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BegrotingsN/euws
Algemene Beschouwingen
in Veldhoven op 11 en
12 november
Cä

M

De gemeenteraad stelt ieder jaar de begroting vast. De
begroting geeft een totaaloverzicht van alle verwach
te inkomsten en uitgaven van de gemeente Veldhoven
voor de komende vier jaar. Dit jaar vindt de begrotings
behandeling, ook wel de Algemene Beschouwingen ge
noemd, op 11 en 12 november 2019 plaats.

Tijdens deze Algemene Beschouwingen geven de raadsfracties hun visie op de
gemeentebegroting 2020-2023 en de plannen van het college van Burgemeester
en Wethouders voor de komende periode. Met het indienen van amendementen en
moties kunnen raadsfracties de begroting wijzigen of het college verzoeken om iets
uit te voeren. Op deze manier proberen de politieke partijen de voor hun belangrijke
speerpunten te realiseren.

Veldhoven
Agenda op 11 november
ALGEMENE BESCHOUWINGEN DEEL 1
19.30 uur*

1. Opening
2. Vastellen definitieve agenda
3. Trekking stemmingsnummer
4. Algemene Beschouwingen over Programmabegroting
2020-2023
Eerste termijn
* Iedere fractie krijgt 10 minuten spreektijd voor betoog

21.45 uur

Beantwoording door het college op vragen die zijn
gesteld door de raadsfracties

Agenda op 12 november
ALGEMENE BESCHOUWINGEN DEEL 2
10.00 uur*

4. Hervatting Algemene Beschouwingen over
Programmabegroting 2020-2023
Tweede termijn
* Debat over de eerste termijn
* Behandelen van moties en amendementen

De gemeenteraad van Veldhoven heeft 27 raadsleden, verdeeld over 9 raadsfracties:
VVD (6), GBV (6), SENIOREN VELDHOVEN (3), VSA (3), CDA (2), PvdA (2), D66 (2), Bur
gerPartij Veldhoven (2), Lokaal Liberaal (1). De coalitie is gevormd door de VVD, GBV
en PvdA.
13.30 uur
In het vervolg van dit Begrotingsnieuws kunt u lezen over de visie en de speerpunten
van alle negen raadsfracties in de gemeenteraad van Veldhoven voor de Programmabegroting 2020.

5. Vaststellen Programmabegroting 2020-2023
* Stemmen over amendementen
* Stemmen over raadsbesluit 19.096: Programmabegroting
2020-2023
* Stemmen over moties

De begrotingsbehandeling vindt plaats in een openbare raadsvergadering op 11 no
vember 2019 vanaf 19.30 uur en op 12 november 2019 vanaf 10.00 uur, in de Raad
zaal van het gemeentehuis in Veldhoven. U bent hierbij van harte welkom.

6. Vaststellen Belastingverordeningen 2020
17.00 uur

Kijk voor meer informatie over de Algemene Beschouwingen en de Programmabegroting 2020 op www.veldhoven.nl/programmabegroting.

7. Sluiting

*De vermelde tijden zijn indicatief/inschattingen.

Behoud de kracht van Veldhoven
Gratis parkeren in héél Veldhoven
Het gaat steeds beter met de
detailhandel, en een mooi voor
beeld hiervan is de Kromstraat. In
deze winkelstraat zijn alle panden
gevuld. Dit willen wij ook graag
zien in ons centrum. Er trekken
steeds meer mensen naar omlig
gende winkelgebieden waar men
gratis kan parkeren, denk aan de
Vivianne van Wieren
Hurk en Meerhoven. Dit willen we
tegengaan! We staan aan de voor
avond van het gratis parkeren in het Citycentrum, een
voorstel waar we al jarenlang voor pleiten. Stap voor
stap lijkt het voorstel voor gratis parkeren dichter bij te
komen. Inmiddels is er breed draagvlak onder burgers,
ondernemers en vastgoedeigenaren. Het Citycentrum
wordt toekomstbestendig. Leuk winkelen, succesvol
ondernemen, gratis parkeren!
Starterslening
De VeldhovenseVVD isertrotsop
dat de starterslening ingevoerd
wordt. Door de starterslening,
die door onze motie terugkomt,
wordt de positie van starters op
de woningmarkt een stuk beter.
De woningen worden duurder en
het lukt onze Veldhovense jon
geren niet om in Veldhoven te
Sander Antonis
blijven wonen, of na hun studie
terug te keren. Dat gaat veran
deren! De jongeren zijn als vrijwilliger voor het ver
enigingsleven, als mantelzorger voor onze ouderen
maar ook gewoon als inwoner van groot belang. Be

houd de kracht van Veldhoven! Geen bruisend dorp
zonder onze jongeren!
Keuzes maken
Tekorten op de jeugdzorg zijn het
gevolg van taken die door de re
gering zijn overgedragen aan ge
meenten. Deze overheveling ging
gepaard met een forse korting op
de benodigde middelen. Dit geeft
voor Veldhoven een enorme druk
op de begroting. Er is kritisch ge
keken naar alle kosten van de ge
Jos van Daele
meente. Dat bracht onvoldoende
verlichting. De enige belasting
maatregel die de gemeente dán nog kan nemen, is
die over de onroerende zaken. De geplande verhoging
wordt naar voren gehaald. We behoren ook na deze
versnelling tot de 250Zo procent goedkoopste gemeen
ten van Nederland. Nog belangrijker: Veldhoven be
houdt het zwembad, het theater, de bibliotheek, het
museum en de muziekschool!
Den Ekkerman, de Schalm, de bibliotheek,
’t Oude Slot en muziekschool Art4U
Veldhoven heeft mooie voorzie
ningen. Die moeten blijven. Zo
kunnen kinderen fietsend naar
het zwembad en onze ouderen
lopend naar het theater. De biblio
theek die bijdraagt aan de educa
tie van inwoners, staat centraal in
ons centrum. De liefde vieren we
in ’t Oude Slot, en de muziek klinkt
YentlvanBakel
door Veldhoven dankzij de mu-

ziekschool. Het kan toch niet
zo zijn dat tekorten op het
Sociaal Domein er voor zor
gen dat deze voorzieningen
verdwijnen! Hier willen we
Veldhoven voor behoeden.
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Kempenbaan filevrij
Dankzij een samenwerking tussen
het Rijk, de Provincie, ASML, Eind
hoven en Veldhoven is er een op
lossing voor files op de Kempen
baan in zicht. Genoemde partijen
betalen mee. Dat is een geweldige
deal. Met relatief lage gemeente
lijke kosten, kunnen we groots in
vesteren om de doorstroming op
Peter Saris
de Kempenbaan te realiseren. De
bereikbaarheid zal verbeteren en
het goede vestigingsklimaat wordt behouden.
Veilig Veldhoven

Jean-Pierre Kaspers

Naast behoud van voorzieningen
is het van belang dat inwoners er
veilig naar toe kunnen. Er komt
verlichting op de Oersebaan en
de Heerbaan. Daarnaast juichen
we de opkomende buurtpre
venties, zoals avondrondes en
WhatsApp-groepen, toe. Samen
dragen we ons steentje bij aan
een veilig Veldhoven!

www.vvdveldhoven.nl

“De charmes van een dorp, de voorzieningen van een stad”
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GBV: Lokaal Krachtig!

Gemeente Belangen
Veldhoven

De uitdagingen liegen er niet om: financiële tekorten in het sociaal domein,
betaalbaarheid van voorzieningen en bereikbaarheid van Veldhoven onder
druk. Ga er maar aan staan! Toch ziet GBV de toekomst positief in. Veldhoven
is een sterke, zelfbewuste gemeente die deze problemen prima het hoofd
kan bieden, zo blijkt ook uit de Gemeentebegroting 2020 en verder.
Eric van Doren
In deze begroting is er sprake van een
mooie balans. Willen we alle voor
zieningen die voor veel Veldhovenaren
van belang zijn kunnen behouden, is
een kleine lastenstijging via versnel
de verhoging van de OZB voor GBV
zeker acceptabel. Geen afbraak van
Veldhoven om een tijdelijk financieel
gat te dichten, is ons devies.

Youri van Oorschot
En dat terwijl Veldhoven nog steeds
groeit: nieuwbouw wordt voortvarend
opgepakt met extra aandacht voor
sociale huur. Zo krijgen starters ook
weer meer kansen. De ruimtelijke
planning van Veldhoven ontwikkelt
zich langs de lijnen van de nieuwe
omgevingswet. GBV is blij dat er zo
meer ruimte komt voor inbreng van
inwoners en overleg met elkaar.

Jurre van der Velden
Nog steeds is Veldhoven een ge
meente die bovenin de lijst 'goed
koopste gemeenten' staat. Kortom:
een goede prijs/kwaliteitverhouding
voor de inwoners van Veldhoven. We
willen een nieuw zwembad, behoud
van culturele instellingen, verenigin
gen en sportvoorzieningen. Daar
hangt nou eenmaal een prijskaartje
aan vast. GBV heeft dat er graag voor
over.
Pierre Bijnen
De tekorten in het sociaal domein
behoren nog niet tot het verleden
en veroorzaken in belangrijke mate
de druk op onze begroting. Het gaat
langzaam iets beter in de Jeugdzorg,
maar nu stijgen de kosten voor de
Wmo weer flink. Desondanks blijft
GBV zich sterk maken om alle inwon
ers de zorg/ondersteuning te bieden
die ze nodig hebben. Het Rijk mag
hier financieel nog wel wat bijpassen,
wat GBV betreft.

Wim Groenendijk
Dat kan al door zwerfafval op te rui
men en de openbare ruimte schoon
te houden. Als je gewoon de basisre
gels volgt die je thuis ook hanteert,
wordt heel Veldhoven schoon, heel
en veilig. En we weten dat het moei
lijk is, maar elkaar erop aanspreken,
is een belangrijke eerste stap. Een
schoon Veldhoven is niet alleen een
taak van de gemeente, vindt GBV.

Jannie Roosen
Dat overleg heeft soms ook zijn
schaduwkanten, want wie heeft het
nu voor het zeggen? Degene die het
hardst roept? GBV blijft luisteren
naar inwoners én kijken naar het al
gemeen belang voor Veldhoven. Ook
daar hoort een balans te zijn.

Tavita van Galen
Iedereen moet gewoon mee kunnen doen in Veldhoven ook als
je een beperking hebt, een kleine portemonnee of misschien
de taal (nog) niet goed beheerst. Zo willen we een hechte
gemeenschap vormen met elkaar op basis van wederkerig
heid. Dat lukt nog niet overal even goed. GBV zou het mooi
vinden als iedereen wat bijdraagt aan een mooier Veldhoven.

Frank de Lepper
En die balans blijft voor GBV positief.
Een mooi groeiend Veldhoven met
groeiende uitdagingen, maar ook
met een groeiende groep mensen
die zich voor Veldhoven wil inzetten.
GBV ziet de toekomst met vertrouw
en tegemoet.
Meer weten over GBV?
www.gbveldhoven.nl

n

06-58755143

jgį secretarisGBV@gmail.com

SENIOREN VELDHOVEN vraagt om actie
kan, met hulp vanuit eigen netwerk en waar echt hulp
vanuit de gemeente nodig is. Kritisch kijken is vanuit
de gemeente belangrijk omdat anders de kosten te
hoog oplopen. Bij complexe aanvragen wordt er naar
maatwerkoplossingen gezocht. Klanttevredenheid is
belangrijk. Dit alles omdat we iedereen een zo goed
mogelijk leven toewensen. Doe wat u zelf kunt, laat u
ondersteunen indien nodig!
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Elly de Greef, raadslid
Wekelijkse fractievergadering met EHy de Greef, Jolanda van Hulst,
Mark van Hulst, Jos van Gent en Gerrit Coppens

Betaalbaar wonen
Een van de speerpunten van SENIOREN VELDHOVEN is
toch wel het probleem van de huisvesting in onze ge
meente. Niet alleen voor jonge mensen maar ook voor
de wat oudere mensen is er te weinig gepaste huisves
ting. Dit heeft natuurlijk niet alleen te maken met de
woningmarkt maar ook met het beleid wat er in Veld
hoven gevoerd wordt. Veel project ontwikkelaars kopen
grond op waar zij duurdere huizen bouwen in plaats
van huizen voor starters of mensen die gepensioneerd
zijn. Hiertegen verzet het College zich niet maar keurt
het goed. Wij willen dan ook graag een ‘ouderennota’ in
het leven roepen waar onder andere huisvesting voor
ouderen beter in geregeld is. Wij hebben in Veldhoven
geen ‘ouderen nota’ wel een jongeren nota’. Ouderen
die Veldhoven mee hebben opgebouwd tot wat het nu is
worden door dit College echt vergeten, helaas.

Jolanda van Hulst, fractievoorzitter
Zorg voor leven
Mijn aandacht gaat vooral uit naar de inwoners van
Veldhoven die het wat moeilijker hebben. Het is be
langrijk om deze inwoners ook goede kwaliteit van le
ven te laten ervaren. Vanuit het sociaal domein wordt
er cliënt ondersteuning geboden voor advies en infor
matie. Er wordt gekeken naar wat de persoon zelf nog

Veilig over straat
Als steunfractielid van SENIOREN VELDHOVEN ben ik
actief met het ondersteunen van onze fractie in de
Veldhovense politiek. Een van de onderwerpen die
mijn bijzondere aandacht en interesse heeft, betreft
het aspect VEILIGHEID. Zelf geconfronteerd met een
woninginbraak, stemt tot nadenken en het nemen van
maatregelen. Preventief onze woningen/eigendom
men beveiligen door voorlichting is een aandachts
punt. Problematische jeugdgroepen en personen met
verward gedrag vragen om beleid en handhaving. De
KERNTAAK van de gemeente, is namelijk VEILIGHEID.
High Impact Crimes/Incidenten, woning en auto inbra
ken, winkeldiefstallen en geweldsdelicten zijn aan de
orde van de dag. We moeten ons veilig kunnen voelen.
Preventie en handhaving zijn steeds meer noodzake
lijk om lijf en goed te beschermen.

de pas en dan is natuurlijk voorzichtigheid geboden.
Naast financiën probeer ik mij ook bezig te houden
met sport, cultuur en recreatie. Ik hoop met SENIOREN
VELDHOVEN nog veel voor u te kunnen betekenen.

Mark van Hulst, steunfractielid
Bereikbaar en mobiel
Als SENIOREN VELDHOVEN zijn we als nieuwe partij op
een rijdende trein gestapt. Een van de wagons was het
Gemeentelijk Verkeers- en VervoersPlan, een plan die
de wegenstructuur in onze mooie gemeente inzichtelijk
moet maken. Een eerste voorstel is vrij vlug na ons aan
treden door de raad van de agenda afgevoerd. Gezien
het aantal bezwaren en de inhoud ervan niet meer dan
terecht. De nieuwe versie die onlangs ter tafel kwam
was een hele verbetering. Echter tot onze grote ver
bazing zagen we dat 12 jaar geleden al besloten is dat
er middels Peter Zuidlaan-Julianastraat een rondweg
rond Zeelst zou komen waardoor de Broekweg tot en
met de Kruisstraat flink ontlast zou worden. Helaas is de
rijdende trein in dit dossier een boemeltrein gebleken.
We hebben er bij de wethouder op aangedrongen dat de
nieuwe verbinding in 2020 gerealiseerd moet zijn.

Gerrit Coppens, raadslid

Jos van Gent, steunfractielid
Financieel gezond
SENIOREN VELDHOVEN wil zich sterk maken voor alle
Veldhovenaren maar heeft uiteraard speciale aandacht
voor de wat ouderen waartoe ik mijzelf (62) inmiddels
ook mag rekenen. Vanuit een vorige baan ben ik voor
al geïnteresseerd in getallen en probeer dan ook juist
op dat vlak het reilen en zeilen van de gemeente Veld
hoven in de gaten te houden. Gewoon op een simpele
manier; je kunt niet uitgeven wat je niet hebt. En juist
op dat gebied loopt de Gemeente helaas niet altijd in

SENIOREK VELDHOVEN

Bichtbij, écht betrouwbaar

Kijk voor meer informatie op
www.seniorenveldhoven.nl
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Kaalslag in Veldhoven

VSA kiest anders

Keuzes van het college van GBV, VVD en PvdA

Wij gaan voor verantwoord beleid

X Gecontroleerde groei Eindhoven Airport

Z Vlieghinder moet minder

X Extra snelle verhoging OZB

Z OZB geen sluitpost van de begroting

X Minder bomen

Z Meer bomen

X Tijdelijke woningen

Z Vaste permanente woningen

X Gratis parkeren in het City Centrum

Z Geen gratis parkeren City Centrum

X Alleen de Schalm

Z Alle culturele instellingen belangrijk

X Versobering van het groen

Z Behoud en versterking van natuur

X Mindere zorgvraag jeugd

Z Alle jeugd passende zorg

X Blanco cheques

Z Financiële terughoudendheid

X Tariefstijging hulpmiddelen WMO

Z Geen stapeling van zorgkosten

X Duurzaamheid is duur

Z Duurzaamheid is investeren in de toekomst

X Minder sociale woningen

Z Meer betaalbare woningen

X Wij bouwen woningen

Z Meer en sneller woningen bouwen

X Géén bankjes voor 100 jarigen

Z Zichtbare waardering voor ouderen

X Bezuinigingen op straatverlichting

Z Niet besparen op verkeersveiligheid

X Besluit schoolhuisvesting uitgesteld

Z Basisschool dichtbij huis

X C 1,72 miljoen meebetalen aan N69

Z Geen Veldhovens geld voor de N69

ME
SAMEN
ANDRS

Rùr4T!
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HART
VOOR VELDHOVEN
www.veldhovensamenanders.nl

VSA heeft hart voor Veldhoven. Kijk voor meer informatie op www.veldhovensamenanders.nl

People who need people
Are the luckiest people in the world!
Wie kent niet de eerste regels van dit lied gezongen
door Barba Streisand? “Mensen die mensen nodig
hebben zijn de gelukkigste mensen in de wereld”. Dat
geldt ook voor alle mensen in Veldhoven. Veldhoven is
een plek om lief te hebben, want Veldhoven is nu aan
trekkelijk door het stedelijke en dorpse karakter en
moet dat ook voor toekomstige generaties blijven. Het
eigen karakter van wijken moeten we gebruiken, zodat
er in Veldhoven plaats is voor iedereen. Zowel voor de
nieuwkomers als voor mensen die hier al jaren wonen.
Veldhoven is een niet weg te cijferen gemeente in de
regio Zuid-Oost Brabant. Per slot van rekening is hier
ASML gevestigd dat uniek is in de wereld. Een snel
groeiend bedrijf met veel hoogwaardige bedrijven
als toeleveranciers. Daar mogen we trots op en blij
mee zijn. Het geeft ons echter ook de opdracht om de
gevolgen van de snelle groei op te lossen en over de
toekomst na te denken. De meerjarenbegroting 2020
2023 wordt de komende week besproken. We moeten
ook over de jaren daarna een visie hebben.

Voor CDA-Veldhoven betekent dit:
* Een woon- en leefklimaat ontwikkelen met
behoud van de eigenheid van iedere wijk
* Sociale netwerken stimuleren voor alle
leeftijdscategorieën
* Zorgen dat kinderen in de buurt van hun
woning naar de basisschool kunnen gaan
* Wijken ontwikkelen, die
levensloopbestendig zijn.
* Zorgen dat migranten en expats zich hier
thuis voelen
* Behoud van voorzieningen stimuleren in
samenhang met de regio
* Veilige en aantrekkelijk fiets- en
wandelpaden, die op elkaar aansluiten

Veldhoven
weoinu

CDA-Veldhoven realiseert zich, dat niet alle wensen
direct vervuld kunnen worden. Er moeten keuzes ge
maakt worden. Veldhoven moet in menselijk en ook in
financieel opzicht gezond blijven.
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Kijk voor meer informatie
over CDA Veldhoven op
www.cda.nl/veldhoven
06 10 93 83 76
^ 06 51 20 27 76
Marionne

Ton

Joop

Marina

Martijn

van Dongen

Bolsius

Horsten

Heutinck

Tholen
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Met elkaar beter dan alleen
De voorzieningen voor de inwoners en bezoekers van Veldhoven op orde houden, is niet
altijd makkelijk. De begroting laat zien dat het ook dit jaar niet kan zonder financiële
offers. De OZB gaat omhoog, al hoort Veldhoven nog altijd tot de gemeenten die op dat
punt het minste van hun inwoners vragen. Daar staat wel wat tegenover. Zoals het be
houd van theater De Schalm en een nieuw zwembad.
De Veldhovense PvdA heeft daaraan kunnen bijdragen, in het College en in en met de Raad. Dit begrotingsjaar
gaan we ons opnieuw inzetten. Voor wie het moeilijk hebben in de eerste plaats, maar ook voor een duurzaam
milieu. En toen vorige maand op initiatief van de PvdA de regenboogvlag voor het eerst in top ging, wapperde
dit symbool voor genderneutraliteit voor onze overtuiging dat iedereen gelijk is. Maar het benadrukt ook dat het
met elkaar beter gaat dan alleen. Op deze pagina staan daar meer voorbeelden van.
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De Veldhovense PvdA-fractie: v.l.n.r. Andrej van Hout, Johan
de Haas, Wim Meijberg, Frans Hofmeester, Christina Goossens

Wie de jeugd heeft...
...heeft de toekomst. Maar ALLE jeugd een mooie
toekomst geven, vraagt om ‘n forse portemon
nee. De PvdA hoef je niet te overtuigen dat het
Rijk daarin tekortschiet. Trouwens niet alleen bij
de jeugd maar ook bij al die taken die ‘Den Haag’
aan de gemeenten overdroeg, zonder extra geld.
Denk aan hulpmiddelen, Taxbus-tarieven en huis
houdelijke hulp. Om het college een steuntje in de
rug te geven, willen we ’Den Haag’ een brandbrief
sturen. Kom over de brug, er is geld zat.
Foto: Stichting Leergeld Veldhoven en De Kempen

Veldhoven kan blijven zwemmen
De PvdA heeft er jaren voor gevochten. En de Veldho
venaren maar wachten op de beslissing van de Raad.
Het nieuwe zwembad komt er nu echt. Tot dat dit er
staat, kunnen we blijven zwemmen in Den Ekkerman.

Praten over DUURZAAMHEID
Wat kan ik thuis bijdra
gen aan duurzaamheid?
Nog ff wachten met zon
nepanelen? Overstap
pen naar een ‘groene’
bank? Over dat en veel
meer praten we met de
inwoners van Veldhoven op donderdag 21 november
in Mikrocentrum De Run 1115, Veldhoven. Van harte
welkom vanaf 19.00 uur. Om 19.30 uur beginnen we.

Het Groot Compliment
geeft de PvdA aan (groe pen) Veldhovenaren die
er, meestal als vrijwilli
ger, voor zorgen dat we
het samen net weer wat
beter doen dan alleen.

groot
compliment

CONTACT Veldhovense PvdA:
veldhoven.pvda.nl

Beter en betaalbaar beleid

Niet meer, maar anders!

veldhoven

Nu het economisch beter gaat, mag je verwachten dat meer geld vanuit Den Haag richting Veldhoven stroomt.
Niet dus! Gemeenten krijgen steeds meer taken van het Rijk opgelegd, maar het benodigde geld blijft achter.
Dat wordt vooral zichtbaar in de zorg, daar voelt Veldhoven nu de financiële pijn. Desondanks is het college
positief... er zou een sluitende begroting liggen. Hoe dan?
Het Veldhovense college van B&W wilde niet dat de
OZB als sluitstuk van de begroting diende. En dat is
precies wat nu toch gebeurt. Een enorme stijging van
de OZB dekt de tekorten.
Hoe zijn die tekorten dan ontstaan? We noemden al de
zorg. Maar niet alles kan op Den Haag geschoven wor
den. B&W treft ook zelf blaam. Dure inhuur van externe
deskundigen en adviseurs. Dan zijn er nog de gevolgen
van contractuele missers, en uit de pas lopende bouw
kosten. En wat te denken van de plannen voor gratis
parkeren in het City Centrum? Aan alles hangt een
prijskaartje.
Met veel bravoure bracht het college dure voorstellen
naar de raad, onder het motto: “het komt wel goed”.
Maar het kwam niet goed. Onder leiding van de VVD,
en met steun van de coalitiepartijen GBV en PvdA, wil
het college de OZB in 2020 met wel 13,40Zo verhogen!
Dure voorstellen moeten uiteindelijk namelijk toch ge
woon betaald worden.
Foto’s gemaakt door Martily-Foto

Meer voor minder
Volgens D66 zijn er alternatieven: er is nu geen geld voor
nieuwe plannen, dus moeten we het beleid anders aan
pakken! We geven drie voorbeelden waarbij Veldhoven
aan kwaliteit wint, zonder grote bedragen uit te geven.
1. Oog voor de wijk
Veldhoven is opgebouwd uit kerkdorpen en wijken, elk
met eigen kenmerken. D66 wil de wijken meer zeggen
schap geven, bewoners meer invloed geven op hun
directe woonomgeving. Dit versterkt ook meteen de
wijkstructuur. Een manier is door wijkplatforms meer
armslag te geven. Een wijkplatform kan bijvoorbeeld
samen met bewoners wijkbudgetten inzetten voor de
inrichting van de openbare ruimte. Bestaande budget
ten anders inzetten in plaats van meer geld uitgeven.
2. Bomen, bloemen, biodiversiteit
De directe omgeving heeft invloed op de leefbaarheid.
Veldhovenaren ergeren zich aan zwerfafval, honden
poep en slecht onderhoud van groen. Het college wil
juist nog meer op groenonderhoud bezuinigen: bomen

V.l.n.r. de D66 fractie: Ingrid Hartlief, Willem Hornman, Levien de
Braal, Mariëlle Giesbertz en Hein van der Reijden.

en struiken worden vervangen door gras. D66 wil hecta
ren gras vervangen door heesters, bomen en bloemvel
den. Een gevarieerde begroeiing maakt Veldhoven niet
alleen mooier, we zorgen ook meteen voor een betere
biodiversiteit. Bovendien: wordt het niet hoog tijd meer
afvalbakken te plaatsen en zo zwerfafval eindelijk eens
serieus aan te pakken? Op die manier ruimen we ook
makkelijker, én voor hetzelfde geld, hondenpoep op!
3. Service als leidraad
Ambitie kost niets, net zo min als vriendelijkheid. Dat
geldt vooral voor de informatievoorziening en service
verlening van de gemeente Veldhoven. Laten we er
voor gaan om de meest toegankelijke gemeente van
Nederland te worden: klantvriendelijk en een open
houding naar inwoners toe. Een gemeente die in hel
dere taal schrijft, en hulpvaardige en geduldige on
dersteuning bij vragen biedt. Maar ook een gemeente
waar bestuur en ambtenaren actief het contact met
inwoners opzoeken en hun uiteenlopende meningen
en ideeën op waarde schatten. En dit alles, altijd met
een glimlach. Want het goede nieuws is: die is gratis!

Ga naar
veldhoven.D66.nl
voor meer
informatie
Raadsleden Ingrid Hartlief | Mariëlle Giesbertz

Steunfractieleden Hein van der Reijden

|

Willem Hornman

|

Levien de Braal
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Ons sleutelwoord:
Dienstverlening!

Dienstverlening
Voor BPVzijn dienstverlening en duidelijke communicatie
vanuit de gemeente met alle inwoners van Veldhoven de
belangrijkste speerpunten. Wij gaan graag met u daarover
in gesprek.
Verkeersveiligheid & Handhaving
Voorlichting en bewustwording is niet genoeg om verkeersovertredingen te
verminderen. Beter en meer controleren, vergroot de pakkans. Naast voorlich
ting is handhaving een bewezen middel om de veiligheid in het verkeer te ver
beteren. Daarom wil BPV meer handhavers.
De Seniorenmakelaar
BPV wil isolement en eenzaamheid onder ouderen verminderen. Nieuwe be
ter passende woonvormen en het inschakelen van een seniorenmakelaar kun
nen hierbij helpen. Deze begeleidt ouderen bij de verhuizing naar deze nieuwe
woonvormen. Hierdoor wordt ook de doorstroming op de woningmarkt verbe
terd.

BurgerPartij Veldhoven

DienstverJe;

Subsidie voor De Parasol

tanpelīg a

BPV wil de subsidie niet beëindigen omdat De Parasol al tientallen jaren een
begrip is in volwasseneducatie. Deelname aan hun cursussen is gericht op het
vergroten van participatiekansen van alle Veldhovenaren ook die met een taal
achterstand.

www.burgerpartijveldhoven.nl

Taalniveau en Engelse taal
Het niveau van de door de gemeente gebruikte taal bepaalt hoeveel inwoners
informatie kunnen lezen. BPV wil de afspraken voor een heldere communicatie
van de overheid vastleggen door de “Direct Duidelijk-deal” te ondertekenen.
We vragen ook aandacht voor de Engelse versie van de gemeentelijke website.
Aanvullende informatie, zoals formulieren, moet ook beschikbaar zijn in het
Engels.

BurgerPartij Veldhoven (BPV) luistert meer en beter naar alle burgers van Veldhoven
For the English version go to: www.burgerpartijveldhoven.nl

LOKAAL
LIBERAAL

Lokaal Liberaal,
de partij voor allemaal!
Volgens Maarten Prinsen zit het zo.
“Geld zat en ginne schrik”
Deze woorden sprak een Veldhovense wethouder in
de tachtiger jaren van de vorige eeuw uit toen we er in
Veldhoven financieel goed voorstonden.
Echter sinds we een nieuw college hebben na de laat
ste verkiezingen komen we structureel veel geld te
kort. En wie gaat daarvoor betalen?

Lokaal Liberaal is tegen OZB-verhoging
Wat Lokaal Liberaal betreft een zeer slechte zaak om
zo het tekort op de gemeentebegroting op te lossen.
Lokaal Liberaal heeft betere oplossing
LOKAAL LIBERAAL is voorstander om het begrotings
tekort weg te werken door minder ambtenaren. Door
kritisch te kijken wat we in Veldhoven echt aan ambte
lijke ondersteuning nodig hebben; SNIJDEN IN EIGEN
VLEES DUS en nadenken en vooral handelen of je je ei
gen huishoudboekje op orde moet zien te krijgen.

Woningbezitters en bedrijven zijn het kind van de
rekening
De gemeente komt volgend jaar en het jaar daarna
veel geld tekort om de begroting sluitend te maken. In
elk gezinshuishoudboekje probeer je dat op te lossen
door op de eigen uitgaven te bezuinigen en zo de eind
jes weer aan elkaar te knopen. Het Veldhovense colle
ge van burgemeester en wethouders (VVD, GBV, PvdA)
wil dat anders op gaan lossen.
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Het tekort op de begroting gaat men halen bij de hui
zenbezitters en de bedrijven door de totale verhoging
van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) voor de ko
mende drie jaar al in 2020 in één keer te gaan heffen.
Dit betekent dus dat woningeigenaren en bedrijven
komend jaar een OZB-verhoging van bijna 14 /o tege
moet kunnen zien. De landelijk aangekondigde KOOPKRACHTSTIJGING gaat voor heel veel Veldhovenaren
daardoor dus helaas NIET door.
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Maarten Prinsen
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De coalitie stelt voor volgend jaar een OZB-stijging voor van
13,40Zo. Lokaal Liberaal wil 00Zo verhoging

Neem voor meer informatie contact op via maartenprinsen@upcmail.nl
Maarten Prinsen

.

