspannen en ontplooien zijn belangrijke ingrediënten om dit te realiseren.
Actieve burgers aan het roer!
Burgerparticipatie is het betrekken van burgers bij overheidsbeleid. Het nemen van
initiatieven door burgers en het inspelen op ideeën en denkkracht van inwoners
door het faciliteren ervan.
Gekoppeld aan burgerparticipatie, dient er een vorm van meebeslissen te zijn voor
burgers die zelf maatschappelijke vraagstukken oppakken. Een eigen leefomgeving
inrichten en een overheid die loslaat en ruimte geeft, zijn daarin belangrijke aspecten. Het belang van burgerparticipatie door samenspraak en samenwerking met
bewoners wordt onderschreven. De positie van bewoners die initiatieven nemen
dient te worden versterkt.
Samenwerken vanuit een andere houding en een andere positie is uitgangspunt.
Actieve burgers aan het roer. De professionele wereld sluit aan bij de kernwaarden
en ‘drive' van vrijwilligers en actieve burgers en niet andersom.
Een sterke, sociale infrastructuur van zorg-, woon- en welzijnsvoorzieningen in de
wijken wordt, in samenspel met de inwoners zelf, ontwikkeld en beheerd.
Een vrijwilliger, mantelzorger, vereniging of burger die initiatief neemt, moet daadwerkelijk een zichtbare positie hebben en invloed en zeggenschap krijgen. Op deze
manier kan een groter beroep op formele en informele zorg worden voorkomen en
wordt sociale samenhang versterkt. Initiatieven van bewoners betreffende schone
energie, woningbouw, zelfbeheer en/of behoud van voorzieningen, participatie en
werkgelegenheid krijgen kansen. Lokale co-creaties leiden tot nieuwe rolverdelingen tussen gemeente en burger en hernieuwd elan in de samenleving.
Mensen in kwetsbare situatie
Alle mensen kunnen in een kwetsbare situatie terecht komen. Een situatie waarin
het moeilijk is om rond te komen, om sociale contacten te onderhouden en om
maatschappelijk actief te zijn. Deze situatie kan langer of korter duren. Niet iedereen reageert hetzelfde op zo’n periode van kwetsbaarheid. Sommige mensen gaan
bij de pakken neerzitten en anderen zetten alles op alles om er zo snel mogelijk uit
te komen. VSA vindt dat er ondersteuning moet zijn die gericht is op een beter
perspectief. Financieel onafhankelijk van overheidssteun en met eigen regie invulling kunnen geven aan het leven. Deze steun moet er zijn voor mensen die willen
en kunnen werken aan een beter perspectief, maar die zonder een extra zetje in de
rug niet verder komen.
De gemeente dient verder een sociaal vangnet te zijn voor de mensen die nauwelijks perspectief hebben om op eigen benen verder te kunnen in onze samenleving.
VSA bestrijdt armoede actief
We willen niet dat mensen door geldgebrek aan de zijlijn staan. Met name als dit is
ontstaan buiten eigen schuld of ‘onvermogen’. Waar nodig ondersteunen we financieel en via schuldhulpverlening. Tegelijkertijd voorzien we in meer mogelijkheden
voor ontplooiing en werk, met als doel mensen op eigen benen te laten staan. Speciale aandacht is er voor kinderen in achterstandssituaties. Zij moeten gezond en
veilig kunnen opgroeien, met gelijke kansen.
VSA maakt zich sterk voor vrijwilligerswerk
Er zijn heel wat mensen die zich onbetaald inzetten voor anderen, en dat vindt ook
VSA onmisbaar voor onze samenleving. Daarom ondersteunen we vrijwilligers en
stimuleren we de vrijwillige inzet voor mens en maatschappij.
Het verenigingsleven speelt daarbij een belangrijke rol. Ondersteuning vanuit door
de gemeente betaalde organisaties en samenwerking zijn belangrijke instrumenten
om dit in stand te houden.
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Het aantal oude ouderen groeit
Ouder worden moet niet op de eerste plaats als een probleem worden gezien, maar
als een waardevolle levensfase. Veel van de talenten blijven onbenut. Vaak wordt
dit veroorzaakt door de aanwezige beeldvorming bij zowel de ouderen zelf alsook in
de samenleving. Het is de kunst om de talenten van alle inwoners zo goed mogelijk
in te zetten. VSA is er voor deze talenten in te zetten binnen onze samenleving.
Met de groei van het aantal oudere ouderen, neemt naast de vitale oudere ook het
aantal kwetsbare mensen toe. Mensen die zorg, aangepaste voorzieningen en
woonruimte nodig hebben. VSA wil ondersteuning en zorg die daarop aansluit.
Daarbij moet in het oog worden gehouden dat er uiteindelijk andere generaties van
ouderen zullen zijn en dat er dus meegroeiend beleid dient te zijn.
We blijven zorgen voor elkaar. VSA vindt dat de wensen van mensen centraal staan
in plaats van de structuren en/of organisaties. VSA vindt dat ouderen zelf moeten
kunnen kiezen of zij thuis blijven wonen met professionele hulp of in kleinschalige
woonvormen waar zorg aanwezig is. Ondersteuning door mantelzorgers dient een
onderdeel te zijn van deze beleidsuitvoering.
Er zijn echter wel grenzen aan de hulp aan elkaar. Deze grenzen dienen helder in
beeld te zijn om het ondersteuningswerk van gemeente en instellingen het juiste
volume en kwaliteit te kunnen geven. Meer oog voor elkaar kan overheadkosten
beperken, terwijl goede samenwerking de zorg beter op de vraag kan laten aansluiten.
Niet het eigen belang van de instellingen en de professionals moeten voorrang hebben, maar de vraag van mensen dient richting te geven aan de uitvoering van de
zorg en hulp. Goed luisteren daarnaar is essentieel. Zorgvoorzieningen horen zeer
bereikbaar te zijn en voorbaat in de wijk, dichtbij de mensen zelf.
VSA creëert kansen voor de jeugd
We ondersteunen bij opvoeding, stimuleren sport en spel en zorgen voor goed en
bereikbaar onderwijs. We moeten trachten jeugd op te voeden met de nieuwe balans van verantwoordelijkheden waarover in deze visie reeds is gesproken.
Er dient aandacht te zijn voor de brede groep jeugdigen waarbinnen veel verschillende behoeften bestaan afhankelijk van leeftijd, welstand en achtergrond. Jeugd is
kwetsbaar en voorkomen is beter dan genezen.
Jeugdzorg is een taak van de gemeente die vraagt om een helder beleid, zonder
ondoorzichtige bureaucratie en ter voorkoming van problemen door intensief preventiewerk. Heldere samenwerking met weinig dubbelingen in het werk en platte
organisaties zonder veel overhead en duur management moeten zorg in de toekomst borgen.
Jeugd met problemen moeten worden geholpen. Jeugd die problemen veroorzaakt
moeten worden gecorrigeerd
Volwassenen/gezinnen
De economische en financiële crisis in de afgelopen jaren heeft vooral een zwaar
beroep gedaan op de ‘middenklasse’ van de ouders met opgroeiende kinderen, alleenstaanden of tweeverdieners. Zeker ook door veranderde werksituaties (flexibeler), zware hypotheken en de soms wankele perspectieven. We blijven letten op de
portemonnee van deze burgers. Eerst in de gemeentelijke kosten snijden of andere
inkomsten genereren voordat we de inwoners extra belasten.
Vrije tijd
Cultuur, sport en allerlei andere vormen van vrijetijdsbesteding moeten blijven
bloeien in Veldhoven. VSA vindt dat bewoners vooral zelf organisatorisch en inhoudelijk daar vorm aan moeten geven. Ze kunnen daarbij gebruik maken van de aanwezige voorzieningen, die veelal door vooral gemeentelijke financiering zijn ontstaan en in stand worden gehouden.
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Groen & Duurzaam

Begrip: Circulaire economie.
De circulaire economie is een economisch systeem dat bedoeld is om herbruikbaarheid van
producten en grondstoffen te maximaliseren en
waardevernietiging te minimaliseren.

Begrip: Duurzaamheid.
Een ontwikkeling waarin ecologische, economische
en sociale belangen in evenwicht zijn, zodanig dat
voorzien wordt in de huidige behoefte, zonder de behoefte van toekomstige generaties in gevaar te
brengen.

3. De toekomst: Veldhoven DUURZAAM anders
VSA wil:
- zorgen dat ook in de toekomst mensen hier nog prettig kunnen wonen.
- werken aan een toekomstbestendig Veldhoven. Het klimaat wacht niet op ons.
- dat de slimme regio meer vernieuwing en oplossingen levert binnen Veldhoven
voor een verbetering van het milieu.
VSA werkt actief aan een duurzame toekomst
Een schoon milieu vindt VSA belangrijk voor een gezond leven nu en in de toekomst, maar ook omdat het vaak meer oplevert dan we soms denken. Daarom dienen duurzame schone energie, het terugdringen van fijnstof- en geluidsoverlast,
hergebruik van afval, versterking van gevarieerd groen en biodiversiteit de uitgangspunten te zijn.
Nu en in de toekomst is het, zo vindt VSA, noodzakelijk om bij alle beleidsonderwerpen milieu en duurzaamheid te betrekken.
We dienen de innovatieve en inhoudelijke kracht van de regio meer te benutten
voor ons lokale beleid rondom buurten, zorg en groene duurzaamheid. Nieuwe ontwikkelingen gericht op duurzaamheid moeten direct ten goede komen aan onze
samenleving.
De basis voor duurzaamheid wordt mede gelegd door de ruimtelijke inrichting. Een
goede ruimtelijke inrichting draagt namelijk bij aan het voorkomen en verminderen
van milieuproblemen en kan de leefbaarheid positief beïnvloeden. De ruimtelijke
inrichting wordt bepaald door hoe de functies wonen, werken, verkeer en vervoer,
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voorzieningen, recreëren en ecologie (natuur, water en groen) een plek vinden in
de gemeente.
VSA wil maatschappelijk ondernemen gericht op duurzaamheid stimuleren met
doelgerichte activiteiten.
VSA wil een groene omgeving
Veldhoven is een gemeente met veel groen. Maar natuurlijk kan dit altijd beter en
VSA moet dan ook vooral waakzaam zijn om het groen binnen de gemeente te
versterken, oog hebben voor de diverse soorten groen, de biodiversiteit en de
groene ‘longstructuur’. Een overheidsbeleid gericht op inbreiding met bouwprojecten kan hierbij bedreigend werken.
Groen is ook nodig wegens aantasting van het Veldhovense milieu door verkeer
(omsloten door snelwegen, veel huishoudens met meerdere auto’s, vliegveld direct
tegen de Veldhovense gemeentegrens) en de nabijheid van industriegebieden tot
en met het Ruhrgebied, Antwerpen en Rotterdam. Tevens wordt deze gedachte ook
gevoed door de huidige klimaatverandering.
Mogelijkheden:
Groen en stadsbomen leveren een belangrijke bijdrage aan schonere lucht, verkoeling,
waterverwerking, leefbaarheid en verbeterd het vestigingsklimaat.
VSA ziet dat een stad als Veldhoven ook mogelijkheden biedt voor veel soorten flora en
fauna. Dit kan nog verbeterd worden door de uitbouw van groenblauwe netwerken en
het optimaler gebruik van de vele oppervlakken van de stad als ondergrond voor vegetatie en biodiversiteit, zoals daken en gevels en door het verwijderen van overbodige
verharding.
Groen in Veldhoven moet dus verder gaan dan de aanleg van traditionele grasvelden.
Groen wordt ook gebruikt op onder andere daken en gevels met als doel de verstening
te verminderen en zorg voor verkoeling in de zomer.
De groene gebieden betekenen ruimte voor inheemse soorten die weinig onderhoud behoeven en tegelijkertijd de biodiversiteit van planten en dieren bevorderen. Hier kan
worden gedacht aan een ecosysteem zoals permacultuur. Groen in Veldhoven betekent
ook het gebruik van natuurlijke erf- en wegafscheidingen boven het gebruik van muren
en schuttingen.

Schone energie en vermindering van het energiegebruik
VSA wil de energievraag beperken en volop gebruik maken van schone energie.
Daarnaast wil VSA tevens op velerlei manieren werken aan het verminderen van
het gebruik van (belastende) energie.
VSA wil niet dat er geboord wordt naar schaliegas, maar dat er schone alternatieven worden nagestreefd. Ook opslag van CO2 zonder borging dat het in de toekomst problemen gaat geven vindt VSA onderstandig
Mobiliteit
Naast het al genoemde onder punt 1, kopje “Infrastructuur” kiest VSA ervoor om te
anticiperen op de inzet van moderne technologie om mobiliteitsvraagstukken op te
lossen. Milieuvriendelijkheid en veiligheid zijn daarbij speerpunten.
Circulaire economie
Er dient gewerkt te worden aan duurzaamheid en verduurzaming. VSA denkt in de
circulaire economie een goede oplossing te kunnen vinden. Dit betreft een systeem
dat bedoeld is om herbruikbaarheid van producten en grondstoffen te maximaliseren en waardevernietiging te minimaliseren. Het gaat verder dan recycling en wordt
ook Cradle-to-Cradle genoemd. Anders dan in het huidige lineaire systeem, waarin
grondstoffen worden omgezet in producten die aan het einde van hun levensduur
worden vernietigd. Bij circulair ondernemen komen andere samenwerkingsvormen
in de productieketen kijken en nieuwe manieren van producten en diensten aanbie-
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den. De circulaire economie brengt kansen voor ondernemers, ketensamenwerking
en innovatie. Nagenoeg alles is aan te duiden als grondstof en dus te hergebruiken.
In samenspraak met ondernemend Veldhoven vindt VSA dat dit systeem wordt uitgebouwd. De kenniseconomie in de regio moet hierin ondersteunend en versnellend
werken.
Gemeentelijke voorbeeldfunctie
In gemeentelijke gebouwen wordt energie geleverd via schonere energiebrengers
zoals zonne-energie en het wagenpark is uitgerust met energiezuinige vervoersmiddelen. Tevens is VSA van mening dat er duurzaam dient te worden ingekocht
op alle mogelijke vlakken.
Regio
We leven in de Brainport regio. We moeten inzetten op ruimte voor ontplooiingen
innovatieve milieu ondersteunende oplossingen. Ook buiten de gebaande wegen
zoeken we naar nieuwe mogelijkheden
Bewuste burgers
VSA wil initiatieven ondersteunen waarin burgers bewuster om leren gaan met hun
eigen gezondheid en initiatieven ter bevordering van een gezonde leefomgeving,
gezonde voeding en positieve zinvolle, stressloze en geweldloze manier van leven.
We willen dat het gebruik van biologisch afbreekbare materialen in gebruiksproducten, land- en tuinbouw en bijvoorbeeld verpakkingsmateriaal wordt gestimuleerd.
VSA moet zorgen dat ook op lokaal gebied hier aandacht voor is.
Landbouw
VSA staat voor een gifvrije landbouw.
Bio-industrie in Veldhoven moet streven naar duidelijke menselijke, milieu- en dier
vriendelijkere aanpassingen ten opzichte van de huidige wetgeving. Bestaande bioindustrie wordt begeleid indien zij willen omschakelen naar biologische manier van
boeren of hun bedrijf willen verduurzamen.
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Bestuur en financiën

4. Bestuur en de financiën: Samen werken aan een financieel gezond Veldhoven
VSA wil:
- Niet denken voor mensen, maar samen met mensen.
- Vooral ook steeds in de spiegel kijken: doen we het nog goed?
- Positief kritisch blijven binnen de gemeentelijke organisatie.
- Zoeken naar nieuwe betere bestuursvormen waardoor mensen beter mee
kunnen doen
- Gebruik maken van moderne middelen om mensen te betrekken
- Eerlijk en open omgaan met het geld. Het is van ons allemaal.
Zorgvuldig omgaan met gemeenschapsgeld
De gemeente is verantwoordelijk voor een goed financieel beleid en beheer. Dat betekent voor VSA dat er een meerjarenbegroting wordt vastgesteld die meer dan
sluitend is. Een begroting met een zodanig overschot dat zowel in de nabije toekomst als op de langere termijn kansen biedt om aanvullend gewenst beleid te
ontwikkelen en dat voldoende volume heeft om risico’s op te vangen. VSA heeft
meerdere malen gepleit voor Zero Based Budgeting. Oftewel ga de taken eens helemaal opnieuw becijferen en daar waar nodig herijken.
Kenmerk van een goed bestuur is tevens dat er met respect wordt omgegaan met
dit gemeenschapsgeld. Op een integere en transparante wijze. VSA wil daarom niet
meer uitgeven dan er binnenkomt. Investeren doen we slim en alleen als het echt
kan. Er wordt gestreefd naar een efficiënt en flexibel overheidsorgaan met deskundige medewerkers en collega’s. In de samenwerking met omringende gemeentes
wordt er doelmatig met financiële middelen omgesprongen.
Het is belangrijk om een visie door te ontwikkelen gericht op de langere termijn.
We blijven scherp op de taken, menskracht en financiën van de gemeente, door
frequent de kerntaken te herijken. Maatschappelijke ontwikkelingen zijn daarbij ijkpunt.
Er moet steeds gestreefd worden naar een werkbare balans van verantwoordelijkheden tussen gemeentelijke overheid, bewoners en organisaties. Als invulling van
participatie, maar ook als financieel instrument. Professionele, door de gemeente
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gesubsidieerde, organisaties streven naar een financieel meest efficiënte organisatievorm en huisvesting.
VSA blijft letten op de portemonnee van de burger
Belastingen en heffingen zijn inkomsten van de gemeente. Heffingen zijn kostendekkend. VSA vindt dat belastingen, zoals Onroerend Zaak Belasting (OZB) en toeristenbelasting niet gebruikt moeten worden als een onwenselijke sluitpost. Eerst
moet gekeken worden naar het terugbrengen van kosten of het uitstellen of niet
uitvoeren van investeringen die niet tot de wezenlijke kerntaken van de gemeente
behoren. Aanvullende (niet noodzakelijke) investeringen waar de burger niet om
vraagt dienen achterwege te blijven.
Parkeergelden dienen minimaal kostendekkend te zijn.
Bouwgrond gebruiken
De gemeente heeft veel grondbezit en daardoor schulden, door de in het verleden
door de regio opgedragen taakstelling gericht op woningbouw. Het is van belang
om deze schulden terug te brengen door verkoop van betreffende gronden. Er dienen daarbij ook uitgangspunten worden gehanteerd zoals milieu/groen/energie en
de gewenste variatie en kwaliteit.
VSA vindt vooral dat er vaart gemaakt moet worden
Bestuursstijl kritisch, open en transparant.
Samenspraak en samenwerking met bewoners, bedrijven, instellingen en belangengroeperingen dient intensiever te worden.
Binnen de gemeenteraad vindt VSA het duaal werken een noodzakelijk instrument
om het besturen van de gemeente democratisch in te vullen. Daar hoort bij dat de
volksvertegenwoordiging (alle raadsleden: dus zowel coalitie- als oppositieleden)
zich kritisch en onafhankelijk opstellen jegens het college. Het stellen van beleidskaders en het controleren van de beleidsuitvoering dient open en kritisch te gebeuren.
Inhoudelijke kaders voor beleid en beleidsuitvoering moeten mede worden gevoed
door activiteiten ter bevordering van de samenspraak, waardoor opvattingen uit de
Veldhovense samenleving kunnen worden gewogen en desgewenst meegenomen.
De wethouders, collegeleden, en raadsleden zitten er niet voor zichzelf maar voor
Veldhoven. Niet zieltjes winnen voor de eigen partij moet het doel zijn, maar goede
besluiten nemen voor de inwoners van Veldhoven.
Veldhoven, 20 december 2017

