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0. Inleiding
Valkenswaard is een mooie gemeente met een rijk sociaal cultureel leven, schitterende natuur en met
creatieve mensen. Dat willen wij behouden, ondanks het feit dat de financiële perspectieven voor de
komende jaren allesbehalve rooskleurig zijn. De inkomsten van de gemeente zullen behoorlijk dalen. Dat
betekent dat we onze ambities meer moeten richten op het behouden van het niveau aan voorzieningen
dan aan uitbreiding daarvan. Dat wordt al moeilijk genoeg. Als gemeente zullen we zelf het voorbeeld
dienen te geven dat met minder geld en door doelmatig en efficiënt werken het niveau behouden blijft.
Pas dan kunnen we ook onze burgers, verenigingen, instellingen en bedrijven vragen om een soortgelijke
inspanning te doen.
Elke verstandige tuinman weet dat snoeien in de tuin noodzakelijk is om de tuin weer tot volle bloei te
brengen. De ambitie voor de komende raadsperiode zal daarom zijn om gezamenlijk Valkenswaard weer
via verstandig snoeien tot volledige bloei te brengen.
CDA: Monique Krikhaar

H&G: Theo Geldens

PvdA: Peter van der Burgt

Valkenswaard, 15 april 2010
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1. Bestuur
Er komt bij de gemeente een heldere en transparante bestuurstructuur, die regelmatig op effecten wordt
getoetst en beoordeeld.
Doelstellingen:
De raad stelt de kaders middels het formuleren van bestuursopdrachten met een “SMART” (specifiek,
meetbaar, acceptabel, realistisch en tijdsgebonden) karakter.
Raad en burgers worden tijdig geïnformeerd en pro actief betrokken bij gemeentelijke beleidsvoornemens
en de uitwerking daarvan. Besluiten van zowel college als raad zijn volledig openbaar en transparant; dit
geldt ook voor aanbestedingen die conform nationale en Europese wet- en regelgeving plaatsvinden.
Er zal een vermindering van gemeentelijke regelgeving plaatsvinden en bestaande regelgeving wordt
beter gestroomlijnd.
Actiepunten:
1.1 Burgerparticipatie
- Burgers worden proactief betrokken bij beleidsontwikkeling en uitvoering.
- Vverzoeken van burgers worden snel en tijdig (bij voorkeur binnen 2 weken) beantwoord. Vraagt
een inhoudelijk antwoord langer dan 2 weken, dan zal een ontvangstbevestiging verzonden
worden met een tijdsindicatie voor het finale antwoord.
- Voor ongemakken zoals losliggende tegels, gaten in de weg e.d. komt een quick team dat zo snel
mogelijk de nodige reparaties uitvoert.
- Binnen de gemeente moet voor alle burgers duidelijk zijn wie welke contactpersonen zijn voor het
melden van klachten.
- Spelregels rond het (mede) in handen geven van wijkbeheer aan de wijkbewoners worden zo
snel mogelijk vastgesteld en ingevoerd.
- De raad komt naar de burger toe. Binnen 2 jaar worden voorstellen ontwikkeld om op regelmatige
basis met burgers contact te zoeken.
1.2 Raad en College
- De raad formuleert een programma van aanpak voor verbetering van de communicatie met de
burger.
- De rekenkamerfunctie wordt geëvalueerd en op basis daarvan aangepast.
- De raad gaat proactief acteren en stelt daartoe een jaaragenda op.
- De raad verstrekt bestuursopdrachten aan het College met de daarbij behorende noodzakelijke
mandaten en gedelegeerde bevoegdheden.
- Het College verzorgt periodiek een voortgangsrapportage over de uitvoering en legt vroegtijdig
uitvoeringskeuzes en beleidsalternatieven ter discussie aan de raad voor.
- Aan de actieve informatieplicht van het College wordt ruimhartig invulling gegeven.
1.3 Bestuursapparaat en vertegenwoordigingen
- Samenwerkingen in Regioraad en DB binnen de SRE worden getoetst vooral op het gebied van
de wijze van participatie van cq. terugkoppeling naar de raad. Dit geldt eveneens in brede zin
voor alle overige intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
- Verbetering van de efficiency, effectiviteit en dienstverlening van de organisatie zal plaatsvinden
op basis van gedegen klanttevredenheidsonderzoeken, politieke keuzes en vergelijkingen met
gelijksoortige gemeenten.
- Personeelsbeleid wordt gericht op het verder creëren van een gewenste houding en gedrag,
horende bij een professionele, klantgerichte en dienstverlenende organisatie.
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1.4 Handhaving
- Handhaving zal rechtvaardig en eerlijk geschieden.
- Gestreefd wordt naar het inlopen van de achterstanden in handhavingszaken binnen deze
raadsperiode.
- Bij evenementen wordt een strakke lijn gehanteerd. Er komt een helder meldingspunt.
Overtreders van geluidsnormen worden direct beboet.
- De sluitingstijden worden zodanig bepaald en gehandhaafd, dat in het weekend de nachtrust in
het dorp aanzienlijk minder wordt verstoord. Tegen verstoring van openbare orde en nachtrust
wordt streng opgetreden.
1.5 Toekomstvisie
- De visie die nu voorhanden is zal tegen het licht worden gehouden. Daar zal de tijd voor worden
genomen (waarschijnlijk de rest van 2010). Onder andere zullen daarbij de onvolkomenheden in
het bewandelde traject er uit gehaald worden. De verwachting is dat besluitvorming niet eerder
dan in 2011 plaats zal kunnen vinden.

2. Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting
De gemeente zal de regie gaan voeren over RO en volkshuisvesting, zodat een goede ruimtelijke
kwaliteit wordt bereikt in de brede zin van het woord.
Doelstellingen:
RO-beleid is niet alleen gericht op de woonomgeving, maar ook op winkelcentra, bedrijventerreinen, het
openbaar gebied, de wegen en de natuur. Kwaliteit en kwantiteit gaan daarbij hand-in-hand. Op het
terrein van de volkshuisvesting zullen voldoende, betaalbare en geschikte woningen voor met name
jongeren en (hulpbehoevende) ouderen worden gerealiseerd.
De gemeente is een betrouwbare overheid, van actuele bestemmingsplannen wordt slechts dan
afgeweken als de dringende noodzaak voor het algemeen belang wordt aangetoond.
Actiepunten:
2.1 Ruimtelijke ordening
- Met inbreiding moet uiterst zorgvuldig worden omgegaan, dusdanig dat de leefomgeving en de
leefkwaliteit niet benadeeld worden. Prioriteit bij de uitvoering van het woningbouwprogramma
wordt gegeven aan uitbreiding in Lage Heide en aan bestaande inbreidingslocaties. Projecten als
Weegbree, Mozaiek en Hoppenbrouwers zullen pas daarna, voor zover nodig in deze
bestuursperiode, in overweging worden genomen.
Bij realisering van woningbouw in Lage Heide is nadrukkelijke aandacht voor de ontsluiting en
tevens aandacht voor nieuwe natuur en het behoud van het karakter van de Venbergseweg. Het
open gebied in Lage Heide zal na de aanleg van de Lage Heideweg open blijven. Bijzonder
aandacht zal worden geschonken aan het werkverkeer tijdens de fase van realisatie, er zal alles
aan gedaan worden om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.
- De gemeente zal leidend zijn bij bouwontwikkelingen en zich niet afhankelijk opstellen van
particuliere (project)ontwikkelaars. Het woningbouwprogramma is leidend.
- Bestaande, voor Valkenswaard kenmerkende elementen, zowel bebouwd als onbebouwd
(dorpsgezichten, natuur en waardevolle open ruimten), moeten behouden blijven.
- Er moeten leefbare wijken ontstaan met nadrukkelijke aandacht voor ruimte en groen/natuur.
- Nieuwe woningbouwprojecten worden via een leefbaarheidsfonds (bovenwijks) gekoppeld aan
het leefbaar maken van ondermeer de aanliggende wijken.
- De algehele herziening van het bestemmingsplan Buitengebied heeft vertraging opgelopen; in
overleg met de provincie zal een nieuwe datum worden gepland; zo mogelijk in 2011. Inclusief de
inpassing van het Reconstructieplan Boven-Dommel.
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In het Buitengebied zal adequaat aandacht worden gegeven aan de uitvoering van het
Reconstructieplan Boven-Dommel. Een actieve inbreng in en vanuit de Reconstructie commissie
is daarbij van belang.
In het buitengebied zal ruimte en aandacht worden gegeven aan de agrarische sector (met de
mogelijkheid tot het verrichten van passende nevenactiviteiten om inkomstenderving te
compenseren), landschapsbeheer en toerisme, dit met behoud c.q. bevordering van de kwaliteit
van dat buitengebied.

2.2 Volkshuisvesting
- Het woningbouwprogramma is leidend en zal door het gemeentebestuur bezien worden op
realistische haalbaarheid en wenselijkheid; de bevolkingsontwikkelingen zullen daarbij betrokken
worden. Het huidige woningbouwprogramma zal indien noodzakelijk in die zin herzien worden.
Voorop staat dat de gemeente de regie moet hebben bij de taak die zij heeft op het gebied van
volkshuisvesting.
- In nieuwbouwwijken is de kwaliteit van de leefbaarheid in een gezonde balans met de kwantiteit
van woningbouw; vooral zal hierbij ingezet worden op betaalbare woningen voor jongeren en
levensloopbestendige woningen, zo mogelijk gecombineerd met woon- en zorgfuncties. Dit geldt
evenzeer voor woningbouwprojecten die door derden worden gerealiseerd.
- Er wordt een regeling voor mantelzorgwoningen ingevoerd die mogelijkheden biedt om
hulpbehoevende ouderen met een zorgindicatie in een passende huisvesting thuis te laten
wonen.

3. Natuur en Milieu
De gemeente heeft een belangrijke functie in het bewustmaken, het reguleren en het handhaven op het
terrein van milieu- en natuurbescherming.
Doelstellingen:
Het leefmilieu dient zowel nu als in de toekomst in een breed kader beschermd en verbeterd te worden.
Natuur verdient nadrukkelijk bescherming dit is een opdracht voor de (gemeentelijke) overheid én
burgers.
Actiepunten:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen wordt gestreefd naar het behoud van cultuur-historische
waarden. (Belvedère gedachten)
Binnen de bebouwde kom zullen rondom de Dommel met respect voor de natuurwaarden
plannen voor recreatieve natuurparken ontwikkeld worden.
Duurzaam ondernemen wordt uitgangspunt voor de gemeentelijke organisatie en er zullen acties
worden ontwikkeld ter stimulering van het bedrijfsleven tot duurzaam en maatschappelijk
verantwoord ondernemen. Het ‘cradle to cradle’ wordt zoveel mogelijk gestimuleerd.
Met betrekking tot huidige en toekomstige gemeentelijke gebouwen wordt gekomen
tot energiebesparing. Zowel vanuit kosten- als milieuoverwegingen.
Voor de openbare verlichting worden energiebesparende maatregelen getroffen voorzover dit de
veiligheid niet schaadt.
De mogelijkheden tot het formuleren en uitvoeren van een klimaatbeleid (Kyotoverdrag) zullen in deze raadsperiode onderzocht worden.
In deze periode zal de inzameling van afvalstoffen beduidend milieuvriendelijker worden, met
name de inzameling van kunststoffen zal sterk gestimuleerd worden.
Waar mogelijk zullen subsidies aangevraagd worden om energiebesparende maatregelen
zoals groene daken te stimuleren.
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4. Verkeer en vervoer
Doelstellingen:
Het weren van het doorgaand verkeer in het centrum van Valkenswaard, te beginnen met het doorgaand
vrachtverkeer, zonder verkeersstromen eenzijdig van het ene naar het andere gedeelte van
Valkenswaard te verplaatsen.
Het verbeteren van het openbaar vervoer en het stimuleren van het gebruik ervan.
Het vergroten van de veiligheid voor het langzaam verkeer: fietsers, voetgangers en in het bijzonder
minder-validen.
Actiepunten:
4.1

Lage Heideweg & N69
De intentieverklaring uit 2004 is leidend tot de uitkomst van de MER bekend is. Het
gemeentebestuur maakt zich daarbij sterk voor een milieuvriendelijke variant. Het resulterende
voorkeurstracé uit de MER wordt als een gegeven beschouwd. Tussentijds worden geen
maatregelen genomen die de intentieverklaring uit 2004 in de weg staan. Wel wordt binnen deze
kaders gezocht naar een manier op om de kortst mogelijke termijn een einde te maken aan het
gebruik van het centrum door het doorgaand vrachtverkeer. Dit betekent niet dat dit verkeer
eenzijdig van de Eindhovenseweg naar de Europalaan zal worden verplaatst.

4.2

Koppeling Lage Heideweg en woningbouw Lage Heide
De koppeling tussen de aanleg van de Lage Heideweg en de woningbouw in Lage Heide wordt
losgelaten. Randvoorwaarde blijft wel een goede ontsluiting van dat woongebied, Tevens dient er
aandacht te zijn voor nieuwe natuur en behoud van het karakter van de Venbergseweg.

4.3

De Vest
In afwachting van de definitieve bepaling van een tracé voor de N69, zal - gegeven de in gunstige
zin gewijzigde verkeerssituatie rondom Eindhoven - intensief gezocht worden naar mogelijkheden
om de Eindhovenseweg en de Europalaan te ontlasten van doorgaand verkeer. Deze beide
wegen worden gezien als lokale wegen.

4.4

Openbaar vervoer
Het streven is naar een goed, regelmatig en snel openbaar vervoer vanuit Valkenswaard en
Dommelen naar Eindhoven, naar het MMC en naar het industrieterrein Schaapsloop.

4.5

Bij reconstructies van wegen zullen de belangen van het langzaam verkeer een hoge prioriteit
krijgen. Tijdens werkzaamheden aan wegen en straten zal bij deze tijdelijke omleggingen
bijzondere aandacht uitgaan naar de veiligheid van het langzaam verkeer.

.
4.6
4.7

Parkeer en wegbewijzering worden zo snel mogelijk op orde gebracht.
Zo snel mogelijk zal door middel van een quick scan de noodzaak voor een aangepast
parkeerbeleid onderzocht worden waarbij de parkeerdruk bij evenementen als de weekmarkt
uitdrukkelijk betrokken wordt.
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5. Sport, Cultuur en Welzijn
De gemeente heeft tot taak de leefbaarheid en deelname aan de samenleving (maatschappelijke
participatie) in brede zin bevorderen vooral voor kwetsbare groepen. Hierbij zal het stimuleren van de
eigen verantwoordelijkheid, het vergroten van de zelfredzaamheid en het ondersteunen van
mantelzorgers en vrijwilligers, een belangrijke rol spelen. Valkenswaard heeft een rijke traditie aan
verenigingsleven, amateurkunst, en sportieve en culturele evenementen, gedragen door vele
enthousiaste en betrokken vrijwilligers/burgers; dit willen we in stand houden.
Doelstellingen:
In het kader van het WMO-beleid zal de gemeente primair algemene voorzieningen tot stand brengen,
en/of exploiteren en/of subsidiëren, die wenselijk zijn en zonder gemeentelijke bijdrage niet levensvatbaar
zijn; en secundair ook individuele voorzieningen, die deelname aan de samenleving bevorderen
(hulpmiddelen, aangepast vervoer, hulp bij het huishouden, e.d.). Bij beleidsvorming en uitvoering
worden burgers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, en waar mogelijk/zinvol het bedrijfsleven,
actief betrokken.
Als de financiële middelen niet toereikend zijn om dit beleid uit te kunnen voeren, dan zullen (hogere)
eigen bijdragen geind worden (bij degenen, die het kunnen betalen), uiteraard binnen de wettelijke
kaders.
De samenwerking van de gemeente Valkenswaard m.b.t. de WMO, met de gemeenten Waalre, HeezeLeende en Cranendonck (A2) moet gaan leiden tot kostenbesparingen.
Overige doelstellingen zijn: het stimuleren en ondersteunen van initiatieven van burgers, verenigingen,
maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven; het behouden en zo efficiënt mogelijk exploiteren van
bestaande voorzieningen en accommodaties; en speciale aandacht voor kunst en cultuur en voor
jongeren, ouderen en gehandicapten.
Actiepunten:
5.1
5.2
5.3
5.4

Leefbaarheid in centrum en wijken
Woonservicezones realiseren, met in elke zone een service/steunpunt.
Stimuleren dat de minimale basisvoorzieningen, zoals pinautomaten, mobiele bank-,
verzekerings- en overheidsvoorzieningen enz., worden behouden of terugkomen.
Per wijk werkt een gemeentelijke wijkcoördinator; deze werkt nauw samen met het project Woonzorg-service in de wijk.
De bereikbaarheid en herkenbaarheid van de wijkagent wordt beter. In overleg met de politie en
justitie worden er in 2010 afspraken gemaakt over de inzet van de wijkagent. Uitgangspunt
daarbij is dat de wijkagent vanaf 2011 spreekuur houdt in de wijk.
Valkenswaard zal schoner worden.
Kunst- en cultuurbeleid
De gemeente zal in 2010 met de besturen van de Hofnar, De Belleman en het Dorpshuis (en de
eventuele overige gebruikers) t.a.v. beheer en exploitatie van de gebouwen, afspraken maken
over mogelijke efficiency-verbeteringen.
Subsidiëring van de (amateur)kunst, musea en (wijk)evenementen blijft prioriteit krijgen;
bedrijfsleven hierbij betrekken.
Ondersteuning wordt geboden bij het zoeken naar oplossingen voor tekorten aan voldoende
kader voor de aansturing van de verenigingen en organisaties.
Monumentenbeleid
Ondermeer via de monumentenverordening zorgen dat gebouwen en dorpsgezichten beter
worden beschermd tegen sloop en verwaarlozing.
Voor de Markt en andere kenmerkende gebieden, zoals omgeving Kromstraat in Valkenswaard,
de Dorpsstraat in Borkel en Schaft en de Bergstraat in Dommelen beeldkwaliteitsplannen maken.
Sportbeleid
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5.5
-

5.6
5.7
-

5.8
-

-

Eerst een oplossing realiseren voor de accommodatieproblemen van de binnensport en dan pas
investeren in de verdere uitwerking van de ruimtelijke visie op sportpark Den Dries.
Uitgangspunt is dat het zwembad zal blijven; de mogelijkheden voor beheer en exploitatie van
zwembad en andere (sport)accomodaties zullen onderzocht worden, waarbij verbetering van
efficiency, kwaliteit en toegankelijkheid belangrijke criteria zijn.
Verenigingen krijgen indien gewenst en noodzakelijk actieve ondersteuning bij het scholen van
het bestaande kader en bij het vinden van nieuw kader (o.a. actieve rol van de
Vrijwilligerscentrale, de Sportadviesraad, etc.).
Stimuleren van sportbeoefening door jong en oud, met bijzondere aandacht voor de jeugd en
mensen met lichamelijke en/of verstandelijke beperkingen.
Accommodaties worden zoveel mogelijk (multifunctioneel) gebruikt. Diverse locaties zijn geschikt
voor grootschalige activiteiten. Deze activiteiten worden gestimuleerd vanuit de gemeente.
Indien mogelijk overgaan tot uitbreiding van sportpark Den Dries in noordoostelijke richting (bij de
golfbanen/hockeyvelden).
Jeugd en jongeren beleid
Naar behoefte ontmoetingsplaatsen voor jongeren realiseren, zoveel mogelijk in bestaande
wijkcentra of (sport)accommodaties. Activiteiten en andere ontspanningsmogelijkheden voor en
door jongeren, in of vanuit deze accommodaties, worden gestimuleerd en ondersteund door de
gemeente (Paladijn).
Jeugd volop mee laten doen aan zowel sport- als cultuuractiviteiten; financiële drempels worden
daarvoor opgeruimd door adequate subsidieregelingen.
Preventief beleid m.b.t. pesten op school/internet en alcohol- en drugsproblemen, door goede
voorlichting en een meldpunt voor hulp.
Ouderen- en gehandicaptenbeleid
Bij indicatiestellingsprocedure WMO rekening houden met het feit dat ouderen en gehandicapten
zich vaak beter voordoen dan ze zijn.
Fysieke obstakels voor minder validen vermijden en wegnemen. Komen tot een mobiliteitsplan
dat er voor moet zorgen dat mensen die minder mobiel zijn, toch gebruik kunnen maken van het
reguliere openbaar vervoer.
Het laten vervallen van de inkomenstoets bij zowel degenen die via de WMO gebruik maken van
het collectief vervoer (cvv) maar ook voor personen vanaf 70 jaar, mits financieel haalbaar. In het
verlengde hiervan ook het Valys-vervoer evalueren en stimuleren.
Aanvullend WMO-beleid ontwikkelen voor eenzame en noodlijdende ouderen en gehandicapten.
Armoedebeleid
Stichtingen zoals de boodschappenmand en leergeld indien noodzakelijk ondersteunen en daar
waar nodig uitbouwen tot plaatsen waar gericht hulp wordt aangeboden.
Bestaande mogelijkheden tot kwijtschelding gemeentelijke leges, belastingen en heffingen meer
bekend maken; idem voor schuldhulpverlening en het voorkomen van schulden (vooral bij
jongeren).
Gezondheidsbeleid
Bewegen levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van de gezondheid; daarom het
sporten in zijn algemeenheid bevorderen en in het bijzonder voor jongeren, gehandicapten,
ouderen en mindervermogenden. Ook deze laatste groep heeft recht op sporten ter bevordering
van de gezondheid.
Screening, en vroegtijdige signalering en interventie, bij babies, peuters, kinderen en jongeren op
consultatieburo en op school handhaven.
In samenwerking met scholen, GGD en hulpverleningsinstanties aandacht blijven geven aan de
gezondheidsrisico’s van roken, alcohol, drugs en overgewicht.
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6. Onderwijs
De rol van de gemeente op het gebied van onderwijs verandert van een meer kindgerichte oriëntatie naar
een meer maatschappijgerichte oriëntatie. Het accent ligt daarbij op het stimuleren en het faciliteren van
samenhang en samenwerking tussen voorzieningen rondom het kind.
Doelstelling:
Gemeente en onderwijs zullen elkaar voornamelijk ontmoeten in de omgeving van de school; bij het
onderwijs van nu hoort een moderne huisvesting, toegesneden op de verschillende onderwijsvormen en
de zorg voor de individuele leerling. Basisscholen worden omgevormd tot zgn. Brede Scholen waarbij
kinderopvang, peuterspeelzaal en basisonderwijs gecombineerd zijn, en met multifunctionele lesruimtes
die ook gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld volwasseneducatie, taalonderwijs aan anderstaligen,
of andere activiteiten voor jong en oud. Dat zorgt ervoor dat een school écht onderdeel gaat uitmaken
van de wijk.
Actiepunten:
6.1
Stimuleren dat in de basisscholen buiten de schooluren een verbreding van wijkgerichte
activiteiten plaatsvindt in het kader van het “Brede School”-beleid.
6.2
Leerlingen worden gevolgd in hun schoolcarrière en er wordt tijdig ingegrepen daar waar het
dreigt mis te gaan; ook het begeleiden van leerlingen met leerachterstanden en sociaalemotionele problematiek hoort hierbij. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking tussen scholen
en partijen als de GGD en het Maatschappelijk Werk.
6.3
Mogelijkheden voor combinaties van huisvesting en bestuur van basisscholen en
peuterspeelzalen worden onderzocht en gefaciliteerd.
6.4
Door sturing van leerling-stromen zal de noodzaak voor nieuwbouw van lokalen en voor
noodlokalen geminimaliseerd worden.

7. Economie, recreatie & toerisme en werkgelegenheid
Doelstellingen:
Het scheppen van een goed ondernemersklimaat en het verbeteren van de kwaliteit van bedrijventerrein,
winkelgebieden en infrastructuur, waardoor bedrijven voor Valkenswaard behouden blijven en
nieuwvestiging van bedrijven aantrekkelijk wordt, zodat minimaal de bestaande werkgelegenheid wordt
behouden en zelfs wordt verbeterd.

Actiepunten:
7.1
-

7.2
-

Werkgelegenheid
Ingezet wordt op de bestrijding van vooral de jeugdwerkloosheid. Bevorderd zal worden dat er
een goede interactie zal plaatsvinden tussen onderwijs, bedrijfsleven en gemeente, dusdanig dat
voor de toekomst goede en voldoende vakbekwame arbeidskrachten kunnen worden behouden.
Het creëren van stageplaatsen bij het bedrijfsleven en gemeentelijke organisaties zal eveneens
worden gestimuleerd.
Werkgelegenheid scheppen door een goede, veel betere samenwerking met de andere stedelijke
gemeenten. Daarnaast ook inkomensondersteuning voor hen die tijdelijk uit de boot vallen, bij
voorkeur gekoppeld aan scholingsmogelijkheden om de kansen op werk te vergroten.
Bij onderzoeken en beleidsvoorbereiding zal zoveel als mogelijk de hulp worden ingeroepen van
deskundige senioren.
Bedrijventerreinen
Voor het realiseren van nieuwe bedrijfsgrond wordt primair ingezet op de revitalisering van
bedrijventerrein Schaapsloop I. Het beoogde bedrijventerrein Lage Heide krijgt de voorlopige
bestemming "agrarisch", die alleen omgevormd kan worden naar "bedrijvigheid" als daar (groot)

Zonder snoei, minder bloei
8 van 10

-

lokaal en/of regionaal behoefte aan is. Het bedrijventerrein Lage Heide zal dan als een "groen"
bedrijventerrein worden ontwikkeld zonder milieubelastende bedrijvigheid (vergelijkbaar met
maximaal categorie 2 bedrijven). Eén en ander met behoud van de mogelijkheden die er nu zijn
c.q. van de rechten die nu op het gebied liggen.
Voor nieuwe bedrijventerreinen zal een afgewogen vestigingsbeleid worden ontwikkeld, waarbij in
principe detailhandel geen prioriteit heeft.
De gemeente zal een faciliterende rol spelen voor een goede infrastructuur voor parkeren op
industrieterreinen.

7.3
-

Recreatie en toerisme
Teneinde het positieve imago van Valkenswaard als toeristisch en recreatief trekpleister te
versterken, zal het realiseren van nieuwe hotels en andere recreatieve voorzieningen worden
bevorderd.

7.4
-

Centrumgebied
De leegstand van winkels in het centrum van Valkenswaard moet worden tegengegaan. Daarom
zal ingezet worden op het concentreren van winkels in het winkelcentrum, op het kwalitatief
aantrekkelijk maken van dat winkelgebied en de zorg voor voldoende parkeergelegenheid in de
directe omgeving.

7.5
-

Relatie tussen gemeente en bedrijfsleven
Zoveel als mogelijk zal de regelgeving voor het bedrijfsleven worden verminderd. Een goede
uitvoering van de nieuwe Wet algemene bepalingen omgevingsrecht zal hier ondermeer invulling
aan geven. Ook een op de praktijk afgestemde digitale dienstverlening (onder andere
vergunningaanvragen) maakt hier deel van uit.
De (digitale) bereikbaarheid van Valkenswaard wordt versterkt. Ingezet wordt op een adequate
gemeentelijke dienstverlening met een centraal aanspreekpunt voor het bedrijfsleven.
Er zal structureel overleg met het bedrijfsleven worden gevoerd. Niet alleen met de industriële
sector, maar ook met de detailhandel, de toeristische sector, de horeca en de agrarische sector.
De economische en toeristische beleidsplannen zullen worden geactualiseerd en er zullen
uitvoeringsprogramma’s worden opgesteld; naast de burger zal het bedrijfsleven daarbij worden
betrokken.

-

8. Financiën
In de komende jaren zullen de inkomsten van de gemeente dalen doordat de uitkering van het Rijk sterk
verminderd wordt; bij het schrijven van dit coalitieprogramma is slechts bekend dat de korting voor
Valkenswaard een bedrag tussen 2 en 6 millioen Euro structureel zal bedragen. Wel is nu bekend dat de
begroting 2010 onder druk staat als gevolg van reeds bestaande taakstelllingen in de meerjarenbegroting
2010-2013. De reserves zijn tot een minimum afgenomen. Gelet op de onzekerheid over zowel de
omvang van de bezuinigingen op de algemene uitkering, als over het tijdstip waarop deze bekend zullen
zijn, is het niet mogelijk om nu al concrete bezuinigingen aan te geven. Daarom wordt nu volstaan met
het aangeven van de kaders en uitgangspunten voor het financiele beleid.
Doelstellingen
1. Een structureel sluitende begroting, op basis van integraal financieel beheer, en een zorgvuldige en
integrale afweging tussen bestaand en nieuw beleid via een jaarlijkse prioriteitendiscussie binnen de
Kadernota.
2. De toename van de lastendruk voor de burgers zal niet meer zijn dan noodzakelijk, d.w.z. dat eerst
een integrale afweging plaatsvindt waar verantwoord bezuinigd kan worden.
3. Tarieven waar een directe dienstverlening tegenoverstaat zijn kostendekkend, d.w.z. dat de kosten
volledig in de tarieven worden doorberekend.
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Actiepunten:
8.1 Het zoeken van besparingen in de uitgaven door:
- Het vergroten van de efficiency in de uitvoering door terugdringen/verkorten van procedures,
automatisering en /of uitbesteding.
- Intergemeentelijke samenwerking met name in de A2 gemeenten.
- Een actief beleid gericht op het verkrijgen van andere inkomsten zoals (Europese) subsidies.
- Herbezinning op gemeentelijke taken.
- Heroverweging van de huidige begroting 2010 en het perspectievenprogramma met als doel slechts
de echt noodzakelijke investeringen te handhaven.
- Nieuwe incidentele uitgaven slechts dan indien strikt noodzakelijk.
8.2 Momenteel wordt ambtelijk een onderzoek gepleegd naar mogelijke bezuinigingsmogelijkheden.
Op basis daarvan zullen verdere keuzes gemaakt worden om het gewenste niveau van besparing te
bereiken. Afhankelijk van de korting op de rijksuitkering worden OZB verhoging en ingrepen in
subsidies niet uitgesloten.
8.3 De bestaande reserves en voorzieningen worden jaarlijks getoetst op basis van de risicoanalyse.

Zonder snoei, minder bloei
10 van 10

