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Inleiding 

Beste lezer,  

Vóór u ligt het verkiezingsprogramma van Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo voor de 
gemeenteraadsverkiezingen van 2014. U hebt dit programma met een bepaalde reden 
opengeslagen; misschien om te zien wat de plannen van de PvdA zijn, of om standpunten te 
vergelijken tussen verschillende partijen en zo te bepalen op wie u gaat stemmen, of misschien uit 
politieke interesse. We vinden het fijn dat u hebt besloten dit programma er eens bij te pakken en 
verwachten dat u hierin duidelijke antwoorden vindt. 

De hoofdstukindeling van het programma is zo, dat alle belangrijke onderwerpen die in Geldrop-
Mierlo spelen op een overzichtelijke manier worden gepresenteerd. Daarbij geven wij onze 
standpunten en plannen aan.  

Belangrijk daarbij is dat we het hele programma baseren op de vier belangrijkste pijlers van de PvdA:  

1. Goed werk: we vinden niet alleen dat er voldoende werk moet zijn voor iedereen, maar ook 
dat dit werk goed en eerlijk moet zijn.  

2. Bestaanszekerheid: we staan ervoor dat mensen die in een kwetsbare situatie zitten een 
vangnet hebben waar ze op kunnen terugvallen. Hierbij gaan we uit van het principe dat de 
sterkste schouders de zwaarste last dragen.  

3. Zelfontplooiing: we willen dat iedereen de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen door 
zelfontplooiing te stimuleren.  

4. Verbinden: wij staan voor een samenleving waarin mensen ook echt sámen leven.  
 

Deze vier pijlers zijn voor ons van grote waarde en zijn niet alleen de basis van dit programma, maar 
geven ons als PvdA Geldrop-Mierlo richting voor kwesties die we in de toekomst tegen gaan komen 
en nu nog niet kunnen voorzien. 

We presenteren dit verkiezingsprogramma met trots en zijn overtuigd dat we hiermee onze 
gemeente verder kunnen verbeteren op terreinen als sociaal beleid, onderwijs, cultuur, verkeer, 
werk en leefbaarheid.  

Met sociaal-democratische groet, 

 

 

De programmacommissie PvdA Geldrop-Mierlo 
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Hoofdstuk 1: Woon- en leefomgeving 

Samen werken aan een groene, schone en veilige buurt. Goed wonen is meer dan een dak boven je 
hoofd. Iedereen verdient een fijne buurt om in te wonen. Een buurt waar men zich veilig en thuis 
voelt, waar kinderen op straat kunnen spelen, waar voldoende groen te vinden is zodat het landelijke 
karakter van onze gemeente ook in de wijken te zien is én waar mensen mét in plaats van naast 
elkaar leven. Immers, de gemeente Geldrop-Mierlo is een samenleving. In dit laatste woord vinden 
twee  hele  belangrijke  woorden:  “samen”  en  “leven.” 

Voor de aankomende raadsperiode betekent dat: 
De PvdA gaat er daarom samen met de bewoners voor zorgen dat buurten er goed uit zien en vooral 
ook veilig zijn. Want prettig wonen gaat niet alleen over goede woningen voor iedereen, maar ook 
over schone en prettige straten, schone lucht, goed openbaar vervoer, fatsoenlijke voorzieningen, 
een buurtagent en een wijkverpleger. Wij gaan voor een wijkgerichte aanpak samen met de burger, 
waarbij de gemeente een ondersteunende rol speelt die de burgers vooruit helpt om de leefbaarheid 
in hun buurt verder te verbeteren.  

Uitgangspunten 
De mate van leefbaarheid wordt door veel factoren bepaald. De aanwezigheid van voldoende 
voorzieningen zoals scholen, winkels, wijkcentra, sportfaciliteiten en speelplekken zijn van primair 
belang. De gemeente draagt daar zorg voor. Ook faciliteren wij buurtactiviteiten voor kinderen ten 
behoeve van de ontwikkeling van het kind en het plezier in de wijk én ondersteuning bieden aan 
kinderen die extra zorg behoeven.  

Het gevoel van sociale veiligheid staat voorop bij de beoordeling van de leefbaarheid. Het 
woonplezier wordt mede bepaald door de kwaliteit van de openbare ruimte en het milieu, waarvan 
het straatbeeld een belangrijk aspect is.  

Daarom wil de PvdA: 

x De PvdA wil een lokale overheid die zich dienstbaar opstelt. De gemeente is er voor de 
bewoners en niet andersom. We zien bewoners als verantwoordelijke burgers die het beste 
met de gemeente voor hebben;  

x De PvdA wil zoveel mogelijk gebruik maken van betrokken bewoners en verenigingen die het 
beste met de gemeente voor hebben. Veel bewoners verenigingen zetten zich graag in voor 
de lokale samenleving. Waar mogelijk betrekken we bewoners zo vroeg mogelijk bij 
belangrijke keuzes. Dat komt het beleid ten goede: de kans is groter dat een project slaagt als 
bewoners weten dat ze invloed op het beleid kunnen hebben;  

x De lokale overheid heeft een verbindende rol. De gemeente brengt bewoners, bedrijven en 
instellingen bij elkaar om samen te werken aan de toekomst van de gemeente. Denk 
bijvoorbeeld aan het stimuleren van wijkraden. De gemeente komt met oplossingen, denkt 
mee bij wijkgerichte aanpak en is proactief.  

x We besteden alleen overheidstaken uit als marktpartijen deze echt beter en goedkoper 
kunnen uitvoeren. In beginsel zijn wij antiprivatisering, tenzij de betreffende taken voor een 
lange periode beter of minimaal op hetzelfde niveau kunnen worden uitgevoerd voor een 
veel lager bedrag;  
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x Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod – allen die zich in Geldrop-Mierlo 
bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld – zijn voor ons uitgangspunt en 
eigenlijk vanzelfsprekend; 

x In nieuwe bestemmingsplannen wordt voldoende ruimte gemaakt voor groen, 
speelvoorzieningen en parkeren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figuur 1: Tevredenheid woonomgeving enkele Brabantse 
gemeenten. Bron: GGD Brabant-Zuidoost; Regionaal Kompas 
Volksgezondheid 

Figuur 2: Verantwoordelijkheidsgevoel inwoners Brabantse gemeenten. Bron: 
GGD Brabant-Zuidoost; Regionaal Kompas Volksgezondheid 
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Hoofdstuk 2: Veiligheid en Handhaving 

Een ouder echtpaar loopt over straat. Ze draaien de hoek om en staan in een keer met een ruk stil. 
Daar 50 meter verder ligt de bewuste bushalte. Lijn 10 naar Eindhoven kan er elk moment aankomen, 
maar ze durven niet naar de halte toe te lopen. Want daar zit een groepje hangjongeren. Ze draaien 
om en lopen weer weg van de bushalte, in de richting van de volgende bushalte. Als ze halverwege 
zijn komt de bus hen al voorbij gereden en moeten ze – bang en verdrietig – een half uur wachten op 
de  volgende…   

De economische crisis, jeugdwerkloosheid etc. zullen in de toekomst een groter beroep doen op het 
geordend samenleven. Hiervoor is regelgeving nodig, maar die regelgeving mag er niet toe leiden dat 
het belang van de één dat van de ander voor lange tijd of voorgoed blokkeert.  

De afgelopen jaren is er veel aandacht voor veiligheid geweest. Maar luisterend naar onze inwoners 
zijn we er nog lang niet. Veel mensen voelen zich nog onveilig. Door wat ze meemaken, door wat ze 
in de krant lezen of door wat er gebeurt in de buurt. Wij accepteren dit gevoel van onveiligheid niet.  

Bewoners moeten op de overheid kunnen rekenen als het om veiligheid gaat. Ons veiligheidsbeleid is 
gebaseerd op het voorkomen van problemen en optreden als dat nodig is.  

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Het is daarom belangrijk dat burgers, politie, justitie, 
maatschappelijke instellingen, gemeente en bedrijven samenwerken om de veiligheid in buurten en 
wijken te vergroten.  

In Geldrop-Mierlo geldt simpelweg dat je je aan de regels houdt. Wanneer je dat niet doet wordt 
adequaat ingegrepen.  

Dit gaan we doen: 

x Er komt een jaarlijks geactualiseerd handhavingsprogramma;  
x De gemeente zet zich actief in voor het oprichten van  een  groep  “buurtbemiddelaars.” Deze 

worden ingeschakeld bij conflicten tussen buren door bijvoorbeeld politie en 
woningbouwvereniging; 

x Wij gaan met woningbouwcorporaties in gesprek over de terugkeer van huismeesters;  
x Wangedrag en criminaliteit onder jongeren wordt zoveel mogelijk voorkomen met een 

sluitende aanpak. Dit betekent een intensieve, niet vrijblijvende samenwerking tussen 
scholen, bureau Jeugdzorg, politie en justitie via het veiligheidshuis Helmond; 

x Criminaliteit in de openbare ruimte wordt bestreden door meer en beter toezicht zoals 
camera’s,  gebiedsverboden  en  de  aanwezigheid  van  politie  en  toezichthouders; 

  

Figuur 3: Hoe vaak wordt welke overlast ervaren? Bron: CBR 
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x Wij staan voor een goede aanpak van huiselijk geweld: registratie, hulpverlening en optreden 
tegen de daders; 

x Er komt een harde aanpak tegen de professionele thuisteelt van wiet; 
x Verslaafden en daklozen kunnen terecht in opvangvoorzieningen; 
x Er komt een voorlichtingscampagne hoe mensen de brandveiligheid van hun woning kunnen 

verbeteren; 
x Structureel vindt er overleg plaats met de horeca-eigenaren, teneinde de veiligheid op 

“stapavonden”  te  waarborgen;   
x Overlast door bedrijven wordt serieus genomen. Binnen 24 uur na een melding over overlast, 

zal een toezichthouder een eerste gesprek hebben met klager.  

  

Figuur 4: Overlast totaal in buurt naar politieregio, 2013. Bron: CBR 
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Hoofdstuk 3: Werk en Arbeidsmarkt 

Werk staat bij de Partij van de Arbeid Geldrop-Mierlo voorop. Wij vinden het enorm belangrijk dat 
iedereen toegang heeft tot werk. Werk is meer dan een bron van inkomsten. Het is een manier om je 
te ontplooien en erg belangrijk voor je sociale leven.  
 
In Geldrop-Mierlo hebben we bijna veertigduizend inwoners! Een enorme kracht, veertigduizend 
talentvolle mensen. Die talenten benutten we door werk voor mensen te stimuleren. In deze tijd van 
crisis is de werkloosheid hoog, vooral ouderen en jongeren zijn hiervan de dupe.   
 
Wij als Partij van de Arbeid vinden dat we een rol spelen in ervoor zorgen dan mensen zoveel 
mogelijk aan het werk komen. Daarnaast moet dat werk ook goed en eerlijk zijn. Dit betekent onder 
andere dat wij vinden dat uitbuiting hard aangepakt moet worden, bijvoorbeeld die van Oost-
Europese werknemers.  
 
Als iemand om goede redenen niet in staat is om te werken, of als men onverhoopt werkloos wordt, 
vinden wij dat de bestaanszekerheid moet worden gewaarborgd door een sociaal vangnet. Iedereen 
kan wind tegen hebben, en moet dan op pad worden geholpen. Ook hierin speelt de gemeente een 
belangrijke rol. Daarover staat meer in het hoofdstuk over het sociale gezicht van Geldrop-Mierlo. 
 
De ZZP´er in Geldrop-Mierlo 

ZZP´ers zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Het zijn veelal creatieve ondernemers, 
onafhankelijk en gedreven. Ze hebben de ruimte zelf keuzes te maken en een eigen invulling te geven 
aan hun vak. Daarmee vormen ze het potentieel voor vernieuwing en innovatie op de arbeidsmarkt. 

Het is echter ook een kwetsbare groep, vaak vakmensen die niet over de volledige breedte van het 
ondernemerschap voldoende kennis en ervaring in huis hebben. Bovendien is er ook een groep die 
“gedwongen”  als  ZZP’er  door  het  leven  gaat,  maar  in  de praktijk als werknemer moet worden 
aangemerkt.  

Daarom wil de PvdA:  

x Dat  de  gemeente  haar  inspanningen  verhoogt  in  het  adviseren  en  ondersteunen  van  ZZP’ers; 
x Wij  willen  dat  startende  ZZp’ers  altijd  kunnen  meedingen  naar  opdrachten  die  de  gemeente  

in de markt zet, mits zij ook aan de gestelde functie-eisen voldoen;  
x Dat als criterium in aanbestedingsprocedures goede arbeidsvoorwaarden en fatsoenlijke 

lonen volgens CAO-normen  gaat  gelden.  Immers,  ZZP’ers  hebben  recht  op  goede  
arbeidsomstandigheden en fatsoenlijke lonen.  

Jeugdwerkloosheid 

Op dit moment is bijna 20% van de jongeren in onze gemeente werkloos. Dat heeft heel veel invloed 
op onze jeugd. Jongeren willen een plek vinden in de samenleving en zich nuttig maken. Door de 
drempels die er liggen om een baan te vinden is het voor deze nieuwe generatie moeilijk om een 
goed inkomen te vinden, een woning te huren of komen. Jongeren voelen zich op den duur 
nutteloos. Dit willen wij tegengaan. De PvdA wil een startersbeurs oprichten om werkloze jongeren 
te helpen bij het opdoen van hun eerste werkervaring; 



 
9 

 

Arbeidsmigranten 

Het is een feit dat – met de openstelling van de grenzen – wij te maken krijgen met Midden- en Oost-
Europeanen die werk trachten te vinden in onze gemeente. Hierdoor bestaat het gevaar op 
verdringing van de arbeidsmarkt voor onze eigen inwoners.  
Daarom wil de PvdA dat er een strenge controle plaatsvindt op de huisvesting van deze 
arbeidsmigranten en dat er wordt toegezien op het betalen van een juist CAO-loon. Hierdoor 
ontstaat er weer eerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt in onze gemeente.  

 

 

 

 

 

  



 
10 

Hoofdstuk 4: Dierenwelzijn 

Je loopt door de buurt en ziet een katje de straat oversteken. Of je zit op je balkon te kijken naar de 
vogels die nestjes aan het bouwen zijn in de bomen aan de overkant van de straat. Dit zijn slechts 
twee voorbeelden van momenten waarop het zien van dieren een gevoel van geluk of compassie bij 
mensen kan opwekken. En juist daarom is dierenwelzijn zo belangrijk voor een gemeente.  

De PvdA vindt dat respect voor dieren hoort in een fatsoenlijke samenleving. Daarom willen wij 
regels om het welzijn van dieren te verbeteren.  

Daarom wil de PvdA de volgende punten verwezenlijken in de komende periode:  

1. De  gemeente  stimuleert  het  gebruik  van  producten  die  het  “beter  leven  keurmerk”  van  de  
dierenbescherming draagt;  

2. De gemeente heeft een vrij grote populatie zwerfkatten. De PvdA wil daarom dat de 
gemeente aansluit blij het zwerfkattenproject van de Dierenbescherming. De katten worden 
dan gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd en vervolgens weer vrijgelaten. Hierdoor wordt 
de wildgroei aan zwerfkatten tegen gehouden;  

3. De gemeente ondersteunt de regionaal werkende Dierenambulance actief, zodat dieren in 
nood in onze gemeente altijd kunnen rekenen op snelle en deskundige hulp;  

4. De gemeente stimuleert actief de biologische veehouderij. De gemeente ondersteunt boeren 
die zo diervriendelijk mogelijk werken op diverse terreinen en neemt belemmeringen bij 
omschakeling naar een diervriendelijker veehouderij weg;  

5. Schade door wild wordt in principe op een diervriendelijke wijze tegengegaan en niet door 
het doden van dieren;  

6. Bij de kinderboerderij wordt de nadruk gelegd op haar educatieve taak. De dieren dienen op 
een zo natuurlijk mogelijke manier te worden gehouden; 

7. De PvdA is tegen het bouwen van megastallen en verdere uitbreiding van de intensieve 
veeteelt in onze gemeente.  
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Hoofdstuk 5: Bereikbaarheid en Verkeer 

“Kom  laten  we  lekker  de  bus  pakken!  Oh  nee,  dat  gaat  niet.  Die  komt  hier  niet  meer.” 
“Laten  we  lekker  gaan  fietsen!  Oh  wacht,  laten  we  dat  maar  niet  doen.  Hier  in  de  wijk  rijden  ze  als  
gekken.”   
Dit zouden zomaar enkele gedachten kunnen zijn die iedere dag of iedere week door iemands hoofd 
gaan. Voor ons als PvdA absoluut onacceptabel.  

Verkeer 

Openbaar vervoer staat onder druk door landelijke bezuinigingen en teruglopende reizigersaantallen. 
Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA wil dat reizigers betrokken 
worden bij het inrichten van openbaar vervoer zoals buslijnen. Wat de PvdA betreft komt de reistijd 
naar basisvoorzieningen centraal te staan. We blijven scherp op de betaalbaarheid en 
gebruikersvriendelijkheid van het openbaar vervoer. Hiervoor is regionale samenwerking 
noodzakelijk.  

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

x De PvdA wil goede mogelijkheden voor het stallen van een fiets in het centrum;  
x De kernen maken we autoluw;  
x Parkeeroverlast in woonwijken wordt zoveel mogelijk beperkt, maar niet door het verder 

invoeren van betaald parkeren.  
x We verzetten ons tegen verdere afbouw van het buslijnennet;  
x We willen hoogwaardig openbaar vervoer tussen de belangrijkste kernen in de regio; 
x Er snel uitvoering wordt gegeven aan een goed parkeercirculatiesysteem; 
x Dat voetgangers en langzaam verkeer alle ruimte krijgen in het centrum;  
x De inrichting van wegen wordt uitgevoerd conform "duurzaam veilig" en een goede 

ontsluiting van wijken en aansluiting op verbindingswegen gewaarborgd blijft.  
- Bij de inrichting van straten geven we de voorkeur aan het scheiden van snel en langzaam 
verkeer;  
- Bij de inrichting van straten houden we ook rekening met gebruikers van rolstoelen en 
scootmobielen;  

x Dat de pilot met betrekking tot de buurtbus snel tot uitvoering moet komen.  

Figuur 5: Vervoerswijzen, afstand en doel in de provincie Noord-Brabant. Bron: CBS 
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Hoofdstuk 6: Democratisch bestuur 

Het vertrouwen in het democratisch bestuur is niet vanzelfsprekend. Daaraan moet je werken. Niet 
alleen door transparant en efficiënt te zijn, maar ook door dienstbaar en integer te zijn en door ruimte 
te bieden aan meer invloed van de burger. Vooral voor de tijd die voor ons ligt moeten we ervoor 
waken  dat  er  geen  “dubbele  vervreemding”  ontstaat:  van  de  politiek  die  vervreemd is geraakt van de 
inwoners van onze gemeente en aan de andere kant de inwoners van onze gemeente die zich niet 
meer herkennen in hun volksvertegenwoordigers. 

Als PvdA willen wij een sterke samenleving en een sterke democratie waarin burgers daadwerkelijk 
invloed kunnen uitoefenen op het bestuur. Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo onderscheiden we 
drie hoofdthema’s  die  direct  invloed  hebben  op  het  democratisch  bestuur. 

1. Een sterk lokaal en integer bestuur 

Volksvertegenwoordigers, politieke bestuurders en bestuurders moeten voldoen aan de hoogste 
eisen van integriteit en dienstbaarheid. Een cultuur met bijbehorende visie van zuinigheid, 
dienstbaarheid en doelmatigheid staat voorop. 

De gemeente Geldrop-Mierlo heeft kennis en kunde nodig om het groeiend takenpakket 
adequaat te vervullen en om het hoofd te bieden aan de sterk veranderende omgeving en 
samenwerkingsverbanden. De gemeente Geldrop-Mierlo staat voor tal van maatschappelijke, 
economische en bestuurlijke opgaven in combinatie met een behoorlijke druk op de financiële 
mogelijkheden. Als gevolg hiervan wordt in de toekomst een groot beroep gedaan op de 
bestuurskracht van onze gemeente. 

Daarom wil de PvdA: 

x Een nieuwe verordening integriteit conform VNG-model;  
x Investeren in de kwaliteit van de gemeenteraad door meer scholing aan te bieden; 
x Een betere democratische controle op de nieuwe taken van de gemeente Geldrop-Mierlo; 
x Transparantie met betrekking tot financiering politieke partijen en openbaarheid van 

hoofdfuncties,  nevenfuncties  en  overige  “financiële”  belangen  van  College  en  Raad.  
Sleutelwoorden zijn: zorgvuldigheid, openheid en controleerbaarheid. 

 
2. Burgerparticipatie 

Overheidstaken dienen zo dicht mogelijk bij de burger te worden georganiseerd. Belangrijk is om 
in een zo vroeg mogelijk stadium te vragen om mee te denken over nog te maken beleid. 
Onderwerpen die zich lenen voor burgerparticipatie zijn onderwerpen met een grote 
maatschappelijke impact, zoals het ontwikkelen van een visie maar ook kleine onderwerpen die 
grote invloed hebben op de directe leefomgeving. Bij burgerparticipatie wordt vooraf de mate 
van invloed en de rol van de burger bepaald. Dit om te voorkomen dat er verkeerde 
verwachtingen worden gewekt. Het gemeentebestuur bepaalt welk onderwerp in aanmerking 
komt voor burgerparticipatie.  
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Daarom wil de PvdA: 

x Dat er een voorstel komt voor concrete burgerparticipatie / interactieve beleidsvorming; 
x Dat  er  een  folder  “burgerparticipatie  /  interactieve  beleidsvorming”  komt;   
x Werken met een startnotitie zodat tijdig kaders kunnen worden gesteld; 
x We gaan werken met een lange termijnagenda t.b.v. burgerparticipatie;  
x Er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid van een jongerenraad.  

 
3. Samenwerkingsverbanden / Verbonden partijen 

Op steeds meer terreinen werkt de gemeente Geldrop-Mierlo samen. Dat gebeurt in de vorm van 
een Verbonden Partij of in samenwerkingsverbanden met één of meerdere omliggende gemeenten. 

Bij een Verbonden Partij komen taken op meer afstand van de gemeente te staan. Hierdoor geef je 
als zelfstandige gemeente een zekere invloed uit handen. Omdat het gaat om publieke taken en 
publieke middelen is het belangrijk dat een goede uitvoering wordt gegarandeerd en middelen op de 
juiste wijze worden besteed.  Naast  potentiële  voordelen  kunnen  er  ook  financiële  risico’s  ontstaan.  
Een adequate informatievoorziening is daarom noodzakelijk.  

Daarom wil de PvdA: 

x Een verdergaande verankering van de verbonden partijen in de financiële rapportages; 
x Uitgaan van  “zelf  doen”  door  de  gemeente,  maar  uitbesteden  en  samenwerken  wanneer  de  

kennis niet direct in huis is en een duidelijk kader gesteld kan worden op het gebied van 
kosten en kwaliteit;  

x Betrekken van de mensen die het werk uitvoeren bij het opstellen van de kaders en 
werkafspraken met als uitgangspunt dat goede kwaliteit van werk gewaarborgd is en blijft.  

Er komen steeds meer taken af op de gemeente Geldrop-Mierlo. Om het hoofd te bieden aan deze 
druk werkt de gemeente steeds meer samen in verschillende samenwerkingsverbanden in de regio. 

De gemeente Geldrop-Mierlo kan een belangrijke rol spelen als middelgrootte gemeente in het 
stedelijke gebied. Onze gemeente heeft hiervoor een daadkrachtig bestuur nodig en een 
werkorganisatie van hoog niveau. Daarnaast is een sterke gemeenteraad, die op de belangrijke 
dossiers goed weet samen te werken met het College, essentieel. Dan kunnen we laten zien hoe 
sterk en betrouwbaar de gemeente Geldrop-Mierlo is als middelgrote gemeente en als partner. Voor 
de PvdA is daadkracht en uitvoeringskracht maatgevend. 

Onze gemeente kiest voor zelfstandigheid en samenwerking daar waar het moet of daar waar het 
gezamenlijke voordelen oplevert. Inmiddels zijn wij een ambtelijke samenwerking gestart, o.a. op het 
gebied van financiën, ICT, P&O, met de gemeenten Nuenen en Son en Breugel in de vorm van de 
Dienst Dommelvallei. Deze samenwerking wordt in 2016 geëvalueerd. 

Samen met Nuenen en Son en Breugel vormen we het mooie groene middengebied tussen 
Eindhoven en Helmond. En daar moeten we trots en zuinig op zijn. Welke samenwerkingsvorm of -
vormen er ook komt, zal dit moeten gebeuren op basis van gedegen analyses en met de voorwaarde 
dat onze burgers goed bediend worden en dat het bestuur dicht bij de burger blijft. 



 
14 

Hoofdstuk 7: Het sociale gezicht van Geldrop Mierlo  

Kiezen we voor een sociale gemeente waar iedereen telt en mee doet? Lukt het ons rekening te 
houden met de groeiende groep ouderen en te zorgen dat onze kinderen gezond opgroeien? Lukt het 
ons mensen die in de bijstand terecht komen, snel weer actief te krijgen? Hoe activeren en 
ondersteunen we vrijwilligers? 

De PvdA wil een lokaal socialer beleid.  

Een fatsoenlijk bestaan voor iedereen, dat is de opdracht van de PvdA. Wij staan voor eerlijk delen en 
wij werken aan het verkleinen van de verschillen en het bieden van eerlijke kansen voor jong en oud.  

Iedereen moet zich volwaardig kunnen ontwikkelen en deelnemen in de maatschappij. Iedereen 
heeft recht op goede en betaalbare voorzieningen. De samenleving heeft oog voor kwetsbare 
groepen en zorgt voor een sociaal vangnet. 

De PvdA wil dat ouderen en mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking zo lang 
mogelijk in de eigen sociale omgeving kunnen blijven wonen. De gemeente zal dit proces moeten 
begeleiden en de zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid van de burgers faciliteren. We 
hebben met name aandacht voor de armoede van een groeiende groep ouderen. Bij hen is er vaak 
onvoldoende informatie over voorzieningen en is er in toenemende mate sprake van vereenzaming.  

Door de economische crisis is armoedebestrijding nog urgenter geworden. Jongeren, laagopgeleiden, 
eenoudergezinnen en allochtonen dreigen het slachteroffer te worden van de crisis.  

Social return en inbesteden 
De PvdA wil een reële en uitdagende ambitie koppelen aan het gemeentelijk beleid op het gebied 
van social return zodat meer mensen een kans krijgen (weer) toe te treden op de arbeidsmarkt.  
Het principe van social return is dat organisaties bij het geven van een opdracht voor levering van 
diensten, werken of goederen een sociale tegenprestatie van de opdrachtnemer verwachten. 
Bijvoorbeeld het aantal mensen met een beperking in een bedrijf moet een bepaald percentage 
bedragen.  

De PvdA vindt het belangrijk dat de gemeente Geldrop-Mierlo bij haar aanbestedingen ook met dit 
beginsel rekening houdt.  

Meedoen in de samenleving is belangrijk 

Niet mee kunnen doen terwijl je nog een belangrijke bijdrage aan de maatschappij kunt leveren, leidt 
vaak tot vereenzaming. Hoe langer de werkloze periode duurt, hoe moeilijker het wordt om weer 
aan de slag te komen. Het is voor de PvdA daarom onverteerbaar dat mensen net een afstand tot de 
arbeidsmarkt onnodig lang langs de kant blijven staan. In het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
gemeente moet het principe  van  “social  return”  als  instrument  worden  opgenomen.   

Dit alles betekent voor de komende raadsperiode dat: 

x De gemeente moet een duidelijke balans vinden tussen de maatschappelijke ondersteuning 
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van burgers en de beschikbare financiële middelen;  
x De gemeente ondersteunt verenigingen en organisaties die activiteiten voor en door 

ouderen en mensen met een beperking organiseren;  
x We willen dat de gemeente vrijwilligerswerk en mantelzorg actief stimuleert en faciliteert, 

zoals het beleid dat mede door de PvdA tot stand is gekomen met betrekking tot de 
“keukentafelgesprekken”;   

x We zijn voorstander van keuzevrijheid in de zorg waar dat kan en van zekerheid waar dat 
nodig is. Om als gemeente een goede zorgkeuze te kunnen leveren, zal samenwerking met 
andere gemeenten in de vorm van vervoer en inkoop van zorg noodzakelijk zijn. We willen 
niet dat geld dat bedoeld is voor de zorg verloren gaat aan bureaucratie;  

x We willen vereenzaming voorkomen door mensen in de bijstand in te zetten in 
vrijwilligerswerk of maatschappelijke dienstverlening. Bijstandsgerechtigden mogen best als 
tegenprestatie voor de uitkering werk verzetten, waarbij natuurlijk rekening wordt gehouden 
met opleiding en affiniteit. Vanzelfsprekend mag dit vrijwilligerswerk niet leiden tot 
problemen  met  het  vinden  van  “normale”  arbeid of verdringing op de arbeidsmarkt; 

x Actieve voorlichting over inkomensondersteuning moet ervoor zorgen dat mensen optimaal 
gebruik maken van de beschikbare voorzieningen;  

x Schuldhulpverlening is en blijft maatwerk. Met saneren, budgetbeheer, begeleiding, 
voorlichting en terugbetalingsregelingen brengen we mensen terug op het financieel 
gezonde spoor. Wachtlijsten hierin willen wij niet zien;  

x De PvdA gaat voort op de weg om in de bijzondere bijstand doelbijdragen te verstrekken 
speciaal voor kinderen. Hun ontwikkeling mag niet lijden onder armoede;  

x De PvdA wil collectieve contracten sluiten voor inkoop van elektriciteit, gas en andere 
nutsvoorzieningen ten behoeve van minima;  

x Er wordt naar gestreefd om het aantal burgers die gebruik moet maken van de Voedselbank 
zo klein mogelijk te houden. Het is een taak van de gemeente om de Voedselbank te 
faciliteren;  

x De gemeente moet voorkomen dat een eventuele eigen bijdrage voor mensen met een laag 
inkomen een belemmering vormt voor deelname aan voorzieningen in het kader van de 
WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning); 

x De PvdA gelooft in het lokaal organiseren van zorg waar mogelijk. Dicht bij mensen kunnen 
we beter inschatten wat er echt nodig is. Daarnaast willen we deze zorg baseren op 
menselijke maat en niet puur op kosten. Zorgmedewerkers moeten hierbij worden 
betrokken om hun expertise in te zetten om goede kwaliteit te waarborgen.  

x De  PvdA  kiest  voor  “mens  voor  steen.”  Het welzijn van onze inwoners gaat boven een 
prestigieus bouwproject; 

x De PvdA wil dat de gemeente ervoor zorgt dat burgers toegang hebben en houden tot 
activiteitencentra, om vereenzaming te voorkomen en mensen te binden; 

x In deze crisistijd raken steeds meer mensen hun huis kwijt door verlies van baan of andere 
financiële problemen. De PvdA wil niet dat mensen op straat terecht komen. 
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x In het kader van social return geeft de gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld, door 
5% van de gemeentelijke bezetting op deze manier in te vullen, ook op het gemeentehuis.  

 

 
 
 

  

Figuur 6: Aantal personen in een uitkeringssituatie in de gemeente Geldrop-Mierlo, 2012-2013. Bron: CBS 
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Hoofdstuk 8 Ouderen en jongeren 

Hulpverlening voor jongeren als dat nodig is  
 
De meeste jongeren hebben het naar hun zin, zo blijkt telkens uit onderzoek. Gelukkig maar.  
 
Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen om te spelen en zich te ontplooien. Pubers zijn 
meer dan alleen maar hangjongeren. Het is voor hun hele verdere leven en ook voor de maatschappij 
van levensbelang dat kinderen een stabiele basis hebben en liefdevol worden opgevoed.  
 
Toch zijn er jongeren die, soms al op erg jonge leeftijd, in de knel komen. Bijvoorbeeld omdat er thuis 
ruzie is. Verwaarlozing en kindermishandeling komen vaker voor dan we denken. Er is op zich een 
breed scala aan jeugdhulpverlening beschikbaar, maar de onderlinge samenwerking tussen alle 
betrokken instanties verloopt vaak niet optimaal.  
 
De gemeente heeft een belangrijke rol in het jeugdbeleid. Waar dat nodig is, moet de gemeente 
ouders ondersteunen bij hun opvoedende taken en in het geval van echte probleemgezinnen kan 
geen sprake zijn van vrijblijvendheid. Vanzelfsprekend hebben ook scholen een belangrijke 
signalerende functie.  
 
Daarnaast is het noodzakelijk dat de gemeente in de gaten houdt dat de jeugdhulpverlening goed 
blijft verlopen. Jongerenwerkers worden vanwege hun contacten met moeilijk bereikbare jongeren 
steeds meer ingezet op overlastbestrijding, veiligheid en hulpverlening. Ze komen daardoor 
nauwelijks toe aan hun gewone preventieve werk: jongeren helpen zich te ontwikkelen en mee te 
doen in de maatschappij. Goed jongerenwerk voorkomt mede onveiligheid, criminaliteit en dure 
jeugdzorg. 
 
Daarom wil de PvdA dat: 
 

x Dat de gemeente niet alleen aandacht heeft voor speelvoorzieningen voor kleine kinderen, 
maar ook ruimte en geld besteedt aan voorzieningen voor de oudere jeugd, liefst in nauw 
overleg met de jongeren zelf; 

x Dat jonge kinderen (tot 4 jaar), die dat nodig hebben, gebruik kunnen maken van 
voorschoolse activiteiten met aandacht voor taalontwikkeling en sociale vaardigheden. Om 
dit te bereiken, wordt de samenwerking tussen kinderopvang, peuterspeelzalen en het 
basisonderwijs verder gestimuleerd; 

x Dat de gemeente het bevoegd gezag in samenwerking met de leerplichtambtenaren laat 
surveilleren in de wijk, om spijbelende jongeren aan te spreken op hun spijbelgedrag. De 
leerplichtambtenaar houdt spreekuur voor ouders en leerlingen op school; 

x Alle beleidsonderwerpen die betrekking hebben op jeugdzaken, samen met de 
onderwijsportefeuille, onderbrengen bij één wethouder; 

x Dat het jongerenwerk een structurele basisvoorziening in de wijken is. Met de daarbij 
behorende  structurele  financiering.  ‘Brandjesblussen’  door  jongerenwerk kan dan via 
incidentele financiering geregeld worden; 

x Een volwaardige bezetting van het jongerenwerk in beide kernen.  
 
Gelukkig gaat het met heel veel kinderen, jongeren en hun families goed. Maar er zijn ook situaties 
waarin er sprake is van kleine of grote problemen.  
De jeugdzorg is vanaf 2015 een  verantwoordelijkheid van de gemeente. De PvdA wil dat er in de 
jeugdzorg meer nadruk komt te liggen op positief jeugdbeleid.  
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Jeugdbeleid waarin we uitgaan van preventie en minder op repressie inzetten.  
Veel gezinnen en kinderen hebben te maken met meerdere vormen van hulp. De betrokken 
organisaties moeten meer samenwerken. Dit kan door verschillende regelingen bij elkaar te brengen. 
We benutten de eigen kracht van deze jongeren en gezinnen. Per gezin is er één gerichte aanpak. 
Een integrale benadering op de terreinen AWBZ, jeugdzorg maar ook passend onderwijs is daarbij 
van groot belang en vraagt een duidelijke regie van de gemeente.  

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

x De PvdA wil een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht 
van ouders en kinderen;  

x We ophouden met onnodige etikettering;  
x Voor betere en efficiënte jeugdzorg willen we dat de gemeente de samenwerking tussen de 

aanbieders van jeugdzorg regisseert;  
x Deze samenwerking moet het mogelijk maken dat er per gezin of kind één plan van aanpak 

komt;  
x Hulp en ondersteuning zijn gericht op het voorkomen van het uit de hand lopen van 

problemen en situaties;  
x We houden kinderen van ouders die ziek zijn of verslaafd extra in de gaten;  
x Wanneer de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt er zorgvuldig ingegrepen en 

zijn er voldoende goede opvangvoorzieningen beschikbaar;  
x We werken met meldcodes voor het herkennen van signalen van kindermishandeling en 

huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het herkennen van deze signalen. 
 

Ouderenbeleid 

Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen snel toe. Een groot deel van de ouderen is echter prima 
in staat voor zichzelf te zorgen, eventueel met wat ondersteuning, en staan midden in de 
samenleving. Het zijn namelijk de omstandigheden die bepalen of de ouder wordende mens in onze 
samenleving in staat wordt gesteld zo lang mogelijk voor zichzelf te zorgen. 

Ook slagen ouderen er steeds beter in, door samenwerking, hun belangen te behartigen. De PvdA 
juicht deze ontwikkelingen toe. Dit is van groot belang nu door nieuw AWBZ-beleid van de regering 
er steeds meer taken door de gemeente moeten worden uitgevoerd met een kleiner budget. Om 
goede levensomstandigheden te realiseren en behouden is overleg noodzakelijk. Samenwerking is 
daarbij een sleutelwoord; sociale vereenzaming moet worden voorkomen 

Concreet betekent dit voor de komende raadsperiode: 

• Een overlegplatform oprichten van gemeente/ouderen/zorgaanbieders om een efficiënt 
beleid te ontwikkelen; komen tot maatwerkarrangementen voor mensen die zaken niet meer 
zelf kunnen regelen; 

• Onderzoeken of bij de decentralisatie van de beleidsterreinen van de ABWZ deze 
gecombineerd kunnen worden met die van de Jeugdzorg, de Participatiewet, 
vervoersvoorzieningen of dagbesteding, maar de PvdA wil niet dat de specifieke problemen 
van ouderen ondergesneeuwd worden, daar zal specifiek aandacht voor moeten zijn; 
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• Het gemeentelijk beleid is er op gericht vereenzaming en stille armoede onder ouderen 
tegen te gaan. Ouderen met financiële problemen kunnen een beroep doen op 
inkomensondersteuning of doorverwijzing naar toeslagen; 

• Meer levensloop bestendige woningen bouwen zodat het makkelijker wordt om langer thuis 
te blijven wonen; 

• Voldoende budget voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de mantelzorg om aan de 
vraag te kunnen voldoen; 

• Wij stellen bij aanbestedingen de kwaliteit voorop en niet de kosten. Door een jaarlijks klant-
tevredenheidsonderzoek kan de kwaliteit gemeten worden;  

• Wij willen de zorg- en dienstverlening op wijk- en buurtniveau inrichten. Zo blijft de 
menselijke maat behouden en komen er niet steeds verschillende mensen over de vloer; 

• Wij willen met experts innovatieve oplossingen bij de uitvoering van zorg- en dienstverlening 
bedenken en testen, via bijvoorbeeld technologie. Denk bijvoorbeeld aan het online 
bestellen van medicijnen.  

 

 

  

Figuur 7: Bevolkingssamenstelling Geldrop-Mierlo. Bron: CBS 
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Hoofdstuk 9: Verenigingen en Cultuur  

Regelmatig horen wij van burgers dat er zo weinig te doen is in Geldrop-Mierlo. Dat wekt iedere keer 
weer onze verbazing. Er is in beide kernen heel veel te doen, maar men moet er wel voor open staan! 
Er is gelukkig een breed aanbod aan kunst en cultuur; dus voor ieder wat wils. Ook op het gebied van 
sport en spel blijven wij niet achter. Ons advies is: doe mee! Actief als bezoeker of als vrijwilliger 
achter de schermen.  

Hofdael 

Hofdael moet het bruisend hart van Geldrop worden. Uitgangspunt voor de PvdA is dat met name de 
huidige gebruikers aangevuld met Stichting Kasteel, het Weverij museum en Stichting de Wiele 
voldoende kennis en kunde in huis hebben om van Hofdael een bruisend hart te maken. Zij bieden 
een breed aanbod aan kunst en cultuur en willen graag met elkaar en anderen samenwerken. En 
laten we niet vergeten dat de besturen van deze verenigingen een breed netwerk hebben binnen en 
buiten de gemeente Geldrop-Mierlo. Het uitbouwen en versterken van de driehoek Hofdael, Kasteel 
en horecaplein is essentieel. 

Ook de nieuwe centrumplannen dragen bij om Hofdael meer bij het centrum te betrekken door een 
nieuwe fysieke inrichting van de omgeving van Hofdael. Hofdael blijft wat ons betreft een sociaal-
cultureel maatschappelijke invulling geven aan haar diensten.  

De ruimten binnen onze gemeente voor culturele activiteiten (bijvoorbeeld: Patronaat en De Dreef) 
zullen door de gemeente zodanig worden ondersteund dat de verenigingen daar met een redelijke 
vergoeding in kunnen blijven functioneren.  

Kunst en cultuur       

Er is in de gemeente Geldrop-Mierlo een grote traditie met betrekking tot het culturele leven: 
kunstbeoefening door amateurs, muziekschool, bibliotheek, poppodia, musea en cultuureducatie. 
Juist deze voorzieningen en hun toegankelijkheid staan onder druk door bezuinigingen. Kunst en 
cultuur moet voor iedereen bereikbaar zijn en het aanbod moet het liefst zo breed mogelijk zijn. Dat 
biedt ook mogelijkheden tot leren en begrijpen, tot verheffing en ontplooiing. Door de inzet van 
middelen zoals een (jeugd)cultuurfonds willen wij ervoor zorgen dat cultuur voor iedereen 
toegankelijk blijft. Cultuur levert een grote bijdrage aan onze samenleving. Cultuur verbindt, vergroot 
het blikveld en draagt bij aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Door goed 
cultuuronderwijs ontwikkelen kinderen een creatieve en onderzoekende houding. Creativiteit en 
innovatie zijn belangrijke voorwaarden voor verdere groei van onze kennissamenleving.  

Evenementen dienen zo breed mogelijk te worden opgezet, echter met respect voor kleinschalige 
kwalitatief goede evenementen. Groot of breed wil niet altijd zeggen goed. Er dient echter een goed 
evenwicht te zijn m.b.t. evenementen op het gebied van aanbod, aantrekkingskracht en kwaliteit. Er 
moet een jaarplanning komen in de vorm van een evenementenkalender. Hierdoor krijg je een 
betere afstemming van evenementen, breng je partijen bij elkaar en versterk je elkaars sterke 
punten.  

De cultuurcommissie Heidi en Sportkoepel GeMs spelen hierin een belangrijke rol. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

x Bij de uitvoering van bouw en infrastructurele projecten wordt er geld gereserveerd voor 
kunst in de openbare ruimte; 

x Dat de PvdA de waarde van een gezonde kunst- en cultuursector blijft verdedigen; 
x Cultuur moet niet alleen om geld gaan, ondernemerschap is belangrijk; 
x De PvdA wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en jongeren(groepen) stimuleren hier gebruik 

van te maken; 
x Culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van 

samenwerking de kwaliteit van muziek- en cultuuronderwijs een nieuwe impuls geven. De 
cultuurkaart blijft behouden; 

x Er is behoefte aan actieve stimulering van projecten op het terrein  van nieuwe media en e-
cultuur. Digitalisering draagt bij aan cultuureducatie en –participatie en moet daarom 
gestimuleerd worden, voornamelijk in de bibliotheeksector; 

x Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te vermijden; 
x De bibliotheek past zich aan de moderne tijd aan en wordt een laagdrempelige 

ontmoetingsplaats waar naast het uitlenen van boeken de multimediale wereld toegankelijk 
wordt gemaakt; 

x Wij stimuleren cultureel ondernemerschap; 
x Wij  willen  jonge  startende  kunstenaars  in  hun  bestaan  als  ZZP’er  ondersteunen  onder  andere  

bij het zoeken naar publiek/private financiering en door regelgeving te vereenvoudigen; 
x Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk; 
x Wij willen aan subsidie voor professionele culturele instellingen de voorwaarde verbinden 

dat zij educatie als kerntaak hebben; 
x Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar bronnen van financiering, de gemeente is 

co-financierder; 
x Muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia sluiten nieuwe allianties om 

muziekonderwijs betaalbaar te houden. 

Sport en Spel  

Sport verbroedert. Sport is niet alleen goed voor de gezondheid, maar leert jongeren ook 
spelenderwijs belangrijke sociale vaardigheden. Bij de sportclub komt iedereen elkaar tegen: 
sportverenigingen staan immers voor iedereen open. Zo bevorderen sportverenigingen de integratie 
en vormen ze een bindende factor in de samenleving. Voldoende en veilig sporten houdt jonge en 
oude mensen fitter en gezonder. 

Sport en spel zijn belangrijke middelen voor integratie. Sportverenigingen vervullen een belangrijke 
maatschappelijke functie en zijn in veel wijken en dorpen het sociale cement van de samenleving. 
Teamsport draagt bij aan de ontwikkeling van teamgeest en het idee van fairplay. Breedtesport is dé 
voedingsbodem voor topsport. Sport en sportevenementen leveren een bijdrage aan de 
economische ontwikkeling en werkgelegenheid. Topsport kan bijdragen aan de positieve uitstraling 
van de gemeente en is meer dan alleen betaald voetbal. Topsporters hebben een voorbeeldfunctie 
voor jongeren in de gemeente. 
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Dit betekent voor de komende raadsperiode 

x De PvdA wil de deelname van jongeren aan sport blijven stimuleren. Wij willen dat alle 
kinderen die willen sporten de mogelijkheid geboden wordt om te sporten. Niet alleen 
omdat bewegen belangrijk is, maar ook omdat sport onmisbaar is voor de sociale 
ontwikkeling; 

x Ook kinderen uit gezinnen met lage inkomens moeten kunnen sporten. Vanuit de bijzondere 
bijstand komen meer mogelijkheden voor een kortingspas voor onder meer 
sportvoorzieningen; 

x Sport verdient, naast goed reken- en taalonderwijs en culturele ontwikkeling, een 
prominente plek op school; 

x De PvdA wil een sportstimuleringsfonds inrichten en dit actief onder de aandacht brengen 
van kinderen en hun ouders. Sport is er voor iedereen; 

x Bij de aanleg van nieuwe wijken passen we de Jantje Betonnorm toe voor sport en spel. Dit 
betekent dat 3 procent van het voor wonen bestemde gebied voor (informele) speelruimte 
wordt gereserveerd. In bestaande wijken streven we naar inpassing van deze norm; 

x Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving met 
bijvoorbeeld trapveldjes; 

x We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en 
maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan; 

x Voor ons is multifunctioneel gebruik van sportparken en accommodaties het uitgangspunt. 
Wij willen dat deze ook overdag beschikbaar zijn voor het onderwijs en activiteiten in het 
kader van de begeleiding – AWBZ; 

x Bij onderwijshuisvesting zorgen we voor goede gymzalen en sportaccommodaties. De 
gymnastiekles in het basisonderwijs wordt bij voorkeur gegeven door een vakleerkracht 
lichamelijke oefening. Het liefst vaker dan twee keer per week; 

x Wij faciliteren schoolzwemmen voor leerlingen vanaf 8 jaar die nog niet kunnen zwemmen; 
x In alle wijken willen we sportevenementen; 
x Wij  bieden  ‘regionale  toppers',  talentvolle  kinderen  en  jongeren  die  niet  worden  

ondersteund door NOC*NSF, mogelijkheden voor talentontwikkeling in de eigen regio; 
x Sporters en sportverenigingen die op de hoogste nationale niveaus presteren – NOC*NSF-

status – ondersteunen we. In ruil voor die steun verwacht de PvdA een maatschappelijke 
inzet van topsporters en verenigingen; 

x Gemeentelijke buurtsportwerkers ondersteunen de verenigingen bij hun vrijwilligersbeleid 
en het opbouwen van een vrijwilligerskader; 

x De PvdA  kiest er in beginsel niet voor om (sport)faciliteiten van de gemeente van de hand te 
doen en te privatiseren. Wij willen marktwerking weren uit dit verbindend deel van onze 
samenleving.  

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers zijn zeer gemotiveerd om hun vrijwilligerswerk te doen en zij leveren daardoor een 
krachtige bijdrage aan leefbaarheid, zorg en welzijn in de samenleving. De PvdA erkent dat de 
samenleving niet goed zou functioneren zonder de inzet van vrijwilligers.  

Een vrijwilligerscentrale of steunpunt is een logische partner voor de gemeente. Belangrijk hierbij is 
hoe de gemeente haar opdrachtgeverschap invult. Een vrijwilligerscentrale is een netwerkorganisatie 
van het zuiverste bloed en legt daardoor gemakkelijk verbindingen. Speciale doelgroepen kunnen 
worden geholpen bij hun inzet tot vrijwilliger. Steeds moeten we alert zijn dat we vrijwilligers blijven 
stimuleren, motiveren en waarderen voor hun werk. 
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Hoofdstuk 10: Onderwijs 

In de kern van Mierlo zie je ze al steeds vroeger  zitten…  De  hangjongeren.  De  drop-outs, zij die hun 
school niet hebben afgemaakt. Luidruchtig zitten ze op de bankjes goedkoop bier te drinken, meisjes 
na te fluiten of na te roepen.  

Zij zijn wat hun huidige gedrag en opleidingsniveau betreft niet meer te redden. Maar als we nu 
inzetten op een goed onderwijsbeleid in onze gemeente, kunnen we de toekomstige generatie drop-
outs (want zij zullen er altijd zijn) op zijn minst een startkwalificatie voor de arbeidsmarkt bezorgen. 
Voor de PvdA staat centraal dat kinderen zich optimaal moeten kunnen ontwikkelen, zowel op school 
als thuis. De PvdA  wil dat de gemeente de verantwoordelijkheid voelt voor goed onderwijs voor alle 
kinderen. Daarom voert de gemeente een eigen lokaal onderwijsbeleid, gericht op het goed 
presteren van scholen en leerlingen. Daar hoort een fijne leer- en leefomgeving bij voor onze jeugd, 
net als het bieden van perspectief en toekomst.  

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

x De PvdA wil dat de gemeente onderzoekt of alle schoolgebouwen voldoen aan het criterium 
“gezonde school”  en  dat  voor  de  gebouwen  die  een  negatieve  score  behalen,  middelen  
ingezet worden om te zorgen dat de gebouwen voldoen aan de eisen van deze tijd; 

x Rond scholen zijn veilige schoolzones. In deze schoolzones is de maximumsnelheid 30 km/h, 
zijn er parkeerverboden, veilige in- en uitstapplaatsen voor kinderen, veilige fietsroutes en 
voldoende fietsstallingen. Het principe van brengen en halen van kinderen met de auto, wil 
de PvdA ontmoedigen;  

x “Op  voeten  en  fietsen”  naar  school  wordt  gestimuleerd;   
x Wij vinden het belangrijk dat kinderen zich veilig in het verkeer kunnen bewegen en zijn een 

voorstander van verkeerseducatie en toepassing van verkeersveiligheidslabels voor scholen;  
x Een school staat in een buurt. Welzijn, buurtagent, het centrum voor jeugd en gezin en 

huisartsen en dergelijke horen allemaal betrokken te zijn bij de school. Wij stimuleren een 
dergelijk multidisciplinair overleg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 8: Aantal leerlingen in Geldrop-Mierlo, ingedeeld op onderwijsniveau. 
Bron: CBS 
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Hoofdstuk 11: Centrumplannen en gemeentelijke huisvesting 

De centrumplannen voor Geldrop en Mierlo; hoe lang heeft dit op de agenda van de Raad gestaan? 
Maar eindelijk, het ei is gelegd en de Raad is akkoord gegaan met de nieuwe centrumplannen. Ja, we 
hadden grootse plannen. Misschien wel te groot. Maar het is beter om te starten met een hoog 
ambitieniveau om dan af te dalen naar een meer passend niveau, dan dat er te laag wordt ingestapt 
en  dat  we  achteraf  moeten  zeggen  “hadden  we  het  maar  anders  gedaan.”  De  oorspronkelijke  visie  
heeft wel gediend als een goede basis voor de huidige visie en daar mogen we blij mee zijn.  

De centrumplannen 

De klankbordgroepen van ondernemers en burgers hebben gedurende een aantal jaren een 
constructieve bijdrage geleverd en het College helder geadviseerd. Het grootste gedeelte van die 
advisering is door het College overgenomen. Wij bedanken de klankbordgroepen voor hun inzet. Het 
is een langlopend proces geweest en het zal ook niet altijd gemakkelijk zijn geweest. Maar er ligt nu 
een mooi resultaat. 

Er is een goede basis aanwezig om op een realistische manier van het centrum van Geldrop een "plek 
met hart" te maken. Het feit dat we het zgn. "rondje" hebben als drager van het winkelgebied in 
combinatie met Het Kasteel, de Brigidakerk, Hofdael/Weverijmuseum is ook wel uniek te noemen. 

Nu de ontwikkeling van de openbare ruimte nog, het opknappen van gebouwen en gevels, het 
terugbrengen van een groenstructuur, meer kunst in de openbare ruimte, het voetgangers 
vriendelijk maken en houden van de openbare ruimte, veiligere oversteekplaatsen voor fietsers en 
goede stallingen. Dit is een korte opsomming van wat er moet gebeuren om van het centrum een 
"plek met hart" te maken. 

Ook voor het centrum van Mierlo liggen er vernieuwde plannen. En ook voor Mierlo geldt: nu 
eindelijk eens snel beginnen. Dat is alleen maar goed voor de ondernemers en burgers.  

 

 

  

Figuur 9: Overzichtsfoto Geldrop-Mierlo 
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Daarom wil de PvdA: 

x Dat de plannen snel worden uitgevoed; 
x Voetgangersvriendelijke kernen; 
x Dat de Korte Kerkstraat afgesloten blijft voor verkeer; 
x Geen bosparkeren bij het kasteel (we offeren geen groen op voor blik op de weg); 
x Dat  er  geheel  conform  het  “Plan  beeldkwaliteit”  wordt  gekeken  naar  onze  binnenstad;   
x Er een onderzoek wordt uitgevoerd met als doel om te bezien of parkeren in het centrum 

van Geldrop weer gratis gemaakt kan worden;  
x Indien  voorgaande  met  “nee”  wordt  beantwoord,  moet  de  parkeerheffing  als  doelbelasting  

worden gebruikt; 
x Dat het parkeren in Mierlo gratis blijft.  
x Voor het centrum van Mierlo dat bestaande bomen worden behouden ten tijde van 

herinrichting en dat het dorpse karakter behouden blijft.  

Gemeentelijke huisvesting 

Lange tijd zijn er discussies geweest over een nieuw gemeentehuis, eventueel een gebouwelijke 
samenwerking met het St. Anna ziekenhuis. Inmiddels wordt het "oude" gemeentehuis van Mierlo 
omgebouwd tot huisvestingsruimte voor de Dienst Dommelvallei. 

In het gemeentehuis van Geldrop heeft er een verbouwing plaatsgevonden met een geheel 
vernieuwde publieksruimte. De overige ruimten worden ook aangepakt. Daarnaast wordt het 
gemeentehuis verduurzaamd. 

De PvdA vindt: 

x Dat er geen reden meer is voor een nieuw gemeentehuis; 
x Dat Hofdael een goede vergaderlocatie is voor onze gemeenteraad. Immers: deze staat dicht 

bij het volk, is vrij toegankelijk én een goede inkomstenbron voor Hofdael met indirecte 
gevolgen voor de bezetting die positief is.  
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Hoofdstuk 12: Bouwen en Wonen 

Goed wonen voor iedereen 
 
Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. Voor veel mensen, of het nu starters, 
doorstromers of ouderen zijn, is dat onvoldoende bereikbaar. De wachttijden voor huurhuizen zijn nog 
steeds te lang en koophuizen vaak onbetaalbaar. Dat vraagt naast doorstroming vooral om 
voldoende betaalbare woningen.  
 
Bouwen voor betaalbaar wonen is ons belangrijkste speerpunt de komende jaren. Met name starters 
op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge hypotheekeisen moeite om aan een 
woning te komen. Daarom wil de PvdA de gemeentelijke starters lening handhaven.  De (financiële) 
positie van corporaties baart veel zorgen. Wij willen dat gemeente en corporaties samen met 
bewoners en ondernemers afspraken maken over welke projecten de komende jaren 
wel/gefaseerd/vertraagd of niet worden. Braakliggende terreinen accepteren we niet. 
 
Voor de aankomende raadsperiode betekent dat: 

x De gemeente zorgt met corporaties en marktpartijen voor voldoende betaalbare woningen 
voor onder andere jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke of geestelijke 
beperking. Op regionaal niveau maken we prestatieafspraken over de hoeveelheid 
noodzakelijke woningen. Van belang is dat we ons niet laten misleiden door demografische 
‘onheilsprofeten’.  De  leefbaarheid  en  de  instandhouding van het voorzieningenniveau staat 
bij ons voorop; 

x We stimuleren en ondersteunen creatieve mogelijkheden om tot betaalbare woningen te 
komen voor starters zoals sociale koopwoningen.  Bij het verlaten van dergelijke woningen 
worden deze terugverkocht aan een stichting zonder winstoogmerk. Hierdoor blijven de 
woningen ook op langere termijn betaalbaar en voor de doelgroep beschikbaar; 

x De bouw van sociale huurwoningen wordt gestimuleerd doordat de gemeente voor 
dergelijke woningen een lagere grondprijs rekent of de grond in erfpacht geeft; 

x De gemeente moet grond goedkoper verkopen aan starters die zelf een huis willen bouwen 
of grond in erfpacht geven; 

x De gemeente moet huurders beter beschermen. Huurdersverenigingen worden financieel 
ondersteund, zodat ze een sterkere onderhandelingspartner ten opzichte van verhuurders 
worden; 

x De PvdA vindt het belangrijk dat iedereen binnen een redelijke termijn een geschikte, 
betaalbare woning kan vinden. De manier waarop je in onze gemeente/regio voor een 
woning in aanmerking komt, wordt hierop ingericht; 

x Ten minste 30 procent van de woningen in de nieuwbouwprojecten hoort beschikbaar te zijn 
voor starters om zo het gat tussen (sociaal) huren en het kopen van een woning te 
overbruggen; 

x We faciliteren de bouw van woningen door het versnellen van plan- en inspraakprocedures 
door ze, waar mogelijk, niet achter elkaar maar tegelijkertijd te laten plaatsvinden; 

x We willen dat onze gemeente gematigde leges voor nieuwbouw/verbouw van particulieren 
hanteert; 

x We schrappen bovenwettelijke eisen aan nieuwbouw en renovatie die betaalbaar bouwen 
onmogelijk maken; 

x We geven bewoners meer invloed op hun woning. Als de woning gebouwd of gerenoveerd 
wordt, moeten de (toekomstige) bewoners, huurders of kopers, mee kunnen beslissen over 
de indeling en afwerking van de woning.  
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x Wij stimuleren het vraaggericht bouwen dat steeds belangrijker op de woningmarkt wordt. 
Hierbij hoort ook het mogelijk maken van zelfbouw van woningen (bijvoorbeeld door 
collectief particulier opdrachtgeverschap). We willen hiervoor een aangepast 
welstandsbeleid; 

x Nieuwe bouwconcepten voor meergeneratiegezinnen worden niet door regelgeving 
gehinderd; 

x We willen leegstaande kantoren voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het pand een andere 
bestemming te geven of aan te bieden als kluswoning op de woningmarkt; 

x De PvdA wil lokale betrokkenheid van bewoners, ondernemers en andere betrokkenen voor 
hun eigen omgeving stimuleren door bewoners zelf bij te laten dragen in de vormgeving en 
het onderhoud van hun omgeving. 

 
 

  

Figuur 10: Aantal afgegeven bouwvergunningen in Noord-Brabant, vergelijk Koop- en Huursector. Bron: CBS 
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Hoofdstuk 13: Financiën 

Door de financieel-economische crisis en de bezuinigingen van de landelijke overheid, worden de 
financiële mogelijkheden van de lokale overheid steeds kleiner. De PvdA wil dat ook op lokaal niveau 
de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De PvdA vindt dat waar eigen kracht meer en meer 
centraal wordt gesteld, dit ook geldt voor het meewegen van de eigen financiële kracht (vermogen). 
Wettelijk zijn hiervoor beperkte mogelijkheden, maar de mogelijkheden díe er zijn wilde PvdA 
doordacht benutten. 

Vanzelfsprekend levert ook de gemeentelijke organisatie een bijdrage aan de noodzakelijke 
bezuinigingen. Dit kan door kritisch te kijken naar de eigen organisatie, de huisvesting en de inhuur 
van externen. Het gebruik van nieuwe media en digitalisering van de dienstverlening kunnen tot 
behoorlijke kostenbesparingen leiden. Het aantal werkplekken kan worden teruggebracht door 
toepassing  van  “het  nieuwe  werken.  “ 

Uitgangspunt van de PvdA is en blijft dat de gemeentelijke inkomsten en uitgaven in balans moeten 
zijn.  

De PvdA maakt zich dan ook sterk voor: 

x Het inzetten van financiële middelen waar zij het meeste effect hebben; 
x Verhoging van de OZB, leges precariorecht e.d. levert weinig extra inkomsten af. Een 

terughoudend beleid is hierbij dus ons streven;  
x De PvdA vindt dat de omvang van de gemeentelijke organisatie vergelijkbaar moet zijn met 

gemeenten van dezelfde grootte en ambitie; 
x De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners. De PvdA 

streeft dan ook naar het voorkomen van lastenverzwaringen;  
x In principe moet uitvoering van de gedecentraliseerde taken binnen het mee 

gedecentraliseerde budget plaatsvinden. Waar dit niet kan, omdat de lokale situatie niet 
overeenkomst met de gemiddelde normen, maakt de PvdA keuzes vanuit onze principes van 
een  samenleving  waar  voor  iedereen  plaats  is,  waar  iedereen  mee  doet  en  “de  sterkste  
schouders  de  zwaarste  lasten  dragen.” 

Figuur 11: Ontwikkeling besteedbaar inkomen in Noord-Brabant. Bron: CBS 



 
29 

Hoofdstuk 14: Milieu 

De PvdA (PvdA) is er van overtuigd dat een groene omgeving goed is voor de inwoners van de 
gemeente Geldrop-Mierlo. Echter, is een gezond en veilig leefklimaat óók onderdeel van een gunstig 
leefmilieu. 
 
Wij  zijn  in  de  gelukkige  omstandigheid  dat  wij  in  een  van  de  mooiste  regio’s  van  Nederland  wonen.  De  
PvdA wil dat dan ook graag zo houden. Alle activiteiten die, in welke vorm dan ook, afbreuk doen aan 
onze regio bestreden dienen te worden.  

Een leefomgeving die mensen als prettig ervaren, die uitnodigt tot gezond gedrag en waarin de druk 
op de gezondheid zo laag mogelijk is. Een gezonde leefomgeving is een voorwaarde voor een 
duurzame leefomgeving en is een belangrijk aspect van integraal gezondheidsbeleid. Kenmerken zijn: 

x een schoon en veilig milieu; 
x voldoende groen, natuur en water; 
x aandacht voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering; 
x gezonde en duurzame woningen; 
x een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte; 
x een gevarieerd voorzieningenaanbod (wonen, scholen, winkels, cultuur, bedrijven, sport, 

zorg); 
x een goede bereikbaarheid. 

Het bovenstaande klinkt allemaal leuk en aardig, maar hoe willen wij dit gaan bereiken?  
 
Punten 

x Wij willen een actief milieubeleid voor een gezonde en duurzame leefomgeving en een 
beleid gericht op ontwikkeling; 
 

x Door een goede handhaving op de milieuregels willen wij de overlast van bedrijven en 
activiteiten voor omwonenden beperken. Bij nieuwe bedrijvigheid streven wij er naar om 
mogelijke overlast te voorkomen door voldoende afstand aan te houden en waar mogelijk 
groene buffers in het plan te verwerken; 
 

x Wij willen voldoende groen en natuur in de wijk.  
 

x Het gebruik van energiebesparende maatregelen bij nieuwbouw bevorderen we. Bij 
aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we dit als eis op; 
 

x Wij willen de uitstoot van fijnstof binnen de Europese normen houden; 
 

x In 2015 mogen geen overschrijdingen meer plaatsvinden van de grenswaarde NO2;  
 

x Duurzame alternatieven voor de verwarming van gebouwen in de gemeente stimuleren we. 
Zo willen we dat de gemeente in haar eigen gebouwen gebruik maakt van 
energiebesparende technologieën zoals warmte-koude-opslag en ledverlichting. Uiteindelijk 
zullen alle gemeentelijke gebouwen energieneutraal moeten zijn;  
 

x We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige coöperatieve of 
gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame energieopwekking;  
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x Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door bermbeheer, variatie in 
beplanting van perkjes en groen strokenen een gematigd kapbeleid. Bescherming van de 
biodiversiteit is hierbij belangrijk; 
 

x Onze jeugd heeft de toekomst. Wij betrekken kinderen dan ook al vanaf de basisschool bij 
het milieu en maken ze bewust van de natuur om hen heen. Bijvoorbeeld door het actief 
stimuleren van milieueducatie voor kinderen; 
 

x We stimuleren het beperken en scheiden van afval. We houden de tarieven voor afgifte van 
afval laag en onderzoeken of het gratis kan, teneinde illegale stort te voorkomen; 
 

x Wij vinden dat de gemeente het goede voorbeeld hoort te geven. Dus alles waartoe zij de 
burgers stimuleert, dient zij allereerst zichzelf ook eigen te hebben gemaakt. 
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Hoofdstuk 15: Natuurbeleid, recreatie en toerisme 

Het is een mooie zondagmiddag en de zon schijnt; kortom prachtig fietsweer. In plaats van de 
gebruikelijke routes te fietsen wil ik het landgoed dat ligt in het gebied van het Rijk van Dommel en 
Aa gaan ontdekken. Wat een verrassing: het prachtige stilleven van het Eindhovens kanaal met haar 
voedselrijke water waardoor de zoetwaterkwal is gesignaleerd. Het agrarische natuurlandschap van 
Gijzenrooij, de droge dekzandbossen, het recreatielandschap van Gulbergen met de golfbaan en 
dierenpark én de natte natuurbossen zoals Sang en Goorkens.  

Hierop moeten we zuinig zijn als groene buffer tussen Eindhoven en Helmond. Is het dan verstandig 
om dit gebied vol te bouwen en groen in te ruilen voor rood?  

 

 

 

 

 

Natuur is onmisbaar en tegelijkertijd heel kwetsbaar. Elke streek heeft eigen landschappelijke 
kenmerken die we koesteren en de streek een eigen identiteit geven. Natuur en natuurgebieden 
horen toegankelijk te zijn en investeren in natuur is meer dan investeren in een groene omgeving; 
het is investeren in onze toekomst. De burger moet kunnen genieten van zijn groene omgeving. Een 
groene omgeving waarop we zuinig moeten zijn. 
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De natuur levert grondstoffen, werkt als klimaatbuffer, heeft een culturele functie en levert een 
prettige omgeving. De natuur staat onder druk door ontwikkelingen in natuurgebieden, zoals door 
wegenbouw en intensieve veehouderij. 

Tegelijk zie je ook de economische waarde van het groen gebied. Belangrijk is om een goede balans 
te vinden en te behouden tussen economie en groen. 

Dit betekent voor de komende raadsperiode: 

x Dat we bestaande natuurgebieden meer ruimte geven en onderling met elkaar verbinden en 
aan elkaar knopen; 

x Dat de natuur voor iedereen toegankelijk moet zijn; 
x Geldrop-Mierlo moet verbonden blijven met de natuur, zodat de burger weer met de natuur 

verbonden is; 
x De PvdA zet zich in voor goede wandelpaden en een groene omgeving in en om de steden. 

Een goed wandelpadennetwerk draagt bij aan de toegankelijkheid van natuur en landschap; 
x Bij bebouwing in het landelijk gebied stellen we als voorwaarde dat dit landschappelijk wordt 

ingepast, bijvoorbeeld door toepassing van de rood-voor-rood-regelingen en door de aanleg 
van streekeigen beplanting; 

x Wij bevorderen diervriendelijke en biologische alternatieven in de agrarische sector door het 
meewerken aan bestemmingsplannen of bijvoorbeeld een korting op de pachtprijs van 
gemeentelijke percelen; 

x De bekendheid van streekproducten wordt vergroot, bijvoorbeeld door deze bij recepties 
aan te bieden. Immers, streekproducten zijn duurzaam, onder andere door beperkt 
transport, en vaak biologisch; 

x Megastallen, varkensflats en dergelijke zijn bij ons niet welkom; 
x De nachtelijke duisternis in natuurlijke omgevingen wordt zoveel mogelijk hersteld, 

bijvoorbeeld door gebruik te maken van speciale verlichting van de buitenwegen en het 
aanspreken van bedrijven met grote lichtreclames; 

x Koeien en ander vee horen thuis in het agrarische landschap. 
 

Recreatie en toerisme 

Waarom kunnen we wel genieten van kunst en cultuur en mooie landschappen in andere landen, van 
leuke pleintjes en gezellige terrasjes en van musea. Maar ook Geldrop-Mierlo heeft veel te bieden op 
dit gebied. Van een mooi kasteel, het Weverijmuseum, gezellige pleintjes, veel evenementen en 
prachtige natuur. 

Het is de taak van de regisseur recreatie en toerisme om samen met de ondernemers het 
gastheerschap verder uit te bouwen binnen onze gemeente.  

Toerisme en Recreatie is de vierde bedrijfstak van Nederland. Niet onbelangrijk dus! De gemeente 
Geldrop-Mierlo kan hieraan een impuls geven. De start is gemaakt door van de toeristische belasting 
een doelbelasting te maken. Sleutelwoorden voor de ondernemers zijn: innovatie en samenwerking. 
Verschillende samenwerkingsverbanden aangaan, zowel lokaal, interregionaal als 
brancheoverstijgend zijn de uitdaging. Om ook in de toekomst een gezond bedrijf en een 
aantrekkelijke sector te zijn en te blijven zullen de ondernemers zich nog meer moeten richten op 
het verbeteren en vernieuwen van het dienstenaanbod.  
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Daarom wil de PvdA: 

x samen met Nuenen, Son en Breugel en Heeze-Leende samenwerken op het gebied van 
recreatie en toerisme; 

x Het VVV uitbouwen en toevoegen aan Hofdael, zodat Hofdael meer aanloop gaat krijgen. Een 
en ander in overleg met het infopunt; 

x dat ondernemers in de agrarische sector gastheer zijn van de natuur. De ondernemer biedt 
educatieve  programma’s  aan; 

x dat natuurbelevingprojecten in samenwerking met Natuurorganisaties zoals 
Natuurmonumenten en Brabantse landschap worden ontwikkeld; 

x stimuleren van de samenwerking tussen bijv. restaurants en aanbieders van hotelkamers bij 
boerenbedrijven; 

x Dat  de  ontwikkeling  van  een  “zorghotel”  voor  gehandicapten  wordt  gestimuleerd;   
x Dat de gemeente  de Greenkey, het internationale keurmerk voor duurzame bedrijven in de 

recreatieve en vrijetijdsbranche, stimuleert door zelf op deze basis milieuverantwoordelijk te 
ondernemen;dat het belang van monumenten wordt omarmd; 

x dat er arrangementen worden ontwikkeld en dat daarbij streekproducten worden betrokken; 
x dat de rol van leisure verder wordt ontwikkeld; 
x dat de gemeente zich richt op extensieve, kleinschalige invulling van toeristische locaties, om 

de kwetsbare natuur te ontzien maar mensen wel de mogelijkheid te bied er van te genieten.  
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Hoofdstuk 16: De gemeente Geldrop-Mierlo in Europa 

Europa, zo ver weg en toch zo dichtbij. Alleen doen waar het kan, samenwerken waar het moet. 
Samen sterk, samen één. Voor een beter, socialer, veiliger en groener Europa.  

De gemeente in Europa  
Samenwerking in Europa biedt kansen om de lokale economie te versterken, innovatie te stimuleren 
en banen te creëren. Die kansen moeten we pakken. Dat vraagt een actieve en internationale 
georiënteerde politiek van het lokaal bestuur. In het belang van banen, lokaal ondernemerschap en 
goede sociale voorzieningen kijken we verder dan de grenzen van de gemeente, de regio en 
Nederland.  
 
Economie  
Het midden- en kleinbedrijf is essentieel voor onze werkgelegenheid. Het is de motor van de lokale 
economie en van een levendige gemeente met voorzieningen in de buurt. Die motor moeten we aan 
de gang houden en daarom zorgen we er met onze landelijke vertegenwoordigers voor dat Europese 
afspraken over  bankreserves het verstrekken van leningen aan het MKB stimuleren.  
 
Aanbesteden op alleen de laagste prijs moet tot het verleden behoren. We kijken naar de lange 
termijn, niet naar snelle winst op korte termijn. Natuurlijk is het van belang dat we spaarzaam 
omgaan met belastingmiddelen maar alleen letten op geld is niet voldoende. We kijken ook naar de 
effecten van aanbestedingen op de kwaliteit van voorzieningen, op lokale werkgelegenheid, op 
sociale- en milieueffecten.  
 
Gemeenten zijn kraamkamers van innovatie. Geldrop-Mierlo is een groene gemeente met een sterke 
focus op gezondheid, ontspanning en welzijn. Binnen de regio van Brainport Eindhoven kunnen we 
op deze punten een belangrijke rol spelen. Er wordt optimaal gebruik gemaakt van beschikbare 
Europese middelen ter stimulering van innovatie. Samenwerking tussen bedrijven, kennisinstituten 
en overheden zijn daarvoor voorwaarde. 
 
Werk  
De PvdA is voorstander van het vrij verkeer van werknemers in de EU, maar sluit de ogen niet voor 
de schaduwkant van de (arbeids)migratie. Ook in Geldrop-Mierlo speelt dit sterk. Gelijk loon voor 
gelijk werk in het land waar gewerkt wordt moet de regel zijn. Dit voorkomt dat mensen uit lagere 
lonen landen mensen op de arbeidsmarkt verdringen. Daarnaast moet worden gehandhaafd en 
uitbuiting en schijnconstructies moeten worden bestreden. Daar ligt een belangrijke 
signaleringsfunctie voor het lokaal bestuur. 
 
Op het gebied van jeugdwerkloosheid willen we met hulp van Europa een startersbeurs opzetten, om 
jongeren in onze gemeente te helpen bij het opdoen van werkervaring en zo makkelijker toegang te 
krijgen tot de arbeidsmarkt.  
 
Onderwijs  
De PvdA acht het van grote waarde als jongeren van elk niveau in de gelegenheid gesteld worden om 
tijdens hun opleiding een periode buiten Nederland door te brengen en stimuleert 
onderwijsinstellingen dan ook om de daarvoor beschikbare middelen te benutten.  
 
 
Wonen  
De PvdA is voorstander van het vrij verkeer van werknemers in de EU, maar sluit de ogen niet voor 
de schaduwkant van de migratie. Huisjesmelkers, die migranten uitbuiten en teveel mensen tegen 
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een te hoge prijs in slechte huisvesting onderbrengen, worden aangepakt. Alternatieven voor 
fatsoenlijke huisvesting worden samen met de gemeente onderzocht. Ook huisvesting op plekken die 
daar niet voor bedoeld zijn (bijvoorbeeld vakantieparken en campings) is niet acceptabel. Hier willen 
wij goede oplossingen voor vinden. 
  
Milieu en Natuur  
Door samen met andere gemeenten duurzame en innovatieve producten te bestellen wordt de prijs 
lager. Samenwerking hoeft zich niet te beperken tot gemeenten in Nederland, maar kan over de 
grenzen heen reiken.  
 
Vanaf 2014 moeten boeren 30% van hun Europese inkomenssteun besteden aan vergroening. Dat is 
overheidsgeld en die subsidie moet dan ook besteed worden in lijn met de gemeentelijke visie op 
natuur- en milieu-, en cultuurhistorische ontwikkeling in het landelijk gebied. 
 
In Nederland en Europa discussiëren we over zaken als opslag van kernafval en het boren naar 
schaliegas. Beide zaken reiken over de grenzen heen, en kunnen in of bij onze gemeente gaan 
plaatsvinden. Echter; de PvdA Geldrop-Mierlo wil niet dat deze zaken in onze gemeente gaan 
gebeuren, of het moet 100% zeker zijn dat het veilig kan en gesteund worden door de mensen in 
onze gemeente.  
 
Onze gemeente heeft een fantastisch mooie natuur en ligt aan de Dommel. Deze natuur en rivier 
stoppen niet bij onze gemeentegrenzen en zelfs niet bij de landsgrenzen. Binnen Europa willen we 
graag deze mooie natuur verder ontwikkelen, wat past in onze visie van Geldrop-Mierlo als groene 
gemeente binnen de Brainport.   
 
 

 

 


