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Beste Waalrenaren, 

Wij wonen in een mooie omgeving. De meesten van de 17.000 inwoners van 

Waalre gaat het goed. Velen kunnen een bijdrage leveren aan onze 

samenleving. Er zijn voorzieningen voor jong en oud en een vangnet voor wie 

hulp nodig hebben. In de afgelopen vier jaar heeft de PvdA daar in 

gemeenteraad en college actief aan bijgedragen.  

Het lijkt vanzelfsprekend dat het goed gaat. Maar soms is een helpende hand of 

een advies nodig. De familie, de directe omgeving en vrijwilligers zijn de eersten 

die dat duwtje in de rug kunnen geven. De gemeente is er voor verdere 

ondersteuning op niveau. Ook zorgt zij dat er voorzieningen zijn, woningen 

worden gebouwd en dat het er in Waalre goed uitziet. De gemeenteraad geeft 

daarvoor de richting aan. Zij bepaalt het beleid op alle onderwerpen die voor de 

inwoners van Waalre van belang zijn. 

De gemeenteraad heeft in het wel en wee van de gemeenschap dus een 

bijzondere rol. Zij neemt beslissingen die ons allemaal raken. Beslissingen 

waarvan u het effect merkt in uw straat en buurt, op uw gezondheid en in de 

zorg, als u die nodig heeft. 

Daarom vindt de PvdA uw betrokkenheid bij de gemeentelijke besluitvorming 

van groot belang. U moet aangeven waar we in Waalre naar toe willen. Door in 

maart te gaan stemmen. 

Maar ook daarna kunt u de koers van onze gemeenschap mee bepalen. Dit kan 

door in gesprek te gaan met raadsleden en wethouders. Door te overleggen 

met anderen en door zelf ideeën aan te dragen. Onze gemeente kan dit 

mogelijk maken en ondersteunen. De PvdA maakt zich er sterk voor dat de 

gemeente dit ook waarmaakt. 

 

Want dít zien wij als de toekomst: samen genieten van het mooie, elkaar helpen 

als het tegenzit en samen zorgdragen voor een gezonde toekomst. Hoe de 

PvdA-Waalre daar de komende vier jaar concreet aan gaat werken, leest u op 

de volgende pagina’s.  
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Welzijn en zorg 

Een goede zorg voor elk van onze bewoners is van vitaal belang. In de afgelopen jaren ging een groot 

aantal taken op het gebied van zorg en welzijn van het rijk naar de gemeente. Dit was een grote 

verandering en vroeg veel van inwoners en zorgverleners. De PvdA hield doorlopend de vinger aan de 

pols en stuurde waar nodig bij.  

In grote lijnen zijn we tevreden over hoe het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) de taken 

uitvoert. Toch blijven we streven naar verbetering, want we willen de best mogelijke zorg voor onze 

inwoners. Sinds 1 januari 2018 kunt u ook voor Werk & Inkomen bij het CMD terecht, dankzij 

samenwerking met de gemeente Veldhoven. Zo wordt het CMD hét centrale aanspreekpunt voor 

welzijn en zorg. 

Welzijn, zorg, werk en inkomen blijven belangrijke gespreksonderwerpen voor de gemeenteraad. Dit 

komt omdat de plannen van het nieuwe kabinet en de terugtrekkende rijksoverheid de gemeente 

financieel extra belasten. Voor de PvdA gelden daarbij heldere uitgangspunten: geen financiële 

drempels voor passende zorg en ondersteuning. Kansen voor iedereen. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• een gemeente die naast zijn inwoners staat en hen steunt; 

• dat iedereen, ongeacht leeftijd, afkomst, opleiding of inkomen, mee moet kunnen blijven doen; in 

onze samenleving valt niemand buiten de boot; 

• zorg met elkaar voor elkaar. De Prachtdag, “Neffe de kerk” en Goedvoormekaar zijn waardevolle 

initiatieven die wij blijven ondersteunen; 

• erkenning en ondersteuning voor vrijwilligers en mantelzorgers: samen met een sterk professioneel 

netwerk doen zij het werk; 

• maatschappelijke (idealistische) ondernemers steunen bij hun inspanningen voor zorgplaatsen, 

zorgboerderijen en dergelijke; 

• een krachtig armoedebeleid, in samenwerking met Voedselbank, Stichting Leergeld, burger 

schuldhulpverlening, Vluchtelingenwerk en de gemeentelijke participatieraad. 

 

Senioren 

Veel senioren zijn vitaal en staan midden in het leven. Deze ‘zilveren kracht’ van Waalre is 

onontbeerlijk voor een krachtige en sociale samenleving. Maar als buren en vrienden hulp-behoevend 

worden, moeten zij een thuis kunnen vinden in de eigen gemeenschap. Wij staan dan ook vierkant 

achter de wens van de seniorenraad voor een modern verpleeghuis in Waalre. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• senioren en seniorenverenigingen nadrukkelijker betrekken bij projecten die de leefbaarheid in 

onze gemeente vergroten;  

• stimuleren en ondersteunen dat oudere bewoners zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met 

voorzieningen dichtbij huis; 

• flexibiliteit bij aanvragen voor mantelzorgwoningen; 

• meer alternatieve woonvormen, met name voor senioren;  

• ondersteuning van een actief buurtnetwerk om eenzaamheid te voorkomen; 

• meer investeringen in de openbare ruimte, zodat die veiliger worden voor senioren; 

• een centraal gelegen, modern verpleeghuis voor wie verzorging wil in hun eigen omgeving. 
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Goed bestuur 

Onze lokale democratie staat voor samen zorgen voor Waalre en samen beslissingen nemen. Centrale 

‘spelers’ daarin zijn Ons Huis van Waalre en de ontmoetingsplekken in de wijken. De kracht van 

Waalre, de W100, maar ook de winkeliers, die betrokken zijn bij de gebiedsontwikkeling van Den Hof, 

zijn goede voorbeelden van wat we samen kunnen regelen. Deze lijn trekken we graag door. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• dat gemeenschapsgeld ten goede komt aan voorzieningen voor onze inwoners en niet aan winsten 

van derden; 

• de beschikbaarheid van een voorziening in Waalre-dorp voor en met de verenigingen en lokale 

activiteiten; 

• zaken die u raken, lokaal regelen. Uw actieve betrokkenheid is daarbij essentieel. Inwoners moeten 

meebeslissen of diensten goed zijn uitgevoerd, zoals dit nu al met de groenvoorziening gebeurt; 

• veiligheid organiseren in de wijk gebeurt samen met bewoners, bijvoorbeeld in buurtpreventie-

initiatieven. Die hebben onze steun; 

• regionaal optrekken waar dat winst oplevert voor Waalre en partnergemeenten.  

We zoeken actief samenwerking die bij ons past, zoals nu met Geldrop (CMD en Plusteam) en 

Veldhoven (Werk en Inkomen); 

• met de gemeenten in het Stedelijk Gebied gezamenlijke standpunten formuleren over bovenlokale 

vraagstukken, zoals het vliegveld, bio-industrie, infrastructuur, werkgelegenheid en 

milieuproblematiek; 

• ‘n open en een zich vernieuwend bestuur dat inspeelt op de komende grote veranderingen in 

bestuur, communicatie, mobiliteit en duurzame technologie; 

• een gemeenteraad die zich richt op hoofdzaken… die kaders stelt en achteraf toetst of het 

afgesproken beleid goed is uitgevoerd. Verlammende lokale partijpolitiek willen wij vermijden. 
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Gezondheid 

Een goede gezondheid draagt bij aan vitaliteit van leven. Een gezonde leefomgeving is daar een 

belangrijk onderdeel van. Daarom accepteren wij geen tweedeling: gezondheid mag niet afhankelijk 

zijn van je portemonnee. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• dat bij de herinrichting van de Eindhovenseweg en de Traverse (Heikantstraat –Wollenberg-Onze 

Lieve Vrouwedijk de gezondheid van bewoners en bezoekers voorop staat. Luchtvervuiling en vooral 

fijnstof terugdringen, zijn voor ons de belangrijkste uitgangspunten bij deze projecten; 

• sportieve activiteiten stimuleren zodat meer Waalrenaren, jong en oud, in beweging komen; 

• geen financiële drempels voor voorzieningen die de gezondheid bevorderen; 

• de sportinfrastructuur in stand houden en verbeteren. 

 
 
Jeugd 

De jeugd heeft de toekomst. Met de meesten van hen gaat het prima. Dankzij inspanningen van velen 

groeien zij gezond naar volwassenheid en pakken zij hun kansen voor later. Bovendien is er hulp, als 

het (even) tegenzit. Daarbij accepteren wij geen financiële drempels of wachtlijsten. Ieder kind 

verdient een eerlijke kans op een gelukkig leven. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• een ruim aanbod van voorzieningen voor de kleinste inwoners, in elke wijk; 

• dat ieder kind naar de peuterspeelzaal moet kunnen, ongeacht het gezinsinkomen; dit kan door de 

bijdrage hiervoor inkomensafhankelijk te maken; 

• dat met een bijdrage van de gemeenschap ook kinderen van ouders met beperkte middelen kunnen 

meedoen met bijvoorbeeld zwemles, sport of culturele activiteiten; 

• een goed georganiseerde zorgketen met ‘n scherp oog voor elk kind en met meer inzet op 

preventieve jeugd- en jongerenzorg, onder andere door tijdig signaleren van professionals.  

• niet bezuinigen op de jeugdzorg, ook al brengt dit veel kosten met zich mee voor de gemeente. Wel 

willen wij met alle uitvoerenden, zoals het CMD, onderzoeken hoe deze kosten omlaag kunnen. 
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Duurzaamheid 

De afgelopen jaren liep Waalre, mede door inzet van de PvdA, voorop in de regio op het gebied van 

duurzame energie en zorg voor een beter milieu. De veranderingen gaan snel. Directe actie is daarom 

vereist. Slim investeren in verduurzaming biedt bovendien in de toekomst kansen voor 

werkgelegenheid en inkomsten. Ook Waalre moet uiterlijk in 2050 – of eerder! - een gemeenschap 

zijn die in zijn eigen energiebehoefte voorziet. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• het huidige duurzaamheidbeleid versterkt voortzetten en daarvoor meer middelen beschikbaar 

stellen; 

• alle gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen; 

• zonneparken realiseren op het voormalige honkbalveld en op het Achtereind; 

• een onderzoek naar de haalbaarheid van alternatieve energievormen binnen de gemeente, zoals 

aardwarmte en windmolens; 

• inwoners direct van deze projecten laten profiteren; 

• financiële drempels voor verduurzaming wegnemen door regelingen en projecten zoals het 

regionale zonnepanelen project en spouwmuurisolatie; 

• palen voor elektrisch opladen bij alle winkel- en wijkcentra; 

• inzetten op nul-op-de-meter bij nieuwbouw en renovatie; 

• gescheiden afvalinzameling met de afvalfiets in de hele gemeente. 

 
 

Wonen in Waalre 

Het is mooi wonen in Waalre. Maar dit betekent niet dat er alleen plek is voor exclusieve woningen. 

Iedereen die zich hier thuis voelt of aan Waalre gebonden is, moet er passende woonruimte kunnen 

vinden. Dit vereist onder andere een betere doorstroming van sociale huurwoningen naar het 

middensegment.  

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• een nieuwe woonvisie met meer aandacht voor woonruimte voor middeninkomens, starters, jonge 

gezinnen, senioren, mensen met een beperking en statushouders; 

• woonbehoefte centraal stellen, niet de winsten van projectontwikkelaars; 

• in de prestatieafspraken met wooncoöperaties een rem zetten op verkoop van sociale 

huurwoningen om uitholling van het aanbod te voorkomen; 

• meer goedkope huur- en koopwoningen om de doorstroom te bevorderen; 

• een actief gemeentelijk grondbeleid met strategische grondposities, in plaats van dit aan de markt 

over te laten. 
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Bereikbaarheid en mobiliteit 

Een goede ontsluiting per fiets, auto en openbaar vervoer draagt bij aan de kwaliteit van wonen, de 

verbinding naar werk en de bereikbaarheid van medische voorzieningen en winkels. Voor Waalre is 

het essentieel dat mensen makkelijk naar lokale voorzieningen en naar Eindhoven kunnen. 

 

Daarom wil de PvdA in Waalre: 

• vervoer op maat binnen Waalre (van MMC tot de brede school in Aalst);  

• goede aansluiting van het lokaal vervoer op de hoofdlijnen langs Valkenwaardseweg, Kempenbaan 

en Heikantstraat; 

• inzetten op een HOV buslijn van Eindhoven Airport via het Maxima Medisch Centrum naar Waalre-

dorp en Aalst en van daaruit door naar het centrum van Eindhoven; 

• experimenteren met nieuwe vormen van mobiliteit in ‘the last mile’ zoals de Halte Taxi: het laatste 

stukje in de vervoersketen van en naar uw huis; 

• meer geld voor goed onderhouden fietspaden; 

• Eindhovenseweg en de Heikantstraat weer het karakter van dorpswegen geven; 

• doorgaand verkeer verminderen en vrachtverkeer dwingen om alternatieve routes te nemen. 

 

 

Financiën 

Waalre heeft de crisisjaren goed doorstaan en staat er financieel gezond voor. De PvdA staat voor 

een sober, doelmatig en reëel begrotingsbeleid. Wij steken onze kop niet in het zand voor wat 

onvermijdelijk op ons afkomt, zoals noodzakelijke investeringen in de openbare ruimte en de hogere 

kosten voor een goede jeugdzorg. Wel blijven we kritisch op de effectiviteit en efficiency van uitgaven. 

Zo zorgen we dat er nu, maar ook in de toekomst, geld is voor belangrijke zaken voor onze gemeente 

en haar inwoners.  

 

Daarom wil de PvdA In Waalre: 

• een meerjarig sluitende begroting met reserves op voldoende niveau; 

• niet beknibbelen op de toegankelijkheid van de jeugdzorg, ook niet als dat meer kost dan we van de 

rijksoverheid krijgen; 

• de OZB alleen verhogen als het niet anders kan, maar dan wel duidelijk aangeven waar het geld aan 

besteed zal worden en waarom dat zo belangrijk is; 

• speculatie op grondposities tegengaan. Wij staan voor een actief grondbeleid dat investeert in 

toekomstige bouwplannen; 

• investeren in infrastructuur en groen, zodat de kwaliteit van de openbare ruimte verbetert en 

noodzakelijke vervangingen mogelijk worden; 

• opbrengsten van toeristenbelasting vooral inzetten voor de bevordering van toerisme in Waalre. 

 
Dit zijn de keuzes van de PvdA voor Waalre.  
Op 21 maart 2018 is de keuze aan u.  
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