Inleiding
Samen voor Valkenswaard doet voor de tweede keer mee aan de lokale verkiezingen. Deze sociale,
kritische maar altijd meedenkende partij is er voor iedereen, ongeacht huidskleur, geloof, sexe, leeftijd
of wat dan ook. Wij doen dit uit gedrevenheid en het belang van alle inwoners. Als jonge maar nog
altijd groeiende en levendige partij willen we voor Valkenswaard al het goede bewaren. Alles wat in
onze ogen minder gaat, willen we graag verbeteren. Maar wel met beide voeten op de grond en goed
financieel beleid. Met als doel om iedereen te laten wonen, werken en recreëren in Valkenswaard.

U kent ons beeldmerk van de drie ringen. Die staan voor de kernen Dommelen, Borkel en Schaft en
Valkenswaard. Dat zal altijd zo blijven. Maar voor ons verkiezingsprogramma hebben we ons
beeldmerk omgetoverd tot vier pijlers:
❖
❖
❖
❖

Sociaal
Veiligheid
Leefomgeving
Regionaal (Valkenswaard in de regio)

Dit zijn de pijlers waar onze partij met uw steun zich de komende vier jaren in elk geval op richt.
In het vervolg van ons programma zijn de vier pijlers verder uitgewerkt.

Wmo / Jeugdwet / Participatiewet
Vanaf 2015 voert de gemeente de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en
Participatiewet uit. Het geld daarvoor is helaas met tientallen procenten gekort.
Samen voor Valkenswaard vindt dat geld niet leidend mag zijn. Iedere hulpvraag moet gehonoreerd
kunnen worden om de mensen zo goed als mogelijk te helpen. En dat gaan we de komende vier jaar
ook weer proberen. Samen voor Valkenswaard wil altijd realistische (begrotings)politiek bedrijven.
Beter wat meer geld voor de mensen dan voor projecten die uitstel kunnen dulden. Wij willen nog
eens realistisch kijken naar wat voor de mensen het beste is. Zonder overigens de financiële gevolgen
uit het oog te verliezen. Er is veel (verborgen) armoede in Valkenswaard en die willen we bestrijden.
Mensen moeten goed worden geïnformeerd om optimaal gebruik te maken van regelingen en
voorzieningen. We geven meer aandacht aan mensen die de hoge energieprijzen niet kunnen
opbrengen. Communicatie staat hier dus voorop. We willen er ook op aansturen dat mensen vanuit
de eigen kracht in het leven kunnen en gaan staan. Daarvoor is werk heel belangrijk. Samen voor
Valkenswaard is in overleg met de grote bedrijven in onze gemeente om mensen vanuit de uitkering
naar een betaalde baan te brengen. En daarbij denken we in het bijzonder aan vrouwen met een lage
of zonder opleiding. Hebben mensen werk, dan zal dit leiden tot meer sociale contacten en een grotere
onderlinge verbondenheid. Wij willen nadrukkelijk samenwerken met bedrijven die reintegratietrajecten verzorgen. Maar we betalen hen maar een klein deel vooruit. Waarom? Eerst een
traject inclusief drie maanden werk afronden alvorens we de portemonnee trekken. Dat stimuleert die
bedrijven om het goed te doen.
Kwetsbare inwoners, ouderen en hulpverleners in de zorg lopen nu nog te vaak tegen de muur aan.
Beleid is stroperig en er moet meer ‘out of the box’ worden gedacht. Samen met hulpverleners en
ouders willen we hier verandering in brengen. En we gaan ons inzetten om één centraal punt te hebben
voor vragen rond huishoudelijke hulp, Persoons gebonden Budget (PGB), Zorg in Natura (ZIN), Wet
langdurige zorg, verpleeghuiszorg e.d..

Deelname aan sport door kinderen
Sport moet voor iedereen mogelijk zijn. Kinderen
mogen niet het slachtoffer worden van de
financiële situatie thuis. We staan dan ook
100% achter de activiteiten van stichting
Leergeld. We gaan met verenigingen in overleg
om sportmomenten te organiseren voor kinderen,
ook die met een PGB of een beperking. Die kinderen willen we bereiken via onze contacten bij
Jeugdzorg, de wijkcommissies en het Dorpsinitiatief B&S en de Boodschappenmand. Verenigingen die
daarvoor open staan, komen we tegemoet door voor die dagen geen zaalhuur te laten rekenen en per
deelnemend kind een kleine vergoeding te geven. Daarmee kan een trainer, vrijwilliger en de
organisatie worden bekostigd.
Participatie
Op het vlak van burgerparticipatie moet nog veel worden verbeterd. Bij Samen voor Valkenswaard
staat dit hoog in het vaandel. Wij willen nadrukkelijk de kracht en de kennis gebruiken van onze
inwoners. Het maakt niet uit op welk vlak. Het liefst zien we op de diverse domeinen kennisgroepen
ontstaan. Niet om verantwoordelijkheden over te nemen maar om er samen op toe te zien dat de
juiste dingen worden gedaan. Onze inwoners hebben te veel talent om daar niets mee te doen. Voor
wijkcommissies en het Dorpsinitiatief B&S willen we geld reserveren die zij in onderling overleg voor
projecten kunnen inzetten. De gemeente is slechts op afstand.
Sociale voorzieningen, zoals ’t Pumpke, kinderboerderij De Kleine Meer, ouderensociëteiten,
zorgboerderijen e.d. zijn essentieel voor de samenleving. We zijn er de laatste jaren te veel van
kwijtgeraakt. Dat gaat wat ons betreft stoppen. Samen voor Valkenswaard zet zich in om bij
bouwplannen te kijken naar de noodzaak en mogelijkheid van voorzieningen.
Mens en maatschappij
We willen meer aandacht voor digibetisme en analfabetisme. Maar ook voor mensen die door
schaamtegevoel zich buiten de maatschappij plaatsen. Het project Valkenswaardoogvooriedereen.nl
is een goed initiatief dat de gemeente in 2021 heeft opgezet. Dit willen we nog nadrukkelijker onder
de aandacht brengen. Samen voor Valkenswaard ziet hier een grote rol weggelegd voor Woningbelang,
scholen, wijkcommissies, consultatiebureaus en dergelijke. Ook als het gaat om vroegsignalering van
probleemgezinnen. Met hen willen we een structureel overleg om gezinnen en jeugdigen tijdig te
kunnen beschermen. Wijkcommissies zouden wat ons betreft ook gebruik moeten kunnen maken van
een enthousiasmeercoach. Samen met hen willen we er naar kijken hoe we dit kunnen invullen. Bezoek
de mensen die tijdelijk de aansluiting met de maatschappij dreigen te verliezen. Samen en dicht bij de
mensen! Wij willen de problemen dan ook vóór zijn.
Bruisende gemeente
Wij zijn een levendige partij en houden van een levendigheid in
elke kern. We dreigen daar de laatste jaren helaas veel van te
verliezen. Samen voor Valkenswaard wil het evenementenbeleid
en de procedures van vergunningverlening aanpakken. Ook gaan
we de samenwerking met de Cultuurraad aantrekken. We weten
dat er vraag is naar ruimte voor repetitie, een podium, opslag en
café/horeca in relatie tot ontmoeting en netwerken. We staan
open voor de mogelijkheden om aan die vraag te voldoen.

Veiligheid
Een veilige woon- en leefomgeving is van levensbelang voor iedereen. Daarom is de samenwerking
tussen gemeente en inwoners onze eerste prioriteit. De inwoners weten waaraan het schort in de
wijken. Samen voor Valkenswaard wil actieve contacten onderhouden met de wijkcommissies en
samenwerken aan de veiligheid in de wijken. Samen voor Valkenswaard wil de wijkcommissies meer
verantwoordelijkheid geven en hen daarvoor noodzakelijk financiële middelen beschikbaar stellen.
Goede ideeën moeten worden beloond!
De wijkcoördinator van de
gemeente èn de wijkagent
dienen duidelijk zichtbaar te
zijn in de wijken, eventueel
door een vast spreekuur in te
stellen, want zo kunnen zij nog
beter worden gevoed met
informatie uit de wijk en voelt
de wijkbewoner zich gehoord
en veiliger in zijn wijk.
Wanneer een inwoner, een
wijkcommissie
of
een
ondernemer bij de gemeente aanklopt met een (hulp)vraag, kijken we naar wat kan. Er dient gewerkt
te worden aan een instelling van: “denken in mogelijkheden” in plaats van “denken in wat niet mag”.

Preventie
Veiligheid is heel belangrijk voor onze inwoners. Samen voor Valkenswaard vindt dat preventie beter
is dan repressie: voorkomen is beter dan genezen. Preventieve maatregelen verbeteren de
veiligheidsgevoelens in de wijk. Op tijd snoeien van bosschages houdt zicht open op locaties. Inzetten
van jongerenwerkers geeft een constant beeld van de jeugdgroepen en hun wensen. Het aanbrengen
en goed onderhouden van verlichting zal het veiligheidsgevoel in de wijk verbeteren.
En als preventie onvoldoende resultaat oplevert, dan dient handhavend opgetreden te worden. Samen
voor Valkenswaard vindt dat als je regels stelt, daar ook toezicht op moet zijn. Het dient duidelijk te
zijn dat het niet acceptabel is als iemand zich niet aan de regels houdt. Zeker als het direct de veiligheid
van anderen aangaat. Optreden hoeft niet persé door middel van een proces-verbaal maar de
overtreder moet weten dat zijn/haar handelen niet geaccepteerd wordt. Bij zwaardere feiten zal
gekeken worden of de aanpak strafrechtelijk dan wel bestuursrechtelijk moet gebeuren. De gemeente
mag geen papieren tijger worden.
Ondermijning
Ondermijning is een moeilijk begrip. Wat wordt er onder verstaan en wat merken de inwoners van
Valkenswaard ervan? Gedragingen en de gevolgen van criminele acties mogen nooit ten koste gaan
van de samenleving. Voor veel inwoners van Valkenswaard wordt dat niet of onvoldoende onderkend.
Daarom is Samen voor Valkenswaard van mening dat in samenwerking met de wijkcommissies uitleg
/ voorlichting gegeven moet worden aan onze inwoners, waarom bestrijding van ondermijning /
georganiseerde criminaliteit belangrijk is. Inwoners moeten misstanden of zaken waarover zij zich
zorgen maken (anoniem) kunnen melden.
Scholen en verkeer
Samen voor Valkenswaard krijgt vaak signalen over onveilige situaties rondom (basis)scholen.
Onveiligheid op die plekken is onacceptabel! Een (verkeers)veilige schoolomgeving is een must. Samen
voor Valkenswaard vindt dat de gemeente actief aan veiligheid rondom scholen moet werken. Niet
alleen de schoollocatie moet aan die voorwaarde voldoen, maar ook de route er naartoe. Het Brabants
Verkeersveiligheidslabel biedt daarbij diverse handvatten, waarbij uitdrukkelijk gezocht wordt naar de
samenwerking tussen gemeente, school, kinderen en ouders/verzorgers.
In de wijken wordt 30 km de standaard met uitzondering van de ontsluitingswegen. De weginrichting
moet een duidelijk onderscheid maken in woonstraten, wijk ontsluitingsstraten en gemeentelijke
ontsluitingswegen.
Door onder andere de aanleg van nieuwe N69 zijn de verkeersstromen in en rondom Valkenswaard
drastisch veranderd. De verkeersveiligheid is vergroot. Met name woon-werkverkeer en vrachtverkeer
via de A2 en de Zuidelijke randweg of de West Parallel dragen bij aan de verkeersveiligheid in
Valkenswaard. Samen voor Valkenswaard vindt wel dat er meer aandacht moet komen voor kwetsbare
verkeersdeelnemers, zoals fietsers, voetgangers, schoolgaande kinderen, mensen met een rollator,
rolstoel of scootmobiel. Wij gaan proactief om met aanpassing van het openbaar gebied t.b.v. mensen
die enige vorm van beperking hebben. Waar u loopt, fietst of zit moet u dat veilig en met groot gemak
kunnen doen.

De leefomgeving gaat over wonen, wijken, voorzieningen, onderwijs, recreatie en bereikbaarheid.
De leefomgeving kan niet alleen door de politiek of de gemeente gemaakt worden. Dit moet samen
gedaan worden met de inwoners van Valkenswaard. Vooral in de wijken moeten de bewoners
betrokken worden bij hun leefomgeving. Een deel van de zaken kan veel beter door de inwoners
gedaan worden dan door de gemeente of andere organisaties.
Wonen
Naast meer woningen is er behoefte aan andere woonvormen. Samen voor Valkenswaard wil meer
woningen en dan vooral voor starters en zorgwoningen. We willen ons daarbij nadrukkelijk richten op
woningen met een tuin(tje) in plaats van een balkon. Daarnaast ondersteunt Samen voor
Valkenswaard initiatieven voor tiny houses en van wooncorporaties. In wijken met veel grote huizen
moet het mogelijk worden om deze woningen te splitsen, eventueel samen met zorgondersteuning
voor een van de huishoudens door de medebewoners. De gemeente en huidige politiek denkt teveel
in het opvullen van ‘gaten’ in de woonwijk of het herontwikkelen van locaties. Prima als dit niet ten
koste gaat van de omwonenden. Wij maken ons sterk voor een woonlocatie waar senioren, jonge
gezinnen en starters samenwonen, maar waar ook voorzieningen zijn als pedicure, fysiotherapeut,
kapper, kinderopvang en vormen van recreatie. ‘Dommelkwartier’, Weegbree en het voormalige LTSterrein zijn prima locaties, waar we de broodnodige woningen en de gewenste mix kunnen realiseren.
De gemeente moet maatregelen nemen om te voorkomen dat woningen opgekocht worden door
beleggers. Woningen zijn bedoeld om bewoond te worden door de inwoners van Valkenswaard en niet
als beleggingsobjecten. Wij willen daarom een ‘Zelfbewoningsplicht’ voor nieuwbouwwoningen.
Wateroverlast en vergroenen
Om wateroverlast en te warme huizen te voorkomen is het nodig om de wijken de vergroenen en
waterbergingen aan te leggen. Dit alles uiteraard in samenwerking met de bewoners. Samen voor
Valkenswaard steunt de wensen bij het afkoppelen van de regenafvoer, maken van groene daken,

geveltuinen, aanplanten van boomspiegels en aanleggen van minibosjes. Waterberging is niet alleen
bedoeld om overlast te voorkomen, maar ook om het water in de grond vast te houden.
De overheid heeft bepaald dat in 2050 alle
woningen niet meer door aardgas verwarmd
mogen worden. Gezien de tijd die er nog is tot
2050 willen wij bij de bestaande huizen eerst
onderzoek doen naar alternatieven voor
stadsverwarming of elektrisch verwarmen.
Hierbij denkt Samen voor Valkenswaard
nadrukkelijk aan groengas en waterstof. Het
aardgasvrij maken van de woningen kan alleen in
samenspraak en in samenwerking met de
bewoners gedaan worden. Wij zien hier ook een
rol voor de wijkcommissies.
Voorzieningen
Er zijn voorzieningen nodig in de wijken maar ook voorzieningen voor heel Valkenswaard. Gezien het
steeds warmer worden, zijn er in de wijken gratis drinkwaterpunten nodig. Ook dienen er meer
openbare toiletten te komen. Dat kan bijvoorbeeld in een wijkgebouw. Het centrum van Valkenswaard
moet het winkelcentrum voor heel Valkenswaard worden en hier willen we de lijn om winkels in het
centrum te concentreren doorzetten. Leegstaande kantoor- en winkelruimten buiten dat gebied willen
we een woonfunctie geven. In het centrum willen we ook een voor het publiek toegankelijke ruimte
maken met toiletten (inclusief invalidetoilet) en een ruimte waar kinderen kunnen worden verschoond
en gevoed. Dit zal mensen naar het centrum trekken die er nu weg blijven.
Huisartsen en andere zorgverleners dienen in de wijken aanwezig te zijn. In ieder geval een
aanspreekpunt waar alle benodigde informatie te verkrijgen is.
In de wijken willen we voldoende speelplekken voor jongeren in de verschillende leeftijdsgroepen en
meer zitbankjes voor ouderen.
Wijken
Samen voor Valkenswaard staat voor wijken met een gevarieerde leeftijdsopbouw met aandacht voor
elkaar. Om de samenhang te bevorderen is het nodig dat de wijkbewoners meebeslissen over zaken
die in hun wijk spelen. Hiervoor moet er in iedere wijk een wijkgebouw zijn waar bewoners regelmatig
kunnen samenkomen en waar activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Samen voor Valkenswaard
ondersteunt het verder invoeren van straatcontactpersonen in de wijken en het aanstellen van
wijkondersteuners, bij voorkeur uit de wijk zelf.
Energie
Bij steeds meer opwekken van zonnestroom is er behoefte aan lokale energieopslag. Daarnaast
kunnen er ook kleinschalige energieopwekkingsprojecten in de wijken zijn. Samen voor Valkenswaard
is van mening dat het beheer hiervan bij de wijkbewoners moet liggen en deze kunnen profiteren van
de eventuele opbrengsten.
Opleiding
Naast de basisscholen en de middelbare school is er in Valkenswaard behoefte aan
opleidingsmogelijkheden voor vakmensen. Er zijn steeds meer vakmensen nodig en de aanwas is

onvoldoende. Hiervoor willen we een MBO
opleiding in Valkenswaard realiseren. Samen
voor Valkenswaard is ook een groot voorstander
van meer les in techniek in het basisonderwijs
Samen voor Valkenswaard wil zich inzetten om
dit te bereiken.
Recreatie
Het centrum van Valkenswaard moet weer
bruisend worden. De markt leent zich nu goed
voor muziek- en andere evenementen. Volgens
Samen voor Valkenswaard is het de taak van de gemeente om verzoeken zoveel als mogelijk te
ondersteunen en mogelijk ter maken. Dit zonder ingewikkelde regels en aanvraagprocedures.
Uiteraard wel zorgvuldig en rekening houdend met alle inwoners. Denk hierbij bv. aan het ter
beschikking stellen van de Markt voor activiteiten met een simpele aanmeldingsplicht.
Wij zijn voorstander van het project Dommelland. Ons buitengebied is zo mooi. Daar moeten mensen
van kunnen genieten. Natuurlijk met respect. Maar wij willen wel dat er eerst goed wordt gekeken
naar de economische haalbaarheid, alvorens miljoenen uit te geven.
Afvalinzameling
Samen voor Valkenswaard staat voor hoge service voor haar inwoners als het gaat om afval in te
zamelen, omdat daar nog veel winst is te halen. Teveel GFT (groente-, fruit- en tuinafval) gaat nu met
het restafval weg. Plastic inzamelen doen we tegelijk met drankverpakkingen en metalen
verpakkingen. Maar we zetten ons ook in voor het afzonderlijk inzamelen van luiers en
incontinentiemateriaal. We willen kosten reduceren door Cure in de wintermaanden (december,
januari en februari) nog maar één keer per maand te laten rijden voor de groene container. Inwoners
informeren is hier cruciaal. Wij steunen actief acties tegen zwerfafval.

Valkenswaard in de regio
Valkenswaard staat niet op zichzelf. Wij zijn onderdeel van Brainport en de Regio Brabant Zuidoost.
Samen voor Valkenswaard wil waar dit mogelijk is samenwerken. Soms kunnen we daar veel voor
betekenen, zoals bij de (N69), openbaar vervoer (zeker tussen Hasselt en Eindhoven), natuurproject
Dommelland maar ook woningbouw. Wij willen bijdragen aan de supersnelle busverbinding met het
centrum van Eindhoven. Kennismigranten zijn bij ons zeer welkom. Daarom willen wij minimaal onze
goede scholen, cultuur- en sportvoorzieningen behouden. Maar wat zou het mooi zijn als
Valkenswaard een internationale school zou hebben. Daar is nog geen initiatief voor, maar wij willen
daar graag over meedenken.
A2 – samenwerking: Samenwerken is voor ons oké maar fuseren nee!
Valkenswaard werkt ook samen met Heeze-Leende en Cranendonck. Eén van de politieke
vraagstukken van nu is of de samenwerking tussen deze drie gemeenten moet veranderen. Daarbij
wordt gedacht aan zelfstandig blijven, samengaan met de andere twee (fuseren) tot één gemeente
of de samenwerking houden op het huidige niveau. Samenwerken is voor ons oké maar fuseren
nee! Zelfstandig blijven kan voor ons nog steeds. Maar de kwaliteit van de gemeente als organisatie
moet dan wel goed blijven. Als dat niet meer gegarandeerd kan worden, dan staan wij open voor
elke discussie. De reden daarvoor is dat wij het beste voor onze inwoners willen. Mocht HeezeLeende verzoeken om samen te gaan, dan willen we daar wel positief over meedenken. Deze
gemeente is klein en heeft meer moeite met de zelfstandigheid. Daarom staan wij open voor het
gesprek maar dan wel op hun initiatief.
Leefbaarheid
De leefbaarheid van onze gemeente wordt niet alleen bevorderd door woningen te bouwen. Voor
Samen voor Valkenswaard zijn voorzieningen, bereikbaarheid, onderlinge verhoudingen en goede

buren met andere gemeenten van groot belang. Samen voor
Valkenswaard wil dit bevorderen. Daarbij spelen wijkcommissies
en het Dorpsinitiatief Borkel en Schaft voor ons een heel
belangrijke rol. Zij vervullen de schakel tussen de bewoners van
Valkenswaard en het lokale bestuur. Samen voor Valkenswaard
wil daarvoor intensief in contact blijven met deze partijen. Maar
natuurlijk ook rechtstreeks met onze inwoners! Iedereen is voor
ons gelijk. IEDEREEN!
Het behoud van de leefbaarheid in alle kernen van Valkenswaard
zien wij als dé kernambitie. Voorzieningen voor jeugd en
ouderen om elkaar te ontmoeten of voor medische
ondersteuning zijn voor ons cruciaal. We zullen er alles aan doen
om die te behouden en zelfs uit te breiden. Samen voor
Valkenswaard staat daarom open voor UW ideeën.
Als u iets vraagt, is ons uitgangspunt niet “Nee tenzij” maar “Ja, mits”.
Integriteit
Samen voor Valkenswaard doet alles vanuit 100% integer handelen. Geen voorkeuren voor personen
of bedrijven. Geen gesjoemel. Dat betekent dat de manier waarop we handelen, met elkaar omgaan
en samenwerken, gebeurt volgens gezamenlijke waarden en normen. Raadsleden, wethouders en
burgemeester moeten zorgvuldig hun rol invullen. Zij moeten de verantwoordelijkheid nemen die bij
hun functie hoort. Ook moeten zij bereid zijn verantwoording af te leggen aan elkaar en aan de
burgers. Integriteit is niet alleen een kwestie van regels, maar heeft ook te maken met de onderlinge
omgangsvormen. Respectvolle omgang met burgers en organisaties en tussen politieke ambtsdragers
en ambtenaren onderling is daarbij van groot belang. Het schaden van deze integriteit, schaadt de
hele gemeente.
Financiën
Samen voor Valkenswaard is heel kritisch als het gaat om het uitgeven van geld. Onze financiële
situatie is niet erg rooskleurig. Eind 2021 hebben we voor het eerst in acht jaar wat geld op onze
spaarrekening kunnen zetten. Als gemeente hebben we in de laatse acht jaar tijd nagenoeg al ons
geld gebruikt. Vaak voor goede projecten, maar in onze ogen ook te vaak doordat we doordraven in
de uitvoering, teveel zware juridische procedures voeren of omdat het Sociaal Domein meer geld
nodig had dan begroot. Daarom moet de gemeente efficiënt en doeltreffend zijn ingericht. Sommige
wensen voor de lange termijn moeten worden aangehouden. Een hoog serviceniveau voor de
burgers en verantwoorde kosten zijn voor ons cruciaal. Dat zal ingang en instemming vinden bij de
burgers van Valkenswaard, waardoor de uitvoering van besluiten en regels breed wordt gedragen.
Samen voor Valkenswaard staat voor het maken van heldere financiële keuzes en het afleggen van
verantwoording daarover.

