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Beste inwoner van Geldrop-Mierlo, beste lezer,
Vóór u ligt het verkiezingsprogramma van PvdA Geldrop-Mierlo voor de
gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Wij geloven in openheid en hebben in dit programma
op een rij gezet hoe wij ons de komende vier jaar willen gaan inzetten voor u als inwoner
van deze gemeente. Daar kan u ons op aanspreken en beoordelen.
PvdA Geldrop-Mierlo is een lokale partij. Alle mensen op onze lijst komen uit Geldrop of
Mierlo en voelen zich sterk verbonden met onze gemeente. Daarnaast hebben wij als PvdA
Geldrop-Mierlo;






Open lijnen met andere gemeenten in de regio, de provincie, Den Haag en Brussel.
Daarmee kunnen we ideeën en vragen vanuit onze gemeente dus heel goed onder
de aandacht brengen.
Een duidelijke kleur; rood. Wij zijn een linkse partij die mensen vooruit wil helpen.
Bij ons weet u op welke principes u stemt, namelijk die van de eerlijke kansen
vanuit de sociaal democratie.
Mensen op onze lijst die goede trainingen krijgen over wetgeving en andere
belangrijke thema’s in de gemeente. Dat is essentieel om het werk als raadslid goed
te kunnen uitvoeren.

Wees dus gerust; als PvdA Geldrop-Mierlo staan wij met u, achter u en voor u als inwoner
van Geldrop-Mierlo.
Waarom is ons motto ‘Durven en Doen!’? Dat is makkelijk uit te leggen. We zien dat de
raad en het bestuur van Geldrop-Mierlo niet sterk is in het maken van keuzes. Heel veel
belangrijke beslissingen worden steeds uitgeschoven omdat men geen keuzes durft te
maken. En als er uiteindelijk een keuze wordt gemaakt, is de uitvoering (het doen) niet
daadkrachtig.
Als PvdA Geldrop-Mierlo hebben we heldere, duidelijke standpunten. We gaan voor de
inhoud en maken keuzes op basis van onze kleur; rood, links, progressief en sociaal.
Daarmee komen we een heel eind. Dat blijkt ook uit de afgelopen vier jaar. Ondanks het
feit dat we slechts één zetel hadden hebben we als PvdA Geldrop-Mierlo veel dingen
bereikt waar we trots op zijn. Dingen die u als inwoner van Geldrop-Mierlo helpen. Een
paar voorbeelden:




Bij elk nieuw plan van de gemeente wordt voortaan nagedacht over duurzaamheid.
Daarnaast is er een aanzet gemaakt om onze gemeente spoedig klimaatneutraal te
maken.
Mantelzorgers krijgen meer ondersteuning en waardering door ons geluid.
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Voor jongeren is er tijdens de crisis een startersbeurs opgezet en ook voor ouderen
zijn er projecten opgestart om mensen aan het werk te krijgen.
De afvalheffing die u moest betalen was te hoog. De gemeente hield hier geld aan
over. De tarieven zijn voor iedereen verlaagd door inzet van de PvdA GeldropMierlo.
De gemeenteraad heeft moeten wennen aan onze aanpak, maar openheid en het
betrekken van burgers wordt steeds sterker in de raad en het bestuur.

En zo zijn er nog vele andere ideeën van de PvdA Geldrop-Mierlo doorgevoerd. Hoe komt
dat? Ondanks dat we klein zijn en niet in het gemeentebestuur zitten krijgen we dingen
voor elkaar. We laten als PvdA Geldrop-Mierlo een duidelijk geluid horen en hebben het lef
om te durven en doen.
Ook de volgende vier jaar zetten we ons weer in voor u als inwoner van Geldrop-Mierlo.
Door te durven en te doen. In dit programma leest u wat wij belangrijk vinden en voor u als
inwoner gaan doen:
1.
2.
3.
4.
5.

Een daadkrachtige gemeente voor de inwoners
Een goede start voor iedereen
Prettig opgroeien en ouder worden
Een groene, gezonde gemeente
Samen doen, samen werken

Wil u meer weten over onze ideeën? Lees dus rustig ons programma door. Voor nog meer
informatie kunt u ook op onze website kijken. Als er nog vragen zijn, kunt u ons altijd emailen of bellen. Alle gegevens vindt u op https://geldropmierlo.pvda.nl.
Bent u het eens met onze standpunten? Wilt u dat deze ook écht met daadkracht worden
doorgevoerd? Dan hebben we uw steun nodig. Stem dan 21 maart 2018 op PvdA GeldropMierlo. Wij zijn de partij die durft en doet!

Veel wijsheid in het bepalen van uw
keuze,
De
programmacommissie
Geldrop-Mierlo:

PvdA

Richard van de Burgt
Bart Oortwijn
Paul Elsendoorn
Dorien te Dorsthorst

v.l.n.r.: Bart Oortwijn, Richard van de Burgt, Dorien te
Dorsthorst, Paul van Elsendoorn
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Het vertrouwen in het democratisch bestuur is niet vanzelfsprekend. Daaraan moet je
werken. Niet alleen door openheid en door efficiënt te zijn, maar ook door dienstbaar en
integer te zijn en door ruimte te bieden aan meer invloed van de burger.
De PvdA Geldrop-Mierlo heeft de afgelopen jaren hard gewerkt aan openheid vanuit de
gemeente. Ons motto hierbij is ‘De gemeente is er voor de inwoners, niet andersom’. Dit
geluid werd in eerste instantie als verfrissend ervaren door andere partijen in de
gemeenteraad. Het is uiteindelijk zelfs omarmd. Een concreet resultaat is ‘het nieuwe
werken’ waarin het bestuur veel eerder dan voorheen organisaties, inwoners en raad
betrekt bij nieuwe plannen. Daarnaast wordt op initiatief van de PvdA Geldrop-Mierlo
voortaan bij elk nieuw plan van de gemeente beschreven hoe inwoners betrokken worden
bij deze plannen. Ook is het onderwerp integriteit bespreekbaar gemaakt en wordt hier
sterker op gestuurd.
Als PvdA Geldrop-Mierlo willen wij een sterke samenleving en een sterke democratie
waarin burgers daadwerkelijk invloed kunnen uitoefenen op het bestuur.

Tegengeluid nieuwbouw op gemeentehuis
Lange tijd zijn er discussies geweest over een nieuw gemeentehuis. Een meerderheid van
de raad heeft besloten om het gemeentehuis te verbouwen met als doel nieuwe
vergaderruimtes en een nieuwe raadszaal.
De PvdA Geldrop-Mierlo heeft de kar
getrokken in het verzet tegen de
nieuwbouw door de gemeente. Wij kiezen
namelijk voor mensen, niet voor stenen.
Nieuwbouw is een geldverkwisting van de
bovenste plan. Er is namelijk overal in
onze gemeente voldoende plek om onze
ambtenaren op een goede manier onder
te brengen. Daarnaast betekent de
nieuwbouw dat de gemeente minder
Gemeentehuis Geldrop-Mierlo
gebruik gaat maken van Centrum Hofdael,
waar toch al sprake is van onderbezetting van huurders. Uiteindelijk moet daar geld bij, van
de gemeente.
Op het vlak van democratisch bestuur vinden wij dat de gemeente en de raad dienstbaar
moet zijn. Uit gesprekken én uit een enquête onder inwoners blijkt dat een overgrote
meerderheid het onzin vindt om nu aan nieuwbouw te beginnen. Wij willen daar gehoor
aan geven.
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De PvdA Geldrop-Mierlo vindt:






Dat er geen reden meer is voor een nieuw gemeentehuis of nieuwe
vergaderaccommodatie met raadszaal en dat nieuwbouw een verkwisting van
belastinggeld is;
Dat Hofdael een goede vergaderlocatie is voor onze gemeenteraad. Immers: deze
staat dicht bij de mensen, is vrij toegankelijk én de activiteiten van de gemeente
zijn een goede inkomstenbron voor Hofdael;
De huidige raadszaal wel verbeterd moet worden. Geluidsvoorziening is
onvoldoende en de raadsvergadering moet via de website of tv toegankelijk
worden voor alle inwoners van Geldrop-Mierlo, zodat mensen thuis mee kunnen
kijken voor iedereen die dat wil.

Inwoners betrekken bij nieuwe plannen
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. Precies daarom heeft de PvdA Geldrop-Mierlo gevraagd om voortaan bij elk nieuw
plan te beschrijven hoe inwoners van Geldrop-Mierlo daarbij worden betrokken.
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.
Daarom wil de PvdA Geldrop-Mierlo dat:






Het bestuur van Geldrop-Mierlo verder gaat met het ontwikkelen van
burgerparticipatie, die meer inhoudt dan ‘inzage in bestemmingsplannen’.
Belangenverenigingen en maatschappelijke organisaties eerder betrokken worden
bij het vormen van nieuw beleid en beslissingen die worden voorbereid.
Er een folder en website “burgerparticipatie / interactieve beleidsvorming” komt.
We gaan werken met een lange termijnagenda ten behoeve van burgerparticipatie.
Er een onderzoek wordt uitgevoerd naar de haalbaarheid van een jongerenraad.

Een sterk lokaal en integer bestuur
Volksvertegenwoordigers, politieke bestuurders en bestuurders moeten voldoen aan de
hoogste eisen van integriteit en dienstbaarheid. Dienstbaarheid naar de inwoners en de
gemeente 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
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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 Geldrop-Mierlo:







Blijvende aandacht voor
integriteit.
Investeren
in
de
kwaliteit
van
de
gemeenteraad
door
meer scholing aan te
bieden.
Een
krachtige
democratische controle
op de nieuwe taken van
de gemeente GeldropMierlo.
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.

Samenwerkingsverbanden
Op steeds meer terreinen werkt de gemeente Geldrop-Mierlo samen met anderen. 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 Geldrop-Mierlo:





Meer democratische zeggenschap binnen samenwerkingsverbanden;
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;
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.
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Zelfstandigheid van onze gemeente
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. Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de inwoners van
Geldrop-Mierlo goede dienstverlening krijgen.
Als PvdA Geldrop-Mierlo vinden we dat het huidige bestuur veel te afwachtend omgaat met
de rol van onze gemeente in de regio Brainport Eindhoven. Als vierde gemeente in deze
regio staan we te vaak aan de zijlijn te wachten op wat anderen willen. Onze gemeente
heeft een daadkrachtig bestuur nodig en een werkorganisatie van hoog niveau. Men moet
niet afwachten, zoals nu gebeurt,
maar durven en doen.
Daarnaast
is
een
sterke
gemeenteraad,
die
op
de
belangrijke dossiers goed weet
samen te werken met het College,
essentieel. Versnipperd werken met
wisselende meerderheden vinden
wij niet verstandig. Wel moet er
geluisterd worden naar elkaar, of
men nu in coalitie of oppositie
staat. De PvdA Geldrop-Mierlo kiest
voor een geluid op inhoud. Wij zijn
ervan overtuigd dat de raad op deze
manier laat zien hoe sterk en
betrouwbaar de gemeente GeldropMierlo is als grote gemeente en als partner. Voor de PvdA Geldrop-Mierlo is daadkracht en
uitvoeringskracht maatgevend.
We kiezen voor een zelfstandig Geldrop-Mierlo en samenwerking daar waar het moet, of
daar waar het gezamenlijke voordelen oplevert. Daarbij vinden we dat Geldrop-Mierlo veel
meer het initiatief mag nemen in de regio. We kunnen soortgelijke gemeenten verbinden
om tot een gezamenlijk krachtig bestuur te komen.
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 kan in gevaar komen zodra Nuenen wordt
samengevoegd met een gemeente als Eindhoven. Hier hadden we als gemeente het
voortouw kunnen nemen, maar dat is niet gebeurd; nu is het zaak dat we vinger aan de pols
houden en ervoor zorgen dat de dienstverlening naar onze inwoners goed blijft, ook als
Nuenen uit de samenwerking stapt.
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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 en een dorpscentrum waar
alles goed is geregeld. 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 en de
geschiedenis en cultuur van onze gemeente ook in de wijken en kernen 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.”

Wonen in fijne wijken
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat mensen die hier wonen erop kunnen rekenen dat het fijn
wonen is in hun straat en wijk. Er is zeker ruimte voor verbetering en de afgelopen jaren
heeft de gemeente hier steken laten vallen. De partijen die in het gemeentebestuur zaten
hebben te weinig energie gestoken in het verbeteren van de leefbaarheid. Inwoners (denk
bijvoorbeeld aan Braakhuizen en de Wielewaal) hebben plannen, maar de gemeente heeft
er nog maar weinig actief mee gedaan. Op deze manier is het niet fijn wonen en gaan
wijken en straten erop achteruit. Wij pleiten voor een gedragen wijkontwikkelplan in alle
wijken. Dit is een voorbeeld van durven en doen.
We gaan er samen met de bewoners voor zorgen dat buurten er goed uit zien en vooral ook
veilig zijn. Er wordt in sommige straten veel te hard gereden, bijvoorbeeld Zomerland.
Prettig wonen gaat niet alleen over goede woningen voor iedereen, maar ook over schone
en prettige straten, veilige 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. Daarvoor dient
de ‘gebiedsregisseur’.
De mate van leefbaarheid in straten en wijken 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 Geldrop-Mierlo:
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dat gebiedsregisseurs zichtbaar worden in onze wijken en zo veel 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. We betrekken bewoners vroeg 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.
Duidelijke afspraken maken met de gebiedsregisseurs om samen met de mensen in
de wijk tot een ‘wijkontwikkelingsplan’ te komen met voorstellen om de
leefbaarheid in de wijk te verbeteren.
Dart de gemeente een verbindende rol heeft. De gemeente brengt bewoners,
bedrijven en verenigingen en instellingen bij elkaar om samen te werken aan de
toekomst van de gemeente. De gemeente komt met oplossingen, denkt mee bij
wijkgerichte aanpak en is proactief.
Dat de gemeente gebouwen en faciliteiten voor buurtverenigingen in eigen hand
houdt. Verkopen en terug huren is uiteindelijk meestal duurder en je hebt niks
meer te vertellen. Denk bijvoorbeeld aan zwembad De Smelen.
In nieuwe bestemmingsplannen wordt veel meer ruimte gemaakt voor groen en
speel- en sportvoorzieningen.

De centrumplannen
De centrumplannen voor Geldrop en Mierlo zijn van groot belang om de leefbaarheid in
onze gemeente te verbeteren. De gemeenteraad heeft er lang over vergaderd. Ja, men had
grootse plannen. Soms is het beter om te starten met een hoog ambitieniveau, om dan te
kiezen voor een praktische invulling als groeimodel. De oorspronkelijke visie heeft gediend
als een goede basis voor de huidige visie en
daar mogen we blij mee zijn. Het centrum
van Mierlo en van Geldrop wordt flink
aangepakt. Dit maakt wonen en winkelen
in onze gemeente veel fijner en verbetert
de leefbaarheid.
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 voetgangersvriendelijk 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. Om het een plek met hart te houden zal de gemeente daarnaast
actief deel moeten blijven nemen in de ontwikkeling die erop volgt. Zo blijven de centra
bruisend.
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De PvdA Geldrop-Mierlo vindt de volgende onderwerpen van groot belang in de kernen:












De centrumplannen worden spoedig verder uitgevoerd, in goed overleg met
bewoners en ondernemers.
We willen de winkeliersverenigingen stimuleren om het centrum van Geldrop en
Mierlo bruisend te houden.
Dat de gemeente de visie voor een bruisend centrum bewaakt, en blijft
ondersteunen.
Er aandacht is voor toegankelijkheid en bereikbaarheid voor mensen met een
beperking.
De kernen moeten voetgangersvriendelijker worden.
Veel meer groenvoorzieningen in Geldrop en Mierlo.
Dat de Korte Kerkstraat in Geldrop afgesloten blijft voor verkeer en wordt gekeken
of er mogelijkheden zijn om het Horecaplein autovrij te krijgen met meer groen.
Geen parkeren in de bossen rondom het kasteel (we offeren geen groen op voor
blik op de weg).
Dat er geheel conform het “Plan beeldkwaliteit” wordt gekeken naar onze kernen,
met verwijzingen naar ons culturele verleden.
We willen parkeren in het centrum van Geldrop weer gratis maken, zonder dat dit
ten koste gaat van de sociale voorzieningen in onze gemeente.
Dat het parkeren in Mierlo gratis blijft.

Een gemeente met kleur, open voor iedereen
Ieder mens is anders, we hebben allemaal een andere achtergrond, kleur, sekse, talent en
kijk op het leven. Die verschillen samen maken onze gemeente een interessante en
bruisende plek om te wonen. Wij geloven niet in een samenleving waarin iedereen precies
volgens de norm moet zijn. Door verschillende ideeën bij elkaar te brengen komen we
samen tot inzichten die ons allemaal verder vooruit helpen. Eén en één is drie.
Discriminatie is helaas nog aan de orde van de dag. De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat
iedereen in de gemeente in gelijke gevallen, gelijk behandeld dient te worden: ongeacht
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, seksuele voorkeur of geslacht. De
PvdA Geldrop-Mierlo steunt daarom initiatieven om discriminatie tegen te gaan en heeft
hierin een kartrekkersrol.
In de afgelopen periode heeft de PvdA Geldrop-Mierlo hard gewerkt aan het verbeteren
van de positie van LHBTI inwoners; lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen,
transgenders en interseks mensen. De gemeente neemt haar voorbeeldfunctie om te
werken aan acceptatie nu veel serieuzer. Dit is niet alleen zichtbaar omdat men de
regenboogvlag uit hangt op ‘coming out day’ maar ook in de diensten van de gemeente.
Aandacht voor de precaire situatie van veel LHBTI’ers, jong en oud, is van groot belang. Met
name op gebied van zorg, sport en werk.
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De PvdA is dé emancipatie partij. Wij komen op voor kwetsbare groepen en mensen die
worden gediscrimineerd. Vrouwen, gehandicapten, jongeren, ouderen en velen anderen.
De PvdA Geldrop-Mierlo is blij met de diversiteit in onze gemeente en vindt het belangrijk
dat we als gemeente interessant, levendig en kleurrijk blijven, open voor iedereen.
We hebben de volgende standpunten:








Het gelijkheidsbeginsel en het discriminatieverbod – allen die zich in GeldropMierlo bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld – zijn voor ons
uitgangspunt en eigenlijk vanzelfsprekend.
We staan achter een snelle integratie van nieuwkomers in Nederland, zij kunnen
rekenen op ondersteuning om zich snel thuis te voelen in Geldrop-Mierlo.
Het LHBTI beleid in Geldrop-Mierlo moet meer handen en voeten krijgen; niet
alleen met een regenboog ‘zebrapad’ maar ook in het handelen van de gemeente
en aanbieden van diensten. Daarnaast vragen we specifiek aandacht voor LHBTI
voorlichting op scholen en ouderencentra.
Er komt ruimte in de gemeente (bijvoorbeeld bij door de gemeente gesubsidieerde
instellingen) voor gender neutrale toiletten.
We willen een goede plek voor de Turkse gemeenschap (TMSG) in lijn met
wetgeving en in een sterke samenwerking en samenspraak met ander verenigingen
in de wijk. De PvdA Geldrop-Mierlo gelooft in verbinden van groepen met
verschillende mensen en achtergronden.
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Kiezen we voor een gemeente die rekening houdt met de groeiende groep ouderen en zorgt
dat onze kinderen gezond opgroeien? Hoe activeren en ondersteunen we vrijwilligers?
De PvdA Geldrop-Mierlo wil goede en toegankelijke zorg voor alle inwoners. Een goede
gezondheid is de basis voor een prettig leven en ouder worden. De PvdA Geldrop-Mierlo wil
dat de zorg weer over mensen gaat en niet over systemen, protocollen en
minutenverantwoording. De zeggenschap moet terug naar de cliënt. Hij/zij wordt
ondersteund door professionals. Voor ons is de benodigde zorg doorslaggevend, wij willen
dat iedereen de zorg krijgt die bij hem past en hoort. Om ervoor te zorgen dat mensen in
hun vertrouwde omgeving geholpen worden, staan wij voor zorg in de wijk, met
wijkverpleging en minder regels. Op die manier kunnen we de zorg in Geldrop-Mierlo
menselijker en efficiënter maken.
De gespecialiseerde zorg wordt steeds duurder. Hierdoor is er binnen de huidige
(rijks)systematiek onvoldoende geld beschikbaar voor preventie. Dat leidt tot een
ongewenste vicieuze cirkel. Om de zorgkosten beheersbaar te houden is preventie
belangrijk. Hiertoe moeten gemeente(n), zorgverzekeraars en zorgaanbieders de handen
ineenslaan. Bestaande netwerken worden ingezet om de sociale infrastructuur te
versterken. De PvdA Geldrop-Mierlo wil het oprichten van zorg coöperaties bevorderen. Er
komt meer aandacht voor wijkwerk en jongerenwerk.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil af van teveel marktwerking. Aanbestedingen in de zorg vinden
eenduidig plaats. De procedure wordt eenvoudiger en er wordt gewerkt met een maximum
aantal aanbieders. De belangrijkste criteria zijn kwalitatief goede zorg voor de cliënt en
eerlijke lonen voor zorgmedewerkers, bij voorkeur werken we met lokale of regionale
zorgorganisaties in de wijken van Geldrop-Mierlo. De kwaliteit van de zorg moet voor
iedereen gegarandeerd zijn, dus ook voor kwetsbare mensen. Samen met de cliënt kijken
professionals welke zorg of ondersteuning er nodig is. De wens van de cliënt is daarbij
uitgangspunt.
De PvdA Geldrop-Mierlo ondersteunt mantelzorgers zodat ze niet overbelast raken en zij
werk, zorg en gezin kunnen blijven combineren. Door respijtzorg (zorg door derden, waarbij
de mantelzorger tijd voor zichzelf heeft) en mantelzorgverlof verlichten we de zorgtaken.

De PvdA Geldrop-Mierlo durft te kiezen
voor een goede én lokale zorg
De PvdA Geldrop-Mierlo wil meer inzicht krijgen wie mantelzorg verlenen. Als we weten
wie het zijn, kunnen we gerichter ondersteunend en waarderend beleid voeren.
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De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat alle kinderen gelijke kansen krijgen en opgroeien in een
veilige, stimulerende omgeving. Dit geld voor thuis, in de buurt en op school. De PvdA
Geldrop-Mierlo wil opvoedingsondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft, problemen
worden zo vroegtijdig gesignaleerd en aangepakt.
Dit alles betekent voor de komende raadsperiode dat:




















We voorstander zijn 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.
De zorgvraag is leidend, we willen de juiste zorg die bij iemand past.
De gemeente ondersteunt verenigingen en organisaties die maatschappelijke
activiteiten, met name voor kwetsbaren. Denk bijvoorbeeld aan mensen met een
beperking, jongeren in armoede of ouderen in eenzaamheid.
Mantelzorgers worden bijgestaan met praktische ondersteuning en ontvangen
daarvoor als waardering een bijdrage.
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).
De PvdA Geldrop-Mierlo 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.
De PvdA Geldrop-Mierlo kiest voor “mens vóór steen.” Het welzijn van onze
inwoners gaat boven een prestige project zoals bijvoorbeeld een nieuw
vergadercentrum op het gemeentehuis.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente ervoor zorgt dat burgers toegang
hebben en houden tot activiteitencentra in hun eigen buurt, om vereenzaming te
voorkomen en mensen te binden.
Op het gebied van volksgezondheid wordt actief gestuurd op preventie, met
maatwerk voor iedereen.
Ervaringsdeskundigen zijn even belangrijk als professionals. Drugsverslaafden
luisteren doorgaans beter naar iemand die ook verslaafd is geweest, maar zijn leven
weer op orde heeft. Deze ervaringsdeskundigen krijgen eventueel op maat een
opleidingstraject aangeboden.
Er wordt gebruik gemaakt van nieuwe technologie en diensten, zoals domotica
(huisautomatisering) waardoor mensen langer prettig thuis kunnen blijven wonen.
We het Sint Anna-ziekenhuis voor Geldrop-Mierlo willen behouden. Onder andere
door marktwerking gaan steeds meer ziekenhuizen in het land samen. Dit mag niet
leiden tot het vertrek van dit belangrijke zorg-instituut uit onze gemeente.
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Werk staat bij de PvdA 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 wonen bijna veertigduizend inwoners! Een enorme kracht, veertigduizend
talentvolle mensen. Die talenten benutten we door werk voor mensen te stimuleren. Zelfs na
de tijden van crisis is de werkloosheid onder sommige groepen nog hoog, vooral ouderen en
jongeren zijn de dupe, maar ook mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt omdat ze
een beperking hebben.
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat de gemeente een rol heeft om zoveel mogelijk mensen
aan het werk te helpen. Werk moet goed en eerlijk zijn. Wij staan voor eerlijk loon en tegen
uitbuiting, 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 hulp kunnen rekenen.
Ook hierin speelt de gemeente een belangrijke rol. Daarover staat meer in het hoofdstuk
over ‘de sociale gemeente’ Geldrop-Mierlo.

Zeker zijn van goed werk
Om ervoor te zorgen dat er genoeg werk is voor iedereen, willen we dat de gemeente
Geldrop-Mierlo als onderdeel van de Brainport Eindhoven meer werk steekt in het
aantrekken van nieuwe, innovatieve bedrijven.
Daarnaast vinden we dat de gemeente het goede voorbeeld moet geven en af moet
stappen van de groei in flexibele arbeidscontracten. Structureel werk is geen flexwerk.
Mensen die bij onze gemeente komen werken, verdienen zekerheid en een goede beloning
en ontwikkelmogelijkheden.
De gemeente gaat bij aanbesteden van diensten veel meer rekening houden met de
effecten op werkdruk en arbeidsvoorwaarden van de mensen die de diensten uitvoeren.
We gaan niet voor de race-to-the-bottom maar kiezen voor goed werk, dat eerlijk wordt
beloond en dat mensen in hun waarde laat. Op die manier verhogen we ook de
dienstverlening naar onze inwoners. Gemotiveerde mensen doen namelijk extra hun best
om het werk goed uit te voeren.
De PvdA Geldrop-Mierlo kiest voor een werkbedrijf dat mensen op een positieve manier
aan het werk wil helpen en dat klantgericht te werk gaat. Het opleggen van allerlei
verplichtingen is niet ons uitgangspunt. We willen mensen snel naar betaald werk helpen,
met de begeleiding die daarbij nodig is. Bureaucratie mag daarbij geen knelpunt zijn.
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Jong en oud aan het werk
Werkloosheid heeft een enorm negatieve 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 kopen. Jongeren voelen zich op den duur nutteloos. Dit willen wij
tegengaan. De PvdA Geldrop-Mierlo wil initiatieven als de startersbeurs ook ná de crisis
overeind houden om werkloze jongeren te helpen bij het opdoen van hun eerste
werkervaring en zo makkelijker werk te vinden.
Door de hogere levensverwachting, blijven we langer werken. We zien dat het voor oudere
mensen soms moeilijk is om werk te vinden. Als PvdA Geldrop-Mierlo willen we dat de
gemeente nieuwe initiatieven start om ook deze mensen betere kansen te geven op de
arbeidsmarkt. We vinden dat het uitgangspunt positieve stimulering moet zijn, waarbij
mensen actief ondersteund worden om passend werk te vinden. Daarnaast willen we
mensen helpen bij omscholing, waar ze dat wensen en ze verder kan helpen.

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
werknemer wil zijn.
Daarom wil de PvdA Geldrop-Mierlo:





Dat de gemeente haar inspanningen verhoogt in het adviseren en ondersteunen
van ZZP’ers;
Dat de gemeente zich inzet om schijn-ZZP’ers te voorkomen’.
Dat startende ZZP’ers altijd kunnen meedingen naar opdrachten die de gemeente
in de markt zet.
Dat als criterium in aanbestedingsprocedures goede arbeidsvoorwaarden en
fatsoenlijke lonen volgens CAO-normen gaat gelden. Immers, ook ZZP’ers hebben
recht op goede arbeidsomstandigheden en een fatsoenlijk loon.
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Werk voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt
We zetten meer in op Social Return. Dit wil zeggen 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 Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente meer doet aan social return en
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, zodat meer mensen een kans krijgen (weer)
toe te treden op de arbeidsmarkt.
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt het belangrijk dat de gemeente Geldrop-Mierlo bij haar
aanbestedingen ook met dit beginsel rekening houdt, om zo meer werkplekken te krijgen
voor mensen die graag willen werken maar moeilijk aan de slag komen. Daarnaast geeft de
gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld, door 5% van de gemeentelijke bezetting op
deze manier in te vullen, ook op het gemeentehuis.

Arbeidsmigranten
Het is een feit dat – met de openstelling van de grenzen – wij te maken hebben 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. Dit kan
worden voorkomen door het principe van ‘gelijk loon voor hetzelfde werk’.
Daarom wil de PvdA Geldrop-Mierlo 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.
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Kiezen we voor een gemeente waar iedereen telt en meedoet? Kiezen we ervoor om mensen
die in de bijstand terecht komen, snel weer actief te krijgen? Kiezen we voor een gemeente
zonder kinderarmoede?

Minima beleid
De PvdA Geldrop-Mierlo accepteert geen armoede. Armoede geeft achterstand en leidt tot
sociale uitsluiting. Een inkomen hebben is van groot belang voor een zelfstandig leven.
Mensen met een laag inkomen, ook zzp’ers, moeten dezelfde mogelijkheden krijgen om
zichzelf te ontplooien en te participeren als ieder ander. Als de bestaanszekerheid in
gevaar is, krijgen minima ondersteuning om er weer bovenop te komen.
Tegemoetkomingen en kwijtscheldingen zijn instrumenten die hierbij ingezet kunnen
worden. Preventie is uitgangspunt. We willen inwoners ondersteunen die schulden dreigen
op te bouwen of in de ‘armoedeval’ terecht dreigen te komen. Het is belangrijk dat onze
inwoners de voorzieningen die er zijn om hun te helpen kunnen vinden en ze ook
aanspreken. We willen voorkomen dat mensen door slechte toegankelijkheid, vindbaarheid
of door schaamte voorzieningen niet aanspreken en in grotere problemen terecht komen
We willen vereenzaming voorkomen. Dit kan door bijvoorbeeld mensen in de bijstand meer
de mogelijkheid te geven om zich 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;

Armoede is geen kinderspel
We willen dat er een kindpakket komt (zie ook kindpakketwijzer.nl en de site van de
Kinderombudsman). Hiermee kunnen alle kinderen, onafhankelijk van het inkomen van hun
ouders, meedoen aan sport- (zoals gratis zwemles) en cultuuractiviteiten. De PvdA GeldropMierlo wil dat er voldoende budget voor beschikbaar komt. Ook werkende ouders met een
inkomen tot 130% van het minimumloon kunnen straks een beroep doen op dit kindpakket.
Kinderen die opgroeien in achterstand hebben gelijke rechten op ontplooiing, door
invoering van het kindpakket zorgen we voor een goede start.

De PvdA Geldrop-Mierlo DURFT TE KIEZEN
voor
een
sociale
gemeente
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Bestaanszekerheid vanuit vertrouwen
De PvdA Geldrop-Mierlo werkt op basis van vertrouwen in de samenleving. Puur sturen op
controle en straf werkt niet stimulerend. Sterker nog; dit kost meer geld en stompt mensen
af. Uiteraard blijft in een aantal gevallen toezicht nodig, maar niet als doel, maar als middel
om onjuist gebruik te voorkomen.

Wij willen mensen positief stimuleren.

Mensen zijn in de basis zelfredzaam en willen vooruit in het leven en zich nuttig maken.
Mensen zijn in de basis sociale wezens, die met anderen willen (samen)werken. In de
meeste gevallen kunnen zij zelf een plek in de samenleving vinden met betaald werk of
vrijwilligerswerk. Inwoners die dit niet lukt krijgen hulp en ondersteuning. De PvdA
Geldrop-Mierlo wil de participatiewet uitvoeren op basis van vertrouwen, met als
uitgangspunt het genereren van gelijke kansen voor iedereen. Mensen die zich willen
omscholen krijgen hiervoor een budget. Zij bepalen zelf voor welke opleiding zij dit geld
willen gebruiken.

Deelname aan de arbeidsmarkt moet lonen. Mensen die werken hebben een hoger
inkomen dan iemand met een uitkering. Wij willen een getrapte beloning van mensen die
participeren vanuit een uitkering. De PvdA Geldrop-Mierlo is nieuwsgierig naar nieuwe
vormen van het bieden van bestaanszekerheid aan mensen. Er is vertrouwen in de
intrinsieke motivatie van mensen om het beste uit zichzelf te halen. Daarom zijn wij, ook in
het kader van de participatiewet, voorstander van het uitvoeren van een grondig
praktijkonderzoek naar een vorm van basisinkomen. Jongeren onder de 27 jaar zitten niet
thuis. Ze werken of gaan naar school. De PvdA Geldrop-Mierlo wil voorkomen dat
kwetsbare groepen, zoals senioren, laaggeletterden, digibeten en statushouders, tussen
wal en schip vallen, daarom zullen voor die groepen extra middelen beschikbaar moeten
worden gesteld. Voor een deel van de mensen is werk niet meer mogelijk. Zij ontvangen
tijdig een uitkering en we helpen ze om indien mogelijk op een andere wijze deel te nemen
aan de samenleving vanuit hun talent. De gemeente helpt deze mensen invulling te geven
aan hun leven, zoals met bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Het voorkomen van sociale
uitsluiting en tegengaan van schulden staat daarbij voorop. Het aanvragen van een
uitkering, schuldhulpverlening of minimabijdrage verloopt snel en zonder wachtdagen.

Dit alles betekent voor de komende raadsperiode dat:



Er zullen cursussen en coaching worden aangeboden om de afstand van de
arbeidsmarkt te verkleinen.
Actieve voorlichting over inkomensondersteuning moet ervoor zorgen dat mensen
optimaal gebruik maken van de beschikbare voorzieningen.
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De PvdA Geldrop-Mierlo gaat voort op de weg om in de bijzondere bijstand
doelbijdragen te verstrekken speciaal voor kinderen. Hun ontwikkeling mag niet
lijden onder armoede.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil collectieve contracten sluiten voor inkoop van
elektriciteit, gas (hierbij gaan we uit van groene energie) en andere
nutsvoorzieningen ten behoeve van minima om zo te zorgen voor lagere lasten.
De collectieve aanvullende zorgverzekering zal uitgebreid worden met de afkoop
van het wettelijk eigen risico in de zorgverzekering.
De collectieve aanvullende zorgverzekering en bijzondere bijstand moeten
toegankelijk worden voor inkomens tot 130% van het minimum loon.
Het is een taak van de gemeente om de sociale organisaties te helpen, die mensen
ondersteunen voor een menswaardig bestaan. Denk bijvoorbeeld aan de
Voedselbank, Stichting Leergeld en Kloffie.

Schulden
Schulden komen voor in alle lagen van de bevolking, ook bij mensen met een goede baan of
een eigen bedrijf/zzp. De gemeente helpt iemand met schulden door middel van
gesprekken, coaching en doorverwijzing naar de juiste hulpverleners, in woorden die men
begrijpt (dat geldt ook voor statushouders). PvdA Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente met
schuldeisers en hun deurwaarders en incassobureaus afspraken maakt waarbij rekening
wordt gehouden met de omstandigheden. Dit om te voorkomen dat mensen verder de
armoede in worden gedrukt. Inningskosten vormen bijvoorbeeld soms het merendeel van
de schuld en moeten dus omlaag. Jongeren krijgen al vroeg op school voorlichting over het
omgaan met geld. Zo kunnen schulden op latere leeftijd voorkomen worden.

Dit alles betekent voor de komende raadsperiode dat:







Mensen met schulden hebben recht op schuldhulpverlening, zonder wachtlijst, snel
ingrijpen voorkomt extra problemen.
De gemeente biedt, ter voorkoming van schulden, mensen met een
bijstandsuitkering gratis het beheer aan van hun vaste lasten zoals woonlasten en
zorgverzekering. Bewind-voering is relatief duur en niet altijd effectief. De PvdA
Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente dit dan ook in eigen hand neemt.
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;
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat instanties minder langs elkaar heen werken als het
gaat om schulden en armoedebestrijding. De gemeente krijgt een coördinerende
rol op het gebied van schuldenpreventie.
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Statushouders
Kiezen we voor een gemeente die een veilige haven wil bieden aan vluchtelingen?
Door oorlogsgeweld zijn grote groepen vluchtelingen de afgelopen jaren naar Nederland
gekomen. Voor statushouders die de gemeente krijgt toegewezen pleiten wij voor een
duidelijke en snelle aanpak: direct aan de slag met opleiding, werk en taal. Integreren en
participeren staan voorop.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat hiertoe, samen met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen
en vluchtelingenwerk, en vrijwilligersorganisaties een Plan van Aanpak Inburgering wordt
opgesteld. De insteek van dit plan is dat nieuwe Nederlanders direct naar school kunnen en
binnen drie jaar aan het werk zijn. Ook moet er extra aandacht zijn voor het inkomen van
de statushouder. We laten hen geen tweederangs burger worden.
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De PvdA Geldrop Mierlo wil van Geldrop-Mierlo een duurzame gemeente maken, die
klimaatneutraal is. Dit betekent een gemeente die voorbereid is op de toekomst en zorgt dat
ze bij haar beleid maar ook bij wat ze doet, rekening houdt met duurzaamheid en milieu. Zo
willen we een gezonde en veilige leefomgeving krijgen én houden in Geldrop-Mierlo en
zorgen dat we ons als gemeente inzetten voor een duurzame wereld.
De gemeente Geldrop Mierlo heeft met het huidige college weinig visie laten zien op
gebied van duurzaamheid en milieu. Na vragen van de PvdA Geldrop-Mierlo en andere
partijen uit de raad is er een nota duurzaamheid opgesteld met iets meer ambitie maar een
duidelijk doel en duidelijke richting ontbreken nog. Om meer aandacht te krijgen voor
milieu en duurzaamheid heeft de PvdA Geldrop-Mierlo het initiatief genomen om bij ieder
plan of voorstel wat naar de raad gaat een duurzaamheidsparagraaf op te nemen. Wij zien
dat er hiermee iets mee aandacht komt maar dat er bij veel voorstellen nog weinig invulling
wordt gegeven aan duurzaamheid. Dit willen wij veranderen. Hiervoor hebben we het
college met steun van een grote meerderheid van de raad gevraagd een stappenplan op te
stellen om te komen tot een klimaat neutrale gemeente. Hiermee is weer een stapje gezet
maar daarmee zijn we er niet. Wij vinden dat we als gemeente Geldrop-Mierlo meer
moeten doen om voor onze inwoners een gezonde en veilige leefomgeving te krijgen.
Groen is goed voor de gezondheid en bevordert het welzijn van onze inwoners daarnaast
kunnen wij ons als onderscheiden in de regio voor bedrijven en bezoekers door een groene
milieuvriendelijke en duurzame gemeente te worden en te blijven. Wij willen een gezonde
leefomgeving waar het gezond en prettig wonen en werken is, die uitnodigt tot gezond
gedrag en waarin de druk op het milieu zo laag mogelijk is. Hiervoor willen wij:








Een schoon en veilig milieu.
Een gemeente die duurzaam is in haar werkzaamheden.
Voldoende groen, natuur en water in de gemeente.
Een gezonde inrichting van de gemeente.
Aandacht voor de mogelijke gevolgen van klimaatverandering.
Gezonde en duurzame woningen.
Een aantrekkelijke en gevarieerde openbare ruimte.

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




Wij willen een visie en doel voor duurzaamheid en actief beleid voor een groene en
gezonde leefomgeving. Van meeloper naar trendsetter. Geldrop-Mierlo moet zo
snel mogelijk een duurzame klimaatneutrale gemeente worden.
We zien erop toe dat er een duidelijk stappenplan komt om onze gemeente
klimaatneutraal te maken en dat deze stappen worden uitgevoerd.
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We nemen zowel huur- als koopwoningen en nieuwbouw als bestaande bouw mee
in het streven naar een groene en gezonde gemeente en bieden financiële
ondersteuning.
De gemeente gaat niet op eigen houtje aan het werk, maar samen met andere
organisaties
aan de slag. Denk aan woningcorporaties, bedrijven,
energieleveranciers, verenigingen en dergelijke.
We willen dat alle nog te bouwen woningen aardgasvrij en/of duurzaam
energieleverend worden gebouwd.
We willen de mogelijkheden voor Geldrop-Mierlo onderzoeken van betaalbare en
duurzame warmtebronnen/energiebronnen. We willen met de inwoners collectieve
warmte/ energievoorzieningen ontwikkelen, bijvoorbeeld met de collectieve
inkoop van zonnepanelen. De gemeente heeft hierin een voortrekkersrol maar
moet dit ook voor de lange termijn borgen. Bijvoorbeeld door actief beleid op
bodemenergiesystemen.
Vergroenen van de gemeente door het aanpakken van versteende gebieden in
Geldrop-Mierlo. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van groen op de
parkeerplaatsen bij de Albert Heijn op Genoenhuis en het ziekenhuis of het
aanleggen van een verticale tuin op de bibliotheek. Maar er zijn ook mogelijkheden
om subsidies te geven aan het vergroenen van tuinen en tegengaan van betegeling.
We zien gezondheid als speerpunt bij de inrichting van onze straten en wijken. Dit
moet meegenomen worden in de wijkontwikkelplannen. Het moet niet alleen gaan
over vernieuwing, maar ook het verbeteren van wat er al is.
Het gebruik van energiebesparende maatregelen bevorderen we. Bij
aanbestedingen en bestemmingsplannen nemen we hier eisen over op. We
ondersteunen bedrijven en inwoners bij de invoering van energiebesparende
maatregelen. Dit is maatwerk en kan bestaan uit het leveren van kennis of
wegnemen van beperkingen bij de invoering van de maatregelen en eventueel een
financiële ondersteuning.
We stimuleren lokale initiatieven bijvoorbeeld in de vorm van kleinschalige
coöperatieve of gemeentelijke energiebedrijven voor decentrale duurzame
energieopwekking.
Openbare ruimte beheren we op een natuurlijk ecologisch wijze; door bermbeheer,
variatie in beplanting van perkjes en groenstroken en een gematigd kapbeleid.
Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
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 milieu-educatie voor kinderen en het
aanleggen van schooltuintjes. Dit kan in samenwerking met organisaties als het IVN
in Geldrop en Mierlo.

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. Denk
bijvoorbeeld aan:
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Goede isolatie en efficiënte installaties om verbruik terug te dringen en zet zelf in
op de vergroening van de gemeentelijke gebouwen (bijvoorbeeld door eindelijk
zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen te realiseren en waar mogelijk
geothermie in te zetten) en de openbare ruimte.
Ontwikkelen van instrumenten om particuliere woningeigenaren te faciliteren bij
het verduurzamen van hun woning, zoals een energieloket of groenloket met tips
en uitleg over groene daken en natuurvriendelijke tuinen. We gaan hierover in
gesprek met woningbouwverenigingen.
Maximaliseer de lokale duurzame opwekking van energie door gebieden aan te
wijzen voor de opwekking van duurzame energie (bijvoorbeeld voor een
zonnepark).
Faciliteer voldoende ruimte voor (publieke) laadpunten voor elektrisch vervoer en
neem maatregelen voor vergroening van het verkeer in onze gemeente.
De afvalstoffen uit onze gemeente laten we zo milieuvriendelijk mogelijk
verwerken. Indien de plannen van de nieuwe Renescience fabriek doorgaan en
deze voor een betere afvalverwerking zorgen, willen we daar graag gebruik van
maken. We gaan echter geen gemeenschapsgeld inzetten om de fabriek te
bouwen. Dit is de verantwoordelijkheid en het risico voor het particuliere bedrijf
dat deze afvalverwerkingsfabriek wil bouwen, en geen verantwoordelijkheid voor
onze gemeente. We spelen geen roulette met de belastingscenten van de
inwoners.
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Een goede start voor alle kinderen
Onderwijs stimuleert kinderen en volwassenen in hun ontwikkeling en ontplooiing.
Onderwijs bevordert de sociale contacten en integratie. Onderwijs is essentieel voor
leerlingen om later passend werk te vinden. Naast de overdracht van kennis wordt de
maatschappelijke functie en verantwoordelijkheid van scholen steeds belangrijker. Vorming
en voorbereiding op een verantwoorde deelname aan de maatschappij moeten tot het
basisprogramma van iedere school behoren. Een gezonde leefstijl en een veilig
schoolklimaat verdienen alle aandacht. De PvdA Geldrop-Mierlo vindt goed onderwijs een
recht. De school is één van de belangrijkste plekken in het leven van een kind. Op school leer
je niet alleen, je wordt er ook als mens gevormd. Daarmee creëert de school gelijke kansen
voor alle kinderen.

Basisonderwijs als vliegende start
Kinderopvang en de voorschoolse voorziening van peuters dragen bij aan de ontwikkeling
van kinderen. Daarom is het belangrijk dat de opvang plaatsvindt in een gezonde en veilige
omgeving, onder leiding van professionele en goed opgeleide medewerkers. Wij willen dat
de kinderopvang naadloos aansluit op het basisonderwijs, zodat kinderen goed voorbereid
aan de basisschool beginnen.

De toekomst begint al op de basisschool. Die moet kwalitatief op orde zijn, met goede
docenten voor de klas, want een goed begin is het halve werk. Leraren die de ontwikkeling
stimuleren en het maximale halen uit iéder kind. Die kinderen kansen bieden door extra
ondersteuning als het nodig is en extra uitdaging waar dat kan. Die breed onderwijs geven
met aandacht voor sociale vaardigheden als leren samenwerken. Met voldoende aandacht
voor de basisvaardigheden als het om taal en rekenen gaat. En als het nodig is beginnen we
ook al eerder met spelen in een leerrijke omgeving, om zo taal- of
ontwikkelingsachterstanden te verhelpen. Ieder kind, ongeacht de achtergrond, kan op die
manier een vliegende start maken. Op een school die bij hem of haar past.

Voorkomen en bestrijden taalachterstanden
Taalachterstanden dienen preventief en vroegtijdig aangepakt te worden. De PvdA
Geldrop-Mierlo wil voldoende middelen voor speciaal ontwikkelde programma’s voor Vooren Vroegschoolse Educatie (VVE) om taalachterstanden aan te pakken, die geconstateerd
zijn op het consultatiebureau.
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Flexibel onderwijs
Het ene kind ontwikkelt zich sneller dan het andere, doordat talenten uiteenlopen maar
ook doordat de sociaaleconomische achtergrond per kind verschilt. In het gehele onderwijs
moeten we dan ook de hindernissen wegnemen voor kinderen die met een achterstand
beginnen, en recht doen aan ‘laatbloeiers’ die in een ander tempo leren dan gemiddeld.
Behalve kennisoverdracht en cognitieve ontwikkeling moeten ook persoonlijke, sociaalemotionele ontplooiing en burgerschap deel uitmaken van het onderwijs. Dit vereist
uitstekend onderwijs voor iedereen, juist ook voor kinderen die van huis uit minder
meekrijgen, en juist ook in de meest kwetsbare wijken. Zo draagt het onderwijs bij aan de
vorming van zelfstandige en autonome burgers die volwaardig aan de samenleving kunnen
deelnemen.

Passend onderwijs
De scholen zijn verplicht een passende onderwijsplek te bieden aan leerlingen die extra
ondersteuning nodig hebben. De gemeente ziet er, samen met de schoolbesturen op toe
dat kinderen met problemen niet tussen wal en schip vallen. Maar ook of er genoeg tijd en
aandacht over blijft voor alle leerlingen.

Problemen snel aanpakken
De meeste kinderen ontwikkelen zich prima. Toch hebben scholen steeds meer, vooral in
het voortgezet onderwijs, te maken met leerlingen die problematisch gedrag vertonen.
Preventieve maatregelen en een vroegtijdig ingrijpen (o.a. tegengaan schoolverzuim)
verdienen alle steun om het ontstaan van problemen te voorkomen. Durven en doen.

Maatschappelijke stages
Maatschappelijke stages moeten zoveel mogelijk door de leerlingen en scholen zelf
georganiseerd worden. Naast de regierol voor de gemeente heeft de gemeentelijke
organisatie een voorbeeldrol in het aanbieden van stages en dient ze ruimhartig
stageplaatsen aan te bieden.

Dit zijn onze actiepunten voor de komende raadsperiode:


De PvdA Geldrop-Mierlo kiest voor de mogelijkheid van wijk-brede scholen, waarbij
de vrijheid van onderwijs leidend is. Scholen kunnen vanuit één gebouw werken,
maar we gaan scholen niet dwingen om meer samen te werken dan gewenst. We
zorgen ervoor dat er in ieder gebouw voldoende ruimte beschikbaar is om kinderen
in de wijk goed les te kunnen geven met behoud van de visie. De wijk-brede

PvdA Geldrop-Mierlo Verkiezingsprogramma 2018 – Durven en doen – Pagina 26














scholen kunnen worden gecombineerd met andere zaken die belangrijk zijn voor de
wijk, zoals zorg en buurtverenigingen.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil een duidelijke versterking van de aanpak van
schooluitval. Scholen, ouders, gemeente en werkgevers zorgen samen voor een
sluitende aanpak.
De gemeente gaat extra inzetten op schoolverlaters die het moeilijk hebben om
werk te vinden.
De gemeente gaat ouders extra stimuleren om gebruik te maken van voorschoolse
educatie. Stimuleren en organiseren van maximale deelname aan voorschoolse
opvang met voor en vroegschoolse educatie (VVE) om taalachterstanden tegen te
gaan.
We dagen het Strabrecht College uit om het predicaat ‘Gezonde School’ te halen en
zo mogelijk verder te gaan en voorop te lopen in de ontwikkeling van duurzaam
bouwen bijvoorbeeld door te gaan voor een hoge Breeam score.
De gemeente ziet erop toe dat allen schoolgebouwen veilig zijn en voldoen aan het
criterium “gezonde school’. De scholen moeten goed bereikbaar zijn voor de
leerlingen door het verbeteren en realiseren van “schoolzones”.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat scholen nog meer investeren in kinderen. Naast het
verzorgen van kwalitatief goed onderwijs hebben scholen ook een bredere
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Regelmatige voorlichting over de gevaren
van overgewicht, schulden, alcohol en drugs en het belang van gezonde voeding.
Elke leerling krijgt de zorg die hij nodig heeft. Wij stimuleren een multidisciplinair
overleg tussen welzijn, buurtagent, huisarts en school.
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Iedereen verdient een goed dak boven zijn of haar hoofd. Voor veel mensen, of het nu
starters, doorstromers of ouderen zijn, is dat nu onvoldoende bereikbaar. De wachttijden
voor huurhuizen zijn nog steeds te lang en koophuizen vaak onbetaalbaar. Dat vraagt naast
doorstroming vooral om voldoende woningen in de verschillende prijsklassen. We zien nu
tekorten van betaalbare starterswoningen en betaalbare huurwoningen.

Goed wonen voor iedereen
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat de gemeente een actievere rol kan pakken bij “wonen”.
In het debat over de verkoop van huurwoningen in het Herdersveld hebben wij de
wethouder gevraagd het beschikbaar maken van meer middel-dure woningen op te nemen
in de nieuwe woonvisie.
Behalve in de beschikbaarheid van huurwoningen vinden we dat de gemeente ook een rol
heeft in het bevorderen van de kwaliteit van de beschikbare woningen. Door het
verduurzamen van woningen nemen de maandelijkse energiekosten van huurders af en
neemt de kwaliteit en het leefplezier toe. Wij willen duidelijke afspraken met
woningcoöperaties over het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad. Ook
marktpartijen willen we stimuleren tot verduurzamen van hun woningen. Hierbij zien wij
verduurzamen niet alleen als het beperken van het energieverbruik maar ook het gebruik
van minder milieubelastende en onderhoudsvriendelijke materialen en bouwen voor
betaalbaar wonen voor starters en middel-dure huurwoningen en verduurzamen van de
bestaande woningvoorraad zijn speerpunten voor de komende jaren.
Voor de aankomende raadsperiode betekent dat:










De gemeente zorgt met corporaties en marktpartijen voor voldoende betaalbare
woningen voor onder andere jongeren, ouderen en mensen met een lichamelijke of
geestelijke beperking en voldoende middel dure woningen voor doorstromers.
We gaan in de nieuwe bestemmingsplannen regels opnemen over de percentages
starterswoningen en middel dure huurwoningen die gerealiseerd moeten worden
en beschikbaar blijven.
Wij zijn voor diversiteit in woningen. We stimuleren en ondersteunen de
mogelijkheden voor andere woonvormen en woningen zoals zelfvoorzienend
wonen om zo ervaring op te doen en vernieuwing te stimuleren.
De PvdA Geldrop-Mierlo 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;
Hierbij is er extra aandacht voor inwoners uit onze eigen gemeente.
Met name starters op de woningmarkt hebben door lange wachtlijsten en hoge
hypotheekeisen moeite om aan een woning te komen. Door de gemeentelijke
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starters lening te handhaven willen we starters de mogelijkheid bieden een woning
te kopen en de doorstroming in huurwoningen bevorderen.
Wij stimuleren mogelijkheden voor bouwen met particulier opdrachtgeverschap
onder andere door in de uitgifte van gronden en ontwikkelingen specifiek grond
beschikbaar te stellen.
Bewonerscoöperaties bevorderen en ondersteunen. Initiatieven op het gebied van
zorg, leefbaarheid en verduurzaming/energie stimuleren.
We willen leegstaande kantoren en winkels voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door
het pand (tijdelijk) een andere bestemming te geven of aan te bieden als
kluswoning op de woningmarkt.
De PvdA Geldrop-Mierlo 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.
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Jongeren moeten in hun eigen buurt de ruimte krijgen zich te ontplooien, bewegen en elkaar
te ontmoeten. Jongeren moeten zich thuis kunnen voelen in Geldrop-Mierlo.
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 een breed scala aan jeugdhulpverlening beschikbaar, waar een groot deel van
de jongeren met een hulpvraag terecht kunnen. De PvdA Geldrop-Mierlo heeft de
afgelopen jaren zich ingezet om een verordening Jeugdhulp tot stand te brengen. En het is
ons gelukt. De komende raadsperiode wil de PvdA Geldrop-Mierlo ervoor zorgen dat de
jeugdhulp laagdrempelig is en de wachttijden kort.
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
zowel jongerenwerk en 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. Jongerenwerk heeft een doorverwijzende taak als het om hulpverlening
gaat. Wel houden zij het proces naar hulpverlening zo goed mogelijk in de gaten. 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.
Goed jongerenwerk richt zich op
talentontwikkeling, geven van voorlichting, weerbaarheidstraining en de jongeren
ondersteunen op weg naar hun volwassenheid
Jongeren weten al heel goed wat zij nodig hebben en zij zouden de gemeente daarin prima
kunnen adviseren. De PvdA Geldrop-Mierlo vraagt al een paar jaar om een jongerenraad en
we zijn blij dat de eerste stappen om een actieve jongerenraad op te gaan richten, nu gezet
zijn.

Fijn opgroeien in Geldrop-Mierlo
met

eerlijke

kansen
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Daarom wil de PvdA Geldrop-Mierlo:























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.
Dat er minder bureaucratie is, meer preventie en snellere aanpak van de
problemen.
Alle jongeren moeten kunnen sporten. We stimuleren het programma ‘Jongeren op
gezond gewicht en Sjors sportief en zorgen ervoor dat ook jongeren die in armoede
opgroeien in beweging kunnen blijven en hun sociale contacten kunnen opbouwen.
Dat jeugdwerkloosheid, armoede en radicalisering van jongeren actief bestreden
wordt. De jeugdwerkloosheid wordt aangepakt met extra (leer)banen,
stageplaatsen en leerwerkplaatsen. Samenwerking tussen onderwijs en
bedrijfsleven wordt gestimuleerd en leerwerkcheques motiveren bedrijven om
jongeren aan te nemen.
Dat er met de jongeren onderzocht wordt wat de ze nodig hebben binnen de
gemeente, wat ze verwachten van de gemeente. Dat er verdere stappen gezet
worden om een actieve jongerenraad op te richten.
Een goede samenwerking tussen scholen, jongerenwerk en hulpverlening is van
belang.
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.
Specifieke aandacht voor alcohol- en softdrugsmisbruik onder jongeren in nauwe
samenhang met scholen en verenigingen in de regio, en met organisaties die veel
expertise hebben op dit gebied. Er moet voorlichting voor jongeren en ouders
komen.
Het jongerenwerk zou een vast jaarprogramma omtrent alcohol- en drugpreventie
kunnen ontwikkelen
Jongerenwerk krijgt een effectieve opleiding om radicalisering onder jongeren te
signaleren, voorkomen en aan te pakken.
Dat de verslavingszorg beter aansluit op de zorgvraag van jongeren met
meervoudige, complexe problemen.
Dat alle beleidsonderwerpen die betrekking hebben op jeugdzaken, samen met de
onderwijsportefeuille, onderbrengen bij één wethouder.
Dat het jongerenwerk een structurele basisvoorziening wordt in de wijken en
duidelijk aanwezig is in Geldrop en Mierlo. Met de daarbij behorende structurele
financiering. ‘Brandjes blussen’ door jongerenwerk kan dan via incidentele
financiering geregeld worden.
Een volwaardige bezetting van het jongerenwerk in beide dorpen. In een debat
willen we graag inventariseren wat er nodig is.
Het verzoek om nog een vrouwelijke jongerenwerker honoreren.
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Sport inzetten bij jongerenwerk. Ook bij het jongerenwerk voldoende aandacht aan
sportactiviteiten besteden. Door samenwerking met sportverenigingen en
onderwijs kan overlast en probleemgedrag voorkomen worden.
Een positief jeugdbeleid waarin we uitgaan van versterking van de eigen kracht van
ouders en kinderen en ingrijpen wanneer dat nodig is.
Dat kinderen van ouders die chronisch ziek zijn of verslaafd extra ondersteuning
aanbieden. Waarbij specifiek ook aandacht is voor mantelzorg.
Wanneer de veiligheid van het kind in het geding komt, wordt er zorgvuldig
ingegrepen en zijn er voldoende goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
Er gewerkt wordt met meldcodes voor het herkennen van signalen van
kindermishandeling en huiselijk geweld. Professionals worden getraind op het
herkennen van deze signalen.
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Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen snel toe, ruim een kwart van de inwoners van
Geldrop-Mierlo is ouder dan 55 jaar. We willen allemaal op een prettige manier ouder
worden in onze mooie gemeente. 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. Toch maken veel mensen zich zorgen. Is de zorg straks nog wel goed? Hoe zit
het met mobiliteit? Hoe lang kan ik op mezelf blijven wonen en wat als dat niet meer lukt?
Als PvdA Geldrop-Mierlo zien we het als onze taak om ervoor te zorgen dat alle inwoners
van onze gemeente zeker kunnen zijn dat ze de ondersteuning krijgen om op een fijne
manier oud te worden, in de buurt waar ze wonen. Zo lang het kan zelfstandig, daarna
indien nodig ondersteund.
In de afgelopen periode heeft de PvdA Geldrop-Mierlo fractie hier op verschillende
manieren aan gewerkt. Op initiatief van de PvdA Geldrop-Mierlo heeft onze gemeente nu
veel meer aandacht voor mantelzorgers; zij krijgen meer waardering, maar vooral ook veel
betere ondersteuning. We hebben geluisterd naar ouderen, niet alleen via
belangenorganisaties, maar ook door bijvoorbeeld bezoeken aan de Kastanjehof en Hof van
Betanië. Daar kwamen met name zorgen over de WMO naar voren. We hebben deze
zorgen bij de gemeente voorgelegd en naar aanleiding daarvan is er bij het CMD meer
flexibiliteit ingebouwd. Sowieso is de cliënt-ondersteuning nu sterker georganiseerd. Deze
is nu door aandringen van de PvdA Geldrop-Mierlo onafhankelijk georganiseerd, waar de
gemeente dit eerst zelf in de hand had. We hebben gestreden voor een beter
armoedebeleid en ervoor gezorgd dat de huishoudelijke hulptoelage ook in Geldrop-Mierlo
is ingezet. Allemaal zaken die ouderen in onze gemeente helpen.
We willen dat iedereen er zeker van kan zijn dat men op een prettige manier ouder wordt
in onze gemeente. Daar staan wij voor. Daarbij geven we de volgende zaken extra aandacht
in de komende jaren:




De PvdA Geldrop-Mierlo heeft bij de gemeente vaak gevraagd om
belangenorganisaties van ouderen eerder en beter te betrekken bij nieuwe ideeën.
We vinden het namelijk belangrijk dat deze organisaties (met al hun kennis en
connecties) sterk betrokken zijn in het maken van keuzes. Dit blijft een belangrijk
punt van aandacht. Alleen samen met de ouderen kunnen we de juiste manier
vinden om het wonen in Geldrop-Mierlo prettig te houden voor deze grote groep
mensen.
Vereenzaming op de oude dag blijft een enorm zorgpunt. Wij vinden dat er meer
moet worden gedaan om mensen, met name ouderen, uit het isolement te
trekken. Sociale contacten zijn belangrijk voor een goed en gelukkig leven.
Activiteiten om de vereenzaming tegen te gaan moeten meer ondersteund worden
door de gemeente en breed beschikbaar worden in Geldrop en Mierlo. Denk
bijvoorbeeld aan zoiets als ‘samen eten’ op Zesgehuchten en in Braakhuizen-Zuid,
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waar mensen elkaar beter leren kennen door samen te eten, film te kijken en
muziek te luisteren.
Mantelzorgers blijven een speerpunt voor de PvdA Geldrop-Mierlo. We zorgen
voor voldoende budget voor ondersteuning van het vrijwilligerswerk en de
mantelzorg om aan de vraag te kunnen voldoen. Daarnaast blijven we scherp in de
gaten houden dat de waardering en de ondersteuning van de gemeente goed blijft.
Om ervoor te zorgen dat mantelzorgers goede steun krijgen, willen we dat de
gemeente veel beter in kaart brengt wie de mantelzorgers zijn. Op dit moment is
nog maar een klein aantal bekend. Als de gemeente een duidelijker beeld heeft van
alle mantelzorgers in onze gemeente, kan de steun verder verbeterd worden voor
een grote groep. Dit vindt de PvdA Geldrop-Mierlo erg belangrijk.
Het gemeentelijk beleid is er op gericht stille armoede onder ouderen tegen te
gaan. Ouderen met financiële problemen kunnen een beroep doen op
inkomensondersteuning of doorverwijzing naar toeslagen. We zien dat ouderen het
erg moeilijk vinden om hier een beroep op te doen. De PvdA Geldrop-Mierlo vindt
het van belang dat mensen de ondersteuning krijgen die nodig is. In het
armoedebeleid willen we dat de gemeente op meerdere fronten mensen inlicht
over de mogelijkheden, om zo de drempel te verlagen.
Tegenwoordig wonen mensen langer thuis, vooral omdat men dat prettiger vindt.
Wonen in de eigen, vertrouwde omgeving met de eigen buren en vlakbij familie.
We maken ons daarom hard voor zorg in de wijk, maar vinden het ook van belang
dat het vrij makkelijk mogelijk is om prettig en veilig in het eigen huis te blijven
wonen. Bij het bouwen en verbouwen van huizen vragen wij om zogenaamde
“levensloop bestendige woningen”, flexibel om aan te passen. Daarnaast willen we
in Geldrop-Mierlo het initiatief ‘wonen met gemak’ opstarten. Dit bestaat al in
Deurne. Het gaat om een samenwerkingsvorm waarbij mensen duidelijk advies en
informatie krijgen over hoe men op een praktische manier kan regelen op een
goede manier in het eigen huis te blijven wonen. Daar kan je niet vroeg genoeg
over geïnformeerd worden, om onzekerheid tegen te gaan en met vertrouwen de
toekomst in te kijken.
In Geldrop-Mierlo zijn verschillende initiatieven opgestart voor hulp aan demente
inwoners en hun omgeving en familie. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de
dementheek. Dergelijke initiatieven kunnen op onze steun rekenen. Daarnaast
willen we onderzoeken of het project in Son en Breugel ‘samen
dementievriendelijk’ mogelijk ook in Geldrop-Mierlo succesvol opgestart kan
worden. Dit project heeft tot doel om de gemeenschap bewuster om te laten gaan
met dementie en meer rekening te houden met mensen die dementie hebben. Op
die manier doorbreekt men het taboe en zorgt men ervoor dat demente inwoners
op straat en in winkels beter begrepen worden.
Wij willen dat partners langdurig bij elkaar kunnen blijven, ook als de gezondheid
problemen oplevert.
De gemeente is door de veranderingen in de zorg verantwoordelijk geworden voor
zorgondersteuning thuis, de zogenaamde WMO. Dit heeft flink invloed op het leven
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van mensen. De PvdA Geldrop-Mierlo maakt zich hard voor het feit dat mensen de
zorg moeten krijgen die bij hun past. Zie ook ons hoofdstuk over zorg.
Mobiliteit is een belangrijk element voor ouder worden op een prettige manier.
Wanneer auto rijden of fietsen niet meer gaat, moeten er alternatieven zijn. Wij
zetten daarbij in op persoonlijke mobiliteit; dat je van deur-tot-deur vervoerd kan
worden. Deze mobiliteit moet van goede kwaliteit zijn. We kiezen niet voor vervoer
door middel van buslijnen, omdat dit veel minder flexibel is en niet direct aansluit
op de behoefte van iedereen, bijvoorbeeld mensen die slecht ter been zijn.
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. Dit is een speerpunt voor de PvdA Geldrop-Mierlo;
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.
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Het gaat over wie we zijn en wie we kunnen zijn, waar we vandaan komen en waar we
naartoe gaan, over onze drijfveren en onze dromen. Kunst en cultuur troost, daagt uit,
onderzoekt, verrast en shockeert, geeft plezier maar zet ook aan tot denken, het raakt en
het verbindt. Het is de schatkamer van ons verleden met haar mooie en minder mooie
kanten, het geeft uiting aan de identiteit van vandaag, en het is een kraamkamer voor de
ideeën en de verbeelding van de toekomst.
We waarderen cultuur ook om het vermogen om te verbinden. In een samenleving die
steeds meer gepolariseerd raakt, is het cruciaal dat we mensen in staat stellen zich in te
leven in de wereld van een ander.
Cultuureducatie voor kinderen is belangrijk om cultuur te kunnen delen en emancipatie te
bevorderen. Cultuur heeft tenslotte ook een economische betekenis.
Actief deelnemen aan cultuur is voor alle
leeftijden en heeft een positief effect op
de vitaliteit, de gezondheid, de
ontwikkeling en het welzijn. Creativiteit, in
welke vorm dan ook, zet de zintuigen op
scherp en zorgt voor nieuwe energie en is
noodzakelijk voor de ontwikkeling van
ieder mens, jong of oud.
Samenspel en samenwerking geeft kleur
aan de vrijetijdsbesteding en is zinvol in
alle levensfasen. Het is belangrijk voor de
sociale cohesie. Iedere burger moet de
Sterrenslag Zesgehuchten
mogelijkheid
hebben
om
van
voorzieningen gebruik te maken. Maar dit geldt vooral voor kinderen. In latere levensfasen
ligt de verantwoordelijkheid om deel te nemen aan cultuur meer in handen van de
deelnemer zelf. Cultuur is ook belangrijk voor de leefbaarheid in buurten en steden. Juist
voor de PvdA Geldrop-Mierlo is het altijd belangrijk geweest dat alle vormen van cultuur
toegankelijk en betaalbaar zijn voor iedereen en dat elke cultuuruiting van waarde is.

Kunst en Cultuur zijn
uitingen van onze identiteit
Het gemeentelijk beleid moet zorgen voor een toegankelijk aanbod van voorzieningen om
actief deel te kunnen nemen aan cultuur en moeten voor iedere beurs bereikbaar zijn.
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Voorzieningen dienen geografisch goed gespreid zijn binnen de gemeente, maar ook
bestaansrecht hebben.
Een ruim aanbod van voorzieningen voor het actief deelnemen aan cultuur is essentieel.
Verschillende smaken, talenten, culturen en kunstvormen komen aan bod. Daarom moeten
de voorzieningen van voldoende hoogwaardige kwaliteit zijn en dienst deze kwaliteit
geborgd te zijn. Maar ook essentieel is een goed vrijwilligersbeleid. Want zonder
vrijwilligers is cultuur bijna onbetaalbaar en gebeurt er weinig.
Een andere belangrijke pijler is het meer vraaggericht aanbieden van cultuur in plaats van
aanbodgericht. Maatschappelijk ondernemen door de samenwerking met andere (markt)
partijen aan te gaan, samenwerken in plaats van elkaar beconcurreren. Bij cultuur geldt niet
de wet van de grote getallen.
Zo wil de PvdA Geldrop-Mierlo kinderen en jongeren al vroeg laten kennismaken met
verschillende kunst en cultuur uitingen, en hun actieve deelname stimuleren. De PvdA
Geldrop-Mierlo streeft naar een verbinding tussen binnen en buitenschoolse
cultuureducatie en activiteiten.
Goede basisvoorzieningen bestaan uit een goede fysieke infrastructuur, een divers aanbod
van gesubsidieerde en niet-subsidieerde aanbieders, programma’s en projecten om
mensen te verleiden, een aanbod van cultuur dat goed vindbaar is en voor iedereen
toegankelijk.
De lokale overheid en gemeenteraad dient cultureel ondernemerschap en experimenten te
stimuleren.

Centrum Hofdael
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.
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Evenementen dienen zo breed mogelijk te worden opgezet. Wat niet wil zeggen dat
kleinschalige kwalitatief goede evenementen bij voorbaat uitgesloten zijn. 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.
Centrum Hofdael moet het bruisend hart van Geldrop worden. Uitgangspunt voor de PvdA
Geldrop-Mierlo is Hofdael samen met name de huidige gebruikers, 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.
Hierbij maken we de kanttekening dat het Hofdael geen concurrentie mag worden voor de
bestaande horeca.
Wij vinden dat de gemeente hierin een duidelijke ondersteunende rol heeft.
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, zonder daarbij direct
concurrent te worden van de horeca.

Bibliotheek
De bibliotheek staat middenin de samenleving en zet in op maatschappelijke vraagstukken
samen met lokale partners. De bibliotheek is belangrijk voor de inwoners op het gebied van
participatie
en
zelfredzaamheid
en
persoonlijke ontwikkeling. Het is een
laagdrempelige en toegankelijke plek voor ál
haar inwoners voor non formeel leren,
ontmoeting, informatievoorziening en voor
cultuur.

De bibliotheek is een belangrijke partner voor
het onderwijs om het leesplezier en het
taalplezier en de taalontwikkeling van kinderen tussen 0 en 23 jaar te stimuleren. Ook
ondersteunt de bibliotheek de ouders thuis bij een goede leesopvoeding. De bibliotheek is
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actief in het bestrijden van laaggeletterdheid, heeft een dementheek en heeft moderne
informatievoorzieningen.
De bibliotheek van de toekomst heeft een stevige plek in de samenleving. In de verdere
ontwikkeling van de bibliotheek gaat het om het mogelijk maken van jezelf ontwikkelen,
andere mensen ontmoeten, debatteren en studeren: een innovatief centrum met functies
als bibliotheek, documentatiecentrum, archief voor stad en streek, centrum voor
levenslang leren, studieruimte voor studenten, op een centrale goed bereikbare plek
midden in Geldrop-Mierlo
Dit betekent voor de komende raadsperiode:



















Bij de uitvoering van bouw en infrastructurele projecten wordt er geld gereserveerd
voor kunst en extra groen in de openbare ruimte.
Dat de PvdA Geldrop-Mierlo de waarde van een gezonde kunst- en cultuursector
blijft verdedigen.
Cultuur moet niet alleen om geld gaan, ondernemerschap is belangrijk.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil een (jeugd)cultuurfonds inrichten en
jongeren(groepen) stimuleren hier gebruik van te maken.
Culturele instellingen, kunstenaars en scholen kunnen door nieuwe vormen van
samenwerking de kwaliteit van muziek- en cultuuronderwijs een nieuwe impuls
geven. 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.
Wij spannen ons in om verdere bezuinigingen op culturele voorzieningen te
vermijden.
We samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs belangrijk
vinden. Kennis over ons culturele erfgoed - waar komen we vandaan - helpt
jongeren bij het vinden van hun identiteit.
We vinden het belangrijk dat alle basisschoolleerlingen minstens een keer naar het
Weverijmuseum zijn geweest.
Wij stimuleren cultureel ondernemerschap; Culturele instellingen dienen bij
voorkeur zelf actief op zoek te gaan naar bronnen van financiering en zoeken
onverwachte partners buiten het gezichtsveld. Het nieuwe document Cultuurbeleid
is hierin leidend.
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.
Samenwerking tussen culturele voorzieningen en het onderwijs is belangrijk.
Wij willen aan subsidie voor professionele culturele instellingen de voorwaarde
verbinden dat zij educatie als kerntaak hebben; culturele instellingen gaan zelf
actief op zoek naar bronnen van financiering, de gemeente is co-financierder.
Muziekscholen, (amateur)orkesten en poppodia sluiten nieuwe allianties om
muziekonderwijs betaalbaar te houden.
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Sport
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.
Kinderen die door armoede niet kunnen
De start van de Liberty Loop
meedoen met hun leeftijdsgenoten staan
daardoor letterlijk buiten spel. Ze staan buiten de groep en lopen veel sociaal contact mis.
Door kinderen de mogelijkheid te geven weer mee te sporten ontwikkelen ze zich sociaal,
mentaal en fysiek. Ze presteren beter op school, hebben meer zelfvertrouwen en
doorzettingsvermogen, en bouwen sociale netwerken op. Ze horen er weer bij.
Een gemeente als Geldrop-Mierlo behoort een zwembad te hebben waar jong en oud van
kan genieten. Dat is ons uitgangspunt. Voor ons hoeft dit niet persé de constructie met Laco
te zijn, als deze steeds maar weer meer geld kost. We kiezen voor een oplossing waarbij de
inwoners van Geldrop-Mierlo waar krijgen voor hun geld.
Dit betekent voor de komende raadsperiode:






De PvdA Geldrop-Mierlo 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.
Binnen het armoedebeleid nemen we belemmeringen om te gaan sporten weg
voor kinderen maar ook ouderen. Ook een fysieke of geestelijke handicap mag
sportdeelname niet in de weg staan.
Sport verdient, naast goed reken- en taalonderwijs en culturele ontwikkeling, een
prominente plek op school. Wij stimuleren sport en de inzet van docenten
lichamelijke opvoeding in het primaire onderwijs
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De PvdA Geldrop-Mierlo wil een sterk sportstimuleringsfonds en dit actief onder de
aandacht brengen van kinderen en hun ouders. Sport is er voor iedereen. Ieder
kind, volwassene en oudere moet kunnen sporten op zijn of haar niveau.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat bij de aanleg van nieuwe wijken, we de Jantje
Betonnorm toepassen 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.
Jongeren bereiken we op een laagdrempelige manier in hun directe woonomgeving
met bijvoorbeeld trapveldjes en basketbalpalen.
We ontwikkelen samen met de GGD, de provinciale sportkoepel, scholen en
maatschappelijke organisaties projecten om overgewicht en obesitas tegen te gaan.
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.
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;
Buiten de schooluren kunnen verenigingen gebruik maken van deze
accommodaties.
We kiezen voor een zeer kritische houding ten opzichte van de uitbater van ons
zwembad, aangezien Laco veel subsidie ontvangt zonder dat het duidelijk zichtbaar
is wat er met dit geld gebeurt. Uitgangspunt is dat onze gemeente zeker een goed
zwembad moet hebben.
De gemeente treft een regeling voor kinderen ouder dan acht jaar die nog niet
kunnen zwemmen om zo toch deze vaardigheden aan te leren.
Wij bieden ‘regionale toppers', talentvolle kinderen en jongeren die niet worden
ondersteund door NOC*NSF, mogelijkheden voor talentontwikkeling in de eigen
regio.
Sporters en sportverenigingen die op de hoogste nationale niveaus presteren –
NOC*NSF-status – ondersteunen we. In ruil voor die steun verwacht de PvdA
Geldrop-Mierlo een maatschappelijke inzet van topsporters en verenigingen.
De PvdA Geldrop-Mierlo 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
Geldrop-Mierlo 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
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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.
We vinden dat de gemeente de vrijwilligers minimaal één maal per jaar in het zonnetje
moet zetten, zij zijn van groot belang voor de gemeente en de sociale verbindingen in onze
maatschappij.
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Geldrop-Mierlo is de laatste tijd vaak negatief in het nieuws. Het is niet fijn om op
maandagochtend op je werk te worden geconfronteerd met opmerkingen als “Het was dit
weekend weer raak in jullie criminele dorp”.
De aanpak op gebied van veiligheid en handhaving moet worden verbeterd. De PvdA
Geldrop-Mierlo wil regelgeving die duidelijk en eenvoudig is. De regels moeten daarnaast
hanteerbaar, controleerbaar en eenvoudig zijn. Handhaving van wat we afspreken is
belangrijk voor het vertrouwen dat burgers hebben in hun bestuur.
Om tot een effectieve handhaving te komen, kan de gemeente niet zonder een actieve rol
van de burger. Wij willen dat het bestuur de meldingen van de burger serieus neemt. Ze
moeten daarom eenvoudig melding kunnen doen van ongewenste situaties en er op
kunnen vertrouwen dat de gemeente adequaat optreed als dat nodig is. Hiervoor is het
belangrijk dat de gemeente en de politie voldoende handhavingscapaciteit hebben. Doel is
een veilige leef- en werk omgeving. Hierbij heeft de gemeente in brede rol waarbij niet
alleen criminaliteit maar ook overlast aandachtspunten zijn. Inwoners en bedrijven zijn zelf
ogen en oren in hun directe omgeving.
Bewoners moeten op de overheid kunnen rekenen als het om veiligheid gaat. Handhaving
en toezicht is hierbij een middel en geen doel. Het gemeentelijke beleid moet gebaseerd
zijn op het voorkomen van problemen en optreden als dat nodig is.
In Geldrop-Mierlo geldt simpelweg dat je je aan de regels houdt. Wanneer je dat niet doet
wordt adequaat ingegrepen.
Dit gaan we doen:










Kleine ergernissen zijn er nog overal in onze gemeente. De twee belangrijkste zijn
hondenpoep en zwerfafval in de wijken. Deze verdienen meer aandacht. We kiezen
voor een structurele aanpak om deze problemen te voorkomen en er sterker op te
controleren. Hiervoor maken we extra geld vrij.
De gemeente zet zich actief in voor het ondersteunen van “buurtbemiddelaars.”
Deze worden ingeschakeld bij conflicten tussen buren door bijvoorbeeld politie en
woningbouwvereniging;
Wij gaan met woningbouwcorporaties in gesprek over de terugkeer van
huismeesters;
Wangedrag en criminaliteit onder jongeren wordt zoveel mogelijk voorkomen met
een sluitende aanpak.
We gaan als gemeente een rol pakken in de bestrijding van cybercriminaliteit;
Wij staan voor een goede aanpak van huiselijk geweld: registratie, hulpverlening en
optreden tegen de daders;
Wij staan voor een goede aanpak van huiselijk geweld: registratie, hulpverlening en
optreden tegen de daders;
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Verslaafden en daklozen kunnen terecht in opvangvoorzieningen;
Er komt een voorlichtingscampagne hoe mensen de brandveiligheid van hun
woning kunnen verbeteren;
Structureel vindt er overleg plaats met de horeca-eigenaren, teneinde de veiligheid
rondom de kroegen te waarborgen;
Overlast door bedrijven wordt serieus genomen. Binnen 24 uur na een melding
over overlast, zal een toezichthouder een eerste gesprek hebben met klager. Door
extra preventieve controles wordt overlast zoveel mogelijk voorkomen
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“Kom laten we eens de bus pakken naar de stad. 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. Als PvdA Geldrop-Mierlo vinden we dat mensen
zeker moeten zijn van goede bereikbaarheid.
Een goede inrichting van straten is van groot belang voor de verkeersveiligheid en
leefbaarheid van de straten en wijken in Geldrop-Mierlo. We willen met buurtbewoners de
meetbare verkeersonveiligheid (snelheid, ongevallen etc.) maar ook de beleefde
verkeersveiligheid verbeteren. Het is belangrijk om de buurt erbij te betrekken, want vaak
zijn het buurtbewoners zelf die te hard rijden door de straten.
Het is heel belangrijk dat we fietsen en wandelen in Geldrop-Mierlo stimuleren. Dit is goed
voor de gezondheid; onze inwoners bewegen meer en er is minder schadelijke uitstoot van
auto’s. Daarnaast moet bereikbaarheid voor mensen met een beperking ook goed zijn. We
willen daarom dat bij het herinrichten van straten veel meer aandacht voor deze zaken. De
juiste keuzes zodat rolstoelers, slechtzienden of doven zich toch veilig en vrij kunnen
bewegen in onze gemeente. Ruimte voor fietsers en wandelaars; hierbij zien we de aanpak
in Kopenhagen als voorbeeld.
Openbaar vervoer staat onder druk door bezuinigingen, marktwerking en teruglopende
reizigersaantallen. Het is moeilijk om het openbaar vervoer op peil te houden. De PvdA
Geldrop-Mierlo wil dat reizigers betrokken worden bij het inrichten van openbaar vervoer
zoals buslijnen. Wat de PvdA Geldrop-Mierlo betreft komt de reistijd naar
basisvoorzieningen centraal te staan. Denk daarbij aan het ziekenhuis of het treinstation.
We blijven scherp op de betaalbaarheid en gebruikersvriendelijkheid van het openbaar
vervoer. Hiervoor is regionale samenwerking noodzakelijk.
Veel mensen maken gebruik van de auto om buiten de regio naar het werk te gaan. Het
aantal uitvalswegen vanuit onze gemeente is beperkt. We zien, met de toenemende drukte,
dat de tekortkomingen van de op- en afritten van de A67 bij afslag Geldrop/Heeze tot
onveilige situaties en opstoppingen leidt. De afslagen en opritten moeten aangepakt
worden, de opritten bij voorkeur langer worden en zonder afremmende 180 graden
bochten, om de situatie te verbeteren en het verkeer soepeler te laten lopen.

Bovenstaande opmerkingen over bewegen, OV en de snelweg betekent voor de komende
raadsperiode:


In elke wijk willen we in het kader van wijkontwikkelplannen met buurtbewoners
praten over verkeersveiligheid. Participatie is hierbij een sleutelwoord: samen met
de bewoners gaan we de veiligheid verbeteren.
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De verkeersituatie rondom scholen moet beter. We willen dat op verschillende
manieren voor elkaar krijgen. Naast handhaving is het van belang dat bij de
herinrichting van straten veel meer rekening wordt gehouden met de
verkeersstromen rondom scholen en schoolroutes. We zetten ook in op goede
educatie op gebied van verkeersveiligheid bij de schoolkinderen.



We denken ook aan de oudere verkeersdeelnemer bij de herinrichting van straten,
zodat zij zich op een verantwoorde manier kunnen verplaatsen. Daarnaast willen
we educatie aanbieden. Maken de ouderen de keuze voor de juiste e-bike, weten
ze waar ze aan beginnen en beheersen ze hun nieuwe voertuig (dit geldt ook voor
auto’s). Als gemeente zijn we niet direct verantwoordelijk, maar het heeft
belangrijke invloed op de veiligheid, dus we willen dit faciliteren.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil goede mogelijkheden voor het stallen van een fiets in
het centrum en opladen van elektrische fietsen.
De kernen maken we autoluw of autovrij waar mogelijk. We zouden graag het
Horecaplein in Geldrop autovrij maken, met meer groen.
We zorgen voor meer ruimte voor fietsers en wandelaars in onze stratenplannen en
onze centrumplannen.
Voor mensen met een beperking wordt de bereikbaarheid verbeterd.
Parkeeroverlast in woonwijken wordt zoveel mogelijk beperkt, maar niet door het
verder invoeren van betaald parkeren.
We verzetten ons tegen verdere afbouw van het buslijnennet en willen een goede
aansluiting met ziekenhuis en treinstation.
We willen Geldrop-Mierlo aan laten sluiten op het hoogwaardig openbaar vervoer
in de regio.
De inrichting van wegen wordt uitgevoerd conform "duurzaam veilig" en een goede
ontsluiting van wijken en aansluiting op verbindingswegen gewaarborgd blijft.
o Bij de inrichting van straten geven we de voorkeur aan het scheiden van
snel en langzaam verkeer.
o Bij de inrichting van straten houden we ook rekening met gebruikers van
rolstoelen en scootmobielen.
De op- en afritten van de A67 willen we veiliger en beter maken voor doorstroming.
De PvdA Geldrop-Mierlo wil dat de gemeente hier zich hard voor gaat maken bij het
Rijk, samen met Heeze en andere gemeenten aan de A67.
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Geldrop-Mierlo is een mooie gemeente, hierop kunnen we trots zijn en we kunnen het delen.
PvdA Geldrop-Mierlo wil onze plek als groene buffer tussen Eindhoven en Helmond
behouden en verbeteren. Dit betekent dat we ons inzetten voor het uitbreiden en verbeteren
van de natuur in de gemeente. In regionaal verband profileren we ons als gemeente voor
natuur. Wij vinden dat de natuur toegankelijk moet zijn voor inwoners en bezoekers, op een
manier die past bij het gebied. Dat wil zeggen dat we groene recreatie en toerisme in de
natuur aanmoedigen.

Natuur en toerisme
Behalve natuur heeft Geldrop-Mierlo toeristen nog meer te bieden. Zo hebben we een rijke
historie in het textiel die we met het Weverijmuseum en het Katoenpad onder de aandacht
brengen. Er zijn streekproducten zoals de Mierlose Zwarte en we hebben gezellige
terrassen en hotels. PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat het toerisme goed op de kaart wordt
gezet een ontwikkeling die we door moeten zetten.
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Uitzicht vanaf de Gulberg

Voor natuur, recreatie en toerisme geldt voor de komende raadsperiode:















Dat we bestaande natuurgebieden meer ruimte geven en onderling met elkaar te
verbinden en aan elkaar te knopen (bijvoorbeeld door een “Faunapassage” bij de
onderdoorgang van de Dommel bij de Laan der Vierheemskinderen) en waar
mogelijk de realisatie van nieuwe natuur en behoud van voldoende
natuur/ecologische verbindingen bij nieuwbouw plannen zoals bij de Talingstraat.
Natuur en recreatie toegankelijk is voor iedereen dus ook voor mensen met een
beperking. Dit betekent onder andere dat er ook wandelpaden moeten zijn die ook
met een rolstoel begaanbaar zijn en er voldoende rustplaatsen zijn.
Geldrop-Mierlo moet verbonden blijven met de natuur, zodat de burger weer met
de natuur verbonden is.
Openbare ruimte beheren we natuurlijk en ecologisch door selectief maaien,
variatie in beplanting van perkjes en groen stroken en een gematigd kapbeleid.
Bescherming van de biodiversiteit is hierbij belangrijk.
De PvdA Geldrop-Mierlo 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.
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.
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.
Koeien en ander vee horen thuis in het agrarische landschap. Wij stimuleren
biologisch/duurzame landbouw en veeteelt.
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Het VVV uitbouwen en toevoegen aan Hofdael,
zodat Hofdael meer aanloop gaat krijgen. Een en
ander in overleg met het infopunt.
dat natuurbelevingprojecten in samenwerking met
Natuurorganisaties zoals Natuurmonumenten en
Brabantse landschap worden ontwikkeld.
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, ook groene monumenten zoals
monumentale bomen.
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.
Dat de gemeente particulieren stimuleert om voortuinen en achtertuinen groen te
houden en platte daken om te zetten naar groene daken.
De gemeente evenementen ondersteunt om ons op de kaart te zetten en te
houden waarbij de aard van de evenementen moet passen bij de locatie waar ze
worden georganiseerd.

Dierenwelzijn
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat respect voor dieren hoort in een fatsoenlijke
samenleving. In Geldrop-Mierlo heeft het bestuur op dit terrein nog stappen te zetten.
Daarom willen wij regels om het welzijn van dieren te verbeteren. De PvdA Geldrop-Mierlo
wil 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 ondersteunt de regionaal werkende Dierenambulance actief, zodat
dieren in nood in onze gemeente altijd kunnen rekenen op snelle en deskundige
hulp.
3. 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.
4. Schade door wild wordt in principe op een diervriendelijke wijze tegengegaan en
niet door het doden van dieren.
5. Bij de kinderboerderij wordt de nadruk gelegd op haar educatieve taak. De dieren
dienen op een zo natuurlijk mogelijke manier te worden gehouden.
6. De PvdA Geldrop-Mierlo is tegen het bouwen van megastallen en verdere
uitbreiding van de intensieve veeteelt in onze gemeente.
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De afgelopen jaren hebben we als PvdA Geldrop-Mierlo gehamerd op het feit dat de
begroting van onze gemeente structureel in balans moet zijn. In eerste instantie stuurde de
coalitie niet zo, maar nadat ook de provincie hier vragen over ging stellen is het belang
hiervan toch ingezien. Gelukkig maar; want onze gemeente staat er financieel vrij goed
voor. Toch blijft kostenbewustheid het motto van onze partij, er zijn namelijk zorgpunten
(zoals jeugdzorg) en we vinden dat deze eerst goed moeten worden opgelost.
Bij het maken van keuzes op gebied van financiën gaat de PvdA Geldrop-Mierlo uit van het
principe dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De PvdA Geldrop-Mierlo
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, wil de PvdA Geldrop-Mierlo doordacht
benutten.
Uitgangspunt van de PvdA Geldrop-Mierlo is en blijft dat de gemeentelijke inkomsten en
uitgaven (structureel) in balans moeten zijn.
De PvdA Geldrop-Mierlo maakt zich dan ook sterk voor:







Het inzetten van financiële middelen waar zij het meeste effect hebben.
De lokale overheid moet rekening houden met de koopkracht van haar inwoners.
De PvdA Geldrop-Mierlo streeft dan ook naar het voorkomen van
lastenverzwaringen.
Terughoudendheid voor wat betreft verhoging van de OZB, leges precariorecht e.d.
Dit levert relatief weinig extra inkomsten op.
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat de omvang van de gemeentelijke organisatie
vergelijkbaar moet zijn met gemeenten van dezelfde grootte en ambitie.
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 GeldropMierlo keuzes vanuit onze principes van een samenleving waar voor iedereen
plaats is, waar iedereen mee doet en “de sterkste schouders de zwaarste lasten
dragen.”
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Bedankt!
Bedankt voor uw interesse en het lezen van ons verkiezingsprogramma. Mocht u nog
vragen hebben over de inhoud, neem dan gerust contact met ons op. Onze
contactgegevens vindt u op https://geldropmierlo.pvda.nl/
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