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Vrije Tijd

Leisure
De vrijetijdseconomie is één van de weinige 
economische groeimogelijkheden voor Val-
kenswaard. De sector heeft bovendien een 
grote toegevoegde waarde voor de lokale 
economie en zorgt voor relatief veel werkge-
legenheid die past bij onze beroepsbevolking. 
Tot slot is leisure nog niet geografi sch veran-
kerd binnen de regio. Als we hierop focussen 
leveren we een sterke bijdrage aan het leefkli-
maat binnen de Brainport-regio.

Sterke voorzieningen
Sterke vrijetijdsvoorzieningen zijn essentieel 
voor de sociale cohesie in Valkenswaard. On-
ze woonaantrekkelijkheid en sociale cohesie 
wordt versterkt en de transformatie in het so-
ciaal domein gestimuleerd.
Naast jeugd, volwassenen en ouderen zetten 
we het sport- en beweegbeleid ook in om 
mensen met een verstandelijke en lichamelijke 
beperking te activeren. Ook cultuur is een 
manier waarop inwoners kunnen meedoen en 
elkaar kunnen ontmoeten. 

Sociaal Domein

Groeien, meedoen, thuiskomen
In Valkenswaard moet iedereen naar eigen 
vermogen kunnen meedoen aan de samenle-
ving. Waar nodig ontvangen zij hiervoor toe-
rusting en ondersteuning. Hiervoor gebruiken 
we zoveel mogelijk de kracht van diezelfde 
samenleving. Dat betekent wel een andere 
houding van de gemeente richting onze inwo-
ners en de talrijke initiatieven op het gebied 
van zorg, welzijn en ondersteuning. Uitgangs-
punten zijn actieve deelname aan de maat-
schappij, zelfredzaamheid en eigen verant-
woordelijkheid. Hiervoor heeft de gemeente-
raad het programma Transformatie Sociaal 
Domein 2019-2022 vastgesteld. Het doel: in 
2022 participeren meer inwoners uit Valkens-
waard autonoom en zelfstandig, naar vermo-
gen en behoefte. 

Bestuur & Organisatie

Valkenswaard Marketing
In 2016 is de stichting Valkenswaard Marke-
ting opgericht, die de citymarketingtaken van 
de gemeente heeft overgenomen. De ge-
meente faciliteert deze stichting. De stichting 
heeft zich bewezen door de Valkenswaardse 
citymarketing te professionaliseren (met o.a. 
reclame voor Valkenswaardse evenementen 
in de regio) en door nieuwe evenementen te 
ontwikkelen. In 2020 ontwikkelt de stichting 
de activiteiten verder en werkt organisatorisch 
nauwer samen met de VVV en het Centrum-
management.

Nieuwe rol gemeente
Valkenswaard kiest voor participatie van haar 
inwoners en biedt ruimte aan de samenleving. 
Dat vraagt om een andere houding van de ge-
meente. Het rapport Burgerkracht is het leiden-
de principe voor participatievraagstukken in 
Valkenswaard. Een heroriëntatie vindt plaats op 
de rollen van bestuur, organisatie en samenle-
ving om de participatiedoelen te bereiken’.’
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Uw woonlasten stijgenValkenswaard is een enorm groene gemeente waarin het geweldig wonen, werken en 
recreëren is. Een mooie plek voor inwoners en bezoekers. Zeker voor jongeren en jonge 
gezinnen. Het komende jaar werken we hard om het raadsakkoord ‘Koersvast en ver-
nieuwend 2018-2022’ en de Toekomstvisie 2030 uit te voeren. Daarbij staan belang-
rijke thema’s centraal zoals: Bereikbaar Valkenswaard, Duurzaamheid, Groote Heide 
Dommelland, Sociaal Domein en Masterplan Centrum. Jaarlijks maakt de gemeente 
extra geld vrij om deze opgaven te realiseren. Zo zorgen we er samen voor dat Valkens-
waard er over vier jaar beter voorstaat!
Het college van burgemeester en wethouders

Bereikbaar Valkenswaard 
We investeren samen met de provincie 
fl ink in de bereikbaarheid ervan met de 
aanleg van de Westparallel en diverse 
nulplusmaatregelen. Denk daarbij aan de 
verkeersmaatregelen Dommelen Zuid, 
het autoluw maken van ons centrum, 
sluiproutes verminderen, kruispunten vei-
liger maken en ruimte voor alternatieven 
zoals de fi ets en de bus. We voeren de 
komende periode meer dan 25 projecten 
uit voor een verkeersveilig en aantrekke-
lijk Valkenswaard.

Duurzaamheid 
Duurzaamheid is een belangrijk thema 
binnen de gemeente Valkenswaard. We 
willen een gezonde en duurzame leefom-
geving voor huidige én toekomstige ge-
neraties. In 2020 gaan we daarom onder 
andere aan de slag met de onderwerpen 
‘energietransitie’ en ‘klimaatadaptatie’. 
Daarbij worden inwoners, ondernemers 
en maatschappelijke partners nauw be-
trokken.

Groote Heide Dommelland 
De gemeente Valkenswaard is een fi jne 
gemeente om in te leven en te werken. 
Meer bezoekers, bestedingen en banen in 
de vrijetijdssector. Dat is het doel van ons 
programma Groote Heide Dommelland! 
We maken daarbij gebruik van de aanwe-
zige natuur en de mogelijkheden tot vrije-
tijdsbesteding (leisure) in het buitenge-
bied van Valkenswaard. Het beschermen 
van onze kwetsbare natuur, het Valkens-
waardse goud, en het maken duurzame 
keuzes staan voorop. 

Sociaal domein 
In Valkenswaard moet iedereen naar ei-
gen vermogen kunnen meedoen aan de 
samenleving. Hiervoor benutten we zo-
veel als mogelijk de kracht van diezelfde 
samenleving. Dat betekent een andere 
houding richting onze inwoners en de tal-
rijke initiatieven. We maken een bewe-
ging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’. 
Hiermee verbeteren we de ondersteuning 
van onze inwoners en bieden een ant-
woord op de toename van de jaarlijkse 
uitgaven voor Wmo en jeugdhulp. 

Valkenswaard op koers met 
de Toekomstvisie

In 2011 is de Toekomstvisie 2030 door de ge-
meenteraad vastgesteld. Het vormt de lei-
draad voor onze beleidskeuzes voor de toe-
komst. De Toekomstvisie is opgesteld samen 
met de Valkenswaardse samenleving. Waar-
om? Omdat we beleid niet vanuit het ge-
meentehuis achter een bureau bedenken. 
Maar samen met inwoners, bedrijven en ver-
enigingen van Valkenswaard!

Visie op Toekomst 
De toekomstvisie bestaat uit vijf thema’s 
waarmee we verder bouwen aan Valkens-
waard. Deze thema’s komen ook terug in de 
jaarlijkse gemeentelijke begroting.

Wonen: we zorgen op korte termijn voor 
huisvesting die aantrekkelijk is voor jongeren. 
Op de middellange termijn zorgen we voor 
huisvesting die past bij jonge (Brainport)gezin-
nen.

Werken: De vrijetijdssector én de Brainportre-
gio bieden grote kansen voor werkgelegen-
heid en bedrijvigheid. Daar treffen we allerlei 
maatregelen voor. 

Vrije tijd: we geven een impuls aan verblijfsre-
creatie en innovatieve leisure. Dat levert niet 
alleen banen op, maar zorgt er ook voor dat 
Valkenswaard een aantrekkelijke woonplaats 
blijft.

Sociaal Domein: we zetten ons in voor jongere 
generaties. Door goede voorzieningen aan te 
bieden, zoals het nieuwe sportcentrum De 
Wedert en een sterk verenigingsleven.  Be-
stuur & Organisatie: we geven de Valkens-
waardse gemeenschap optimaal de ruimte om 
initiatieven te nemen en ondersteunen waar 
nodig.  

Wonen

Woningbouwbeleid werkt!
Relatief gezien wordt er nergens in de regio zo 
hard gebouwd als in Eindhoven en Valkens-
waard! Dit bewijst dat onze inzet op het ge-
bied van woningbouw wordt beloond. In 
2020 zetten we dit succes voort. We blijven in 
volle vaart bouwen, omdat de gemeenteraad 
prioriteit heeft gegeven aan woningbouwpro-

jecten die aansluiten op de marktvraag en dus 
realiseerbaar zijn. Zo kunnen we ons overge-
bleven woningbouwprogramma snel realise-
ren. De nadruk ligt daarbij op de (her)ontwik-
keling van terreinen binnen onze bebouwde 
kom. 

Strategie gericht op jongeren en jonge 
gezinnen
Vergrijzing en ontgroening zijn trends die de 
bevolkingsomvang nu en in de toekomst be-
invloeden. Om ervoor te zorgen dat het hoge 
voorzieningenniveau van Valkenswaard in de 
toekomst behouden kan blijven, is het name-
lijk van belang dat het aantal inwoners mini-
maal op hetzelfde peil blijft en het liefste 
groeit. Daarom zetten we in op het behouden 
en aantrekken van nieuwe inwoners, met na-
me jongeren en jonge gezinnen, Zo ontstaat 
er meer (sociaal en fi nancieel) draagvlak voor 
voorzieningen. Bovendien behouden we zo de 
levendige wijken en de sociale cohesie waar 
onze inwoners zich thuis voelen. 

Werken

Valkenswaard in de Brainportregio
Goede werkgelegenheid maakt van Valkens-
waard een prettig thuis voor bestaande en 
nieuwe inwoners die mee kunnen doen aan 
de samenleving. In de Toekomstvisie heeft 
Valkenswaard een heldere ambitie neergezet: 
in 2030 willen we een lage werkloosheid en 
een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. De 
belangrijkste doelstelling is dat zoveel moge-
lijk inwoners van Valkenswaard een
baan hebben. Een onderscheidend econo-
misch profi el en het toepassen van innovatie-
ve concepten zijn hiervoor cruciaal. We be-
nutten daarbij onze strategische ligging in de 
Brainport-regio.

Centrumfunctie behouden
Ook in Valkenswaard hebben we te maken 
met een gestaag toenemende winkelleeg-
stand. Daarvoor is het noodzakelijk om op een
toekomstgerichte wijze te investeren in ons 
centrum. Met het Masterplan Centrum zet 
Valkenswaard in op een compact, aantrekke-
lijk en onderscheidend winkelcentrum. Daarbij 
past een afgebakend centrum waarin leeg-
staande winkels buiten het kernwinkelgebied 
worden getransformeerd naar
woningen. 

Op deze pagina vindt u meer informatie over de begroting. Hierna de reacties van de fractie-
voorzitters van de politieke partijen uit de gemeenteraad. Er zijn negen fracties waarvan er acht 
een reactie hebben gegeven. De fractie Verhoeven heeft ervoor gekozen geen bijdrage te leve-
ren. De hele begroting kunt u lezen op www.valkenswaard.nl/begroting.



Henk Jonkers: “De PvdA Valkenswaard stemt in met de begroting voor 2020.”
De PvdA Valkenswaard stemt in met de 
begroting voor 2020. Op het belang-
rijke punt van het sociaal domein krijgt 
Valkenswaard grip op de uitgaven. Een 
algemeen gesteund beleidskader in 
combinatie met vernieuwde informa-
tieverwerking biedt vertrouwen voor 
de toekomst. Toch blijft waakzaamheid 
over onze fi nanciën van belang. Waar 
mogelijk zijn we zuinig op de uitgaven 
en vragen we van iedereen een eerlijke 
bijdrage.

Als enige fractie pleitte de PvdA daarom 
voor het invoeren van een toeristenbe-
lasting die rekening houdt met onderne-
mers en de kapitaalkracht van toeristen. 
Iedereen in Valkenswaard draagt al bij 
aan het onderhoud van onze gemeente 
en onze omgeving. Een bescheiden aan-
deel van onze gasten hoort hier bij. Toe-
risten laten zich niet afschrikken door 
een kleine bijdrage, maar zijn gevoelig 
voor kwaliteit. In ons voorstel vragen 

we niets bij goedkope overnachtingen 
en wordt verblijf in het duurdere seg-
ment belast. Een eerlijke mogelijkheid 
voor Valkenswaard om verantwoord 
aan de inkomsten te werken. Helaas 
stemde de raad hier niet mee in. 

Duurzaamheid
Ook op het gebied van duurzaamheid 
blijven we alert. Wat we niet weggooi-
en hoeven we ook niet af te voeren. 
Valkenswaard zit regionaal in de kop-
groep als het gaat om de hoeveelheid 
huishoudelijk restafval. Waarom scoort 
Valkenswaard hier slechter dan Bergeijk 
of Eersel? Dankzij een voorstel van de 
PvdA gaan we er iets aan doen.

Bouwen
Bouwen in Valkenswaard is hard nodig 
voor huidige en toekomstige inwoners. 
De PvdA wil vaart zetten achter nieuwe 
locaties en nieuwe woonvormen. Leeg-
staande winkelpanden omzetten naar 

Bram Bots: “We kunnen als H&G tevreden zijn met de gepresenteerde begroting.”
We kunnen als H&G tevreden zijn met 
de gepresenteerde begroting. De be-
groting is meerjarig sluitend met de 
positieve september-circulaire en we 
hebben hierdoor zelfs wat meer ruimte 
gekregen. 

Korte terugblik
De afgelopen jaren hebben we veel ge-
investeerd: een nieuw zwembad, een 
nieuwe multifunctionele sporthal, inves-
teringen in het centrum en een nieuwe 
brandweerkazerne.
Deze investeringen hebben hun beslag 
gehad op onze algemene reserve. Ech-
ter, spaargeld is er ook voor om goede 
investeringen te kunnen doen. Er ge-
beurt veel in Valkenswaard en de am-
bities uit onze begroting voor 2020 zijn 
hoog.

Toekomstvisie
Het belangrijkste document om onze 
koers te bepalen, is de toekomstvisie. 

Deze is daarmee leidend voor onze be-
groting. In 2011 hebben we gezamen-
lijk deze visie geformuleerd en we zijn 
al een eind op weg om onze ambities 
te realiseren. Echter, de tijd verandert 
en sinds 2011 hebben zich diverse ont-
wikkelingen voorgedaan. Voor H&G 
is het moment aangebroken om on-
ze toekomstvisie te herijken. Door een 
amendement hebben we het college de 
opdracht gegeven hiermee zo snel mo-
gelijk aan de slag te gaan.

Investeringen
Doordat de fi nanciële ruimte iets is toe-
genomen, heeft onze fractie samen met 
anderen een amendement ingediend 
om de herinvoering van de toeristenbe-
lasting te schrappen.
Daarnaast hebben we als H&G aan-
dacht gevraagd voor de ontwikkeling 
van de Dennenberg en omgeving. Er 
dient nu eindelijk eens schot in de zaak 
te komen en we hebben het college ge-
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Henk Jonkers

vraagd om in 2020 met een integraal 
plan te komen om het gebied te ontwik-
kelen, waarbij behoud van de rollerclub 
het uitgangspunt is.

Besparingen
Het inmiddels beroemde fi etspad Mal-
pie: we hebben het college de opdracht 
gegeven het huidige tracé te vernieu-
wen en we hebben hierdoor het oor-
spronkelijke budget terug kunnen bren-
gen naar 400.000. Een besparing van 
geld en een duidelijke opdracht om dit 
mooie fi etspad te vernieuwen.
Daarnaast hebben we het college ge-
vraagd de investeringen in ons mooi-
ste plekje van Valkenswaard, de Kleine 
Markt, laag te houden om het bijzonde-
re karakter te blijven behouden. 

Valkenswaard blijft op koers!

Fractievoorzitter Bram Bots van Helder 
& GedrevenBram Bots

woonruimte is zo’n mogelijkheid. Maar 
ook anders wonen; kleiner of met een 
groep beginnen. De PvdA lanceert een 
alternatief voor huur en koop: de woon-
coöperatie. Een woonvorm voor sociale 
en middeldure huur, waarbij stijging van 
de huurprijs beperkt kan blijven. 

Een nieuwe mogelijkheid waardoor Val-
kenswaard aantrekkelijk blijft als woon-
gemeente. Gesteund door een meer-
derheid in de raad gaat het college hier 
mee aan de slag.

Fractievoorzitter Henk Jonkers van de 
PvdA Valkenswaard

Pieter van Rijswijk: “D66 maakt zich zorgen over de fi nanciële toekomst”
Op donderdag 7 november  is de pro-
gramma begroting voor 2020-2023 
door de gemeenteraad behandeld.  D66 
heeft samen met de andere niet-coalitie 
partijen tegen de begroting gestemd. 

Waarom zult u zich afvragen?  Omdat 
D66 zich nog steeds zorgen maakt over 
de fi nanciële toekomst van de gemeen-
te Valkenswaard en omdat D66 bezorgd 
is over de continuïteit van de kwaliteit 
van de  zorg voor vele mede-inwoners 
( jongeren, ouderen en gezinnen) die 
door de gemeente ondersteund wor-
den in hun dagelijks leven. Zij het via de 
WMO, de jeugdzorg of anderszins. 

Om de begroting voor 2020 sluitend te 
krijgen zijn de uitgaven voor de Jeugd-
zorg en voor de WMO  naar de me-
ning van D66 te laag begroot. Als U het 
nieuws heeft gevolgd dan zullen  de-
ze uitgaven de komende jaren stijgen. 
Meer ouderen die een beroep zullen 

doen op de WMO en minder mantel-
zorgers om hen te ondersteunen. Jeug-
digen met een complexe zorgvraag die 
op wachtlijsten staan of niet geholpen 
worden door hulpverleners door te la-
ge vergoedingen. En Valkenswaard zou 
hierop een uitzondering zijn? 

Daarnaast is gebleken dat het huidige 
bestuur van de gemeente Valkenswaard 
volhardt in het willen blijven uitgeven 
van veel –geleend-  geld voor projec-
ten, waarbij het maar de vraag is of het 
echt de plaatselijke economie ten goede 
zal komen.  Ook de aangekondigde be-
zuinigingen zullen vermoedelijk - naar 
goede gewoonte-  door dit bestuur niet 
gerealiseerd worden. Ook al wordt er 
volop gebouwd,  betaalbare huur- en 
koopwoningen zullen schaars blijven, 
wat het moeilijker maakt voor Valkens-
waard om jongeren en jonge gezinnen 
aan zich te binden. 

Ook zijn de lasten voor de inwoners van 
Valkenswaard fors verhoogd. Vooral de 
afvalstoffenheffi ng is in de ogen van 
D66 onevenredig hoog als gevolg van 
het voorslepende dossier Cure Renesci-
ence waardoor er al 5 jaar geen stap-
pen zijn gezet om vooral de hoeveelheid 
restafval per inwoner terug te dringen. 
Hoeveelheden afval  die tot de hoogste 
hoeveelheden van Nederland behoren 
en die enkel tegen hoge kosten ver-
brand worden. 
D66 is er van overtuigd  dat het tijd 
wordt de tering naar de nering te zet-
ten, de mouwen op te stropen en aan 
de slag te gaan in plaats van zoals nu 
vele dossiers voor zich uit te schuiven. 
D66  zal goede plannen ondersteunen 
waarbij het zich kritisch en opbouwend 
op  zal blijven stellen. 

Fractievoorzitter Pieter van Rijswijk van 
D66

Pieter van Rijswijk
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Peter van Steensel: “Valkenswaard Lokaal heeft geen goedkeuring gegeven.”
Valkenswaard Lokaal heeft geen goed-
keuring kunnen geven aan de begroting 
voor 2020 en volgende jaren. 

Reden is dat het college zich naar onze 
mening niet voldoende aan de opdracht 
gehouden heeft die tijdens de behande-
ling van de nota kaders door een ruime 
meerderheid aangenomen is. Alvorens 
kosten voor inwoners te gaan verhogen 
dient nadrukkelijk gekeken te worden 
waar bespaard kan worden. Los van al-
le zakelijke en noodzakelijke zaken die 
voor een begroting gedaan dienen te 
worden.

Valkenswaard Lokaal heeft aandacht 
gevraagd voor verandering in de onder-
linge omgang. En samen met CDA een 
richting aangegeven op welke manier 
we dat zouden kunnen verbeteren.

Elkaar meer en informeel ontmoeten 
om elkaar beter te leren kennen. Open 

staan voor de argumenten van een an-
der, met elkaar in gesprek te gaan. Voor 
een tolerante houding.

Tot slot
De mens is in de huidige maatschappij 
een economisch mens geworden. Be-
handeld en gehonoreerd op grond van 
de economische waarde die geleverd 
wordt. Een instrument geworden van 
de economie en een fi nancieel resultaat.

Wat zou het mooi zijn als we met zijn 
allen een verandering tot stand kun-
nen brengen naar een maatschappelijk 
mens. De mens die maatschappelijke 
waarde brengt ten behoeve van het 
welzijn van de mens. En daarvoor te be-
lonen.

Tot die tijd
Een woord van dank en diepe buiging 
voor de vele vrijwilligers en expliciet de 
mantelzorgers in onze gemeente. Zij zijn 

het die een grote maatschappelijke bij-
drage leveren aan het welzijn van men-
sen in onze Valkenswaardse gemeen-
schap en daarmee een groot voorbeeld.

Fractievoorzitter Peter van Steensel van 
Valkenswaard Lokaal

Peter van Steensel

Fred Emmerik: “Wij hebben de begroting afgekeurd.”
November is de maand waarin de ge-
meenteraad de begroting vaststelt. We 
weten dan in grote lijnen wat we aan 
inkomsten hebben. En dan ontstaan er 
altijd discutabele kwesties over de vraag 
hoe we het geld gaan besteden. Er is 
sprake van openstaande projecten, be-
loftes, prioriteiten en wensen. Ook nu 
weer de afweging wat te doen voor on-
ze inwoners. 

Samen voor Valkenswaard heeft duide-
lijk gekozen. Wij hebben de begroting 
afgekeurd. Waarom? De beste fi nanci-
ele zekerheid voor het Sociaal Domein 
hebben we niet gevonden. De claim 
vanuit het project Dommelkwartier? In 
de begroting niets van te zien. Lasten-
verzwaring voor de inwoners? Veel te 
hoog. En dan zie je ook nog aanvullen-
de wensen vanuit andere partijen, waar 
geen geld voor is, maar waar men wel 
mee instemt. Vreemde beslissing. 

Weinig fi nanciële dekking
“Zou je dat thuis ook zo doen, als het je 
eigen geld was?”, zo vraag ik me dan 
af. Heb je geen spaargeld of te weinig 
inkomsten of geen hypotheek of lening 
dan maak je toch ook een pas op de 
plaats. Dan stel je je wensen toch uit? 
Zo niet de gemeenteraad van vorige 
week. 
Diverse keuzes zijn er weer gemaakt 
zonder of met te weinig fi nanciële dek-
king. En kiezen voor lastenverlichting. 
Helaas niet door de coalitie. Afvalstof-
fen kosten ons aanzienlijk meer in 2020. 
Rioolheffing en OZB? Allemaal ver-
hoogd.

Wilhelminapark on hold
In juni stemde de meerderheid in met 
ons voorstel om het project Wilhelmina-
park on hold te zetten. We wilden het 
geld van dat project inzetten voor las-
tenverlichting voor ALLE burgers. Wat 

vreemd dat ons voorstel nu geen meer-
derheid haalde. Het project Wilhelmina-
park gaat gewoon door. 

100 euro extra
De lastenverlichting voor de burgers 
van de baan. Wat wel werd bereikt met 
diverse partijen is € 100,- extra voor 
invaliden en chronisch zieken en veel 
meer en betere aandacht voor mantel-
zorgers. De Boodschappenmand zou 
van ons de kledingbank terug mogen 
hebben. Helaas behaalde dit kosteloze 
voorstel geen meerderheid. Wel ons 
voorstel voor een kerstkringloop bij de 
Boodschappenmand. 

Alleen nu afwachten of het college daar 
nog mee instemt.

Fractievoorzitter Fred Emmerik van Sa-
men voor Valkenswaard

Fred Emmerik

Rikkert Visser: “Niet blij, niet tevreden.”
Voor de begrotingsbehandeling had-
den wij – De Valkenswaardse VVD – 
weinig vertrouwen in, weinig hoop op, 
een goed resultaat. Slechte cijfers geven 
geen ruimte voor extra initiatief en de 
begroting volledig anders opstellen is 
kansloos.

Het enige wat bereikt zou kunnen wor-
den was het niet verhogen van de toe-
ristenbelasting (nu 0%) en na wat de-
bat en de stemming werd dat, gelukkig, 
door een raadsmeerderheid besloten. 
Mooi, want we stellen dat Valkens-
waard een toeristisch-recreatieve ge-
meente is, dus de drempel voor gasten 
moet zo laag mogelijk zijn en blijven.

Schijn bedriegt
Wat ons betreft had de vergadering  in 
veel hoger tempo afgerond kunnen en 
mogen worden, wat op wat punten en 
komma’s na is gewoon doorgevoerd 
wat voorgesteld werd door het college. 

Te verwachten, de coalitie houdt dat 
zo in stand. Toch wisten we de tijd tus-
sen half een en zeven weer prima vol 
te praten, wat dan toch de schijn wekt 
dat er diepgaand gedebatteerd is, wel-
licht zelfs verrassende wendingen in de 
besluitvorming gerealiseerd. Maar schijn 
bedriegt.

Bijzondere actie
Wel een bijzondere actie van de burge-
meester, namens het college: hij fi ets-
te er even een besluit extra in, zonder 
formeel voor te leggen of de raad te 
verzoeken het via een amendement in 
te brengen. Gedwee werd dit gevolgd, 
zonder morren, hoewel wij toch de 
vraag stelden of dit zomaar kon, kan. 
Wie zwijgt stemt toe, zullen we maar 
zeggen…..

Voor De Valkenswaardse VVD is in ie-
der geval wel duidelijk dat we tot aan 
de verkiezingen van maart 2022 niets 

hoeven te verwachten in ons mooie 
dorp. Wij kunnen dus niet tevreden zijn, 
zeker niet blij, met de koers van dit col-
lege, deze coalitie: in slakkengang koer-
sen we richting de afgrond.

Fractievoorzitter Rikkert Visser van de 
VVD

Rikkert Visser
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Davey Gerlings: “Valkenswaard is op stoom!”
Op 13 november 1873 vertrok de eer-
ste trein vanuit Valkenswaard. Die deed 
er zo’n twee uur over naar Eindhoven. 
Honderd jaar later deed een van de laat-
ste treinen dit in 36 minuten. De trein 
in Valkenswaard is steeds effi ciënter en 
sneller gaan rijden. Hoewel het spoor in 
Valkenswaard verdwenen is, heeft de 
coalitie die lijn voortgezet. Als een inter-
city realiseerden we in sneltreinvaart al 
veel van onze ambities:

•  We blijven bouwen en vierden on-
langs nog het hoogste punt van het 
Biestven in Borkel.

•  In het buitengebied werd de beno-
digde 50% deelname voor glasvezel 
ruimschoots gehaald.

•  Volgend jaar wordt het burgerinitiatief 
Belleman opgeleverd.

•  De gemeente voegde zich bij de ener-
giecoöperatie Schaapsloop.

•  Na bijeenkomsten waarbij zaaltjes uit-
puilden stelden we de transformatie 
van de zorg vast. 

•  De aanleg Westparallel/N69 is ge-

start, met Dommelen-Zuid worden de 
gevolgen geïnventariseerd. 

Trots
Als CDA kiezen we bewust voor deze 
themaatjes! We zijn ontzettend trots op 
de inspanningen die onze inwoners, vrij-
willigers, mantelzorgers, ondernemers 
en organisaties hierbij leveren. Sterker 
nog, die kracht van Valkenswaard, dat 
zijn de broodnodige kolen voor onze lo-
comotief. Onze trein loopt bij de gratie 
van deze ‘kracht van Valkenswaard’. 
Enkele aangenomen CDA-begrotings-
voorstellen:
•  Het CDA wil investeren in veiligheid:
   o  Camerabeveiliging Schaapsloop in 

2020.
   o  Lichten aan op de Maastrichterweg!
•  Het CDA is trots op de veteranen die 

het leven riskeerden om ons vrijheid te 
geven:

   o  Onderhoud begraafplaatsen mag 
niet omlaag!

   o  Een witte anjer perkje ter ere van 75 
jaar vrijheid.

•  Het CDA wil investeren in de kracht 
van Valkenswaard:

   o  Ondersteuning en verlichting voor 
mantelzorgers.

   o  Niet na twee jaar de regeltjes veran-
deren, géén herinvoering toeristen-
belasting.

   o  Kansen benutten in- en versnellen 
aanpak winkelcentrum.

   o  Investeren in sociale cohesie.
•  Het CDA wil iedereen aan boord:
   o  Onze eindbestemming, onze Toe-

komstvisie uit 2011, krijgt versneld 
een update.

   o  Dossiers die te lang liggen moeten in 
2020 worden behandeld.

Als we onze inwoners, MKB-ers, winke-
liers, mantelzorgers, vrijwilligers, organi-
saties en verenigingen – de broodnodige 
kolen voor onze locomotief – blijvend 
faciliteren, blijven we als Valkenswaard 
op stoom! 

Fractievoorzitter Davey Gerlings van het 
CDA Valkenswaard

Davey Gerlings

De burger betaalt, maar wanneer houdt dat op?
De politiek heeft het idee dat de burger 
fi nancieel mag worden  afgeknepen. 
Valkenswaard doet dat door stijging 
van ruim 10% woonlasten in 2020.

De 8000 ouderen in onze gemeente,  
waarvan een groot deel moet rondko-
men van AOW plus een klein pensioen, 
dat al 10 jaren niet meer is verhoogd,  
en  mensen met een inkomen onder 
de armoedegrens, gaan die fi nanciële 
klap het hardst voelen. Want volgende 
fi nanciële klappen kan Valkenswaard, 
met een reserve van 4.7 miljoen en 
een geprognotiseerd verlies van  circa 
1.6 miljoen, niet verdragen. Dit verlies 
is nog hoger als van de bezuinigingen 
van 1.4 miljoen een deel niet wordt ge-
realiseerd.  Echter ook de bezuinigingen 
op de gemeentelijke zorgverzekering en 
dagbesteding treffen de meest kwets-
baren in deze gemeente. Het college 
moet zich schamen voor deze voorstel-
len.

Jeugdzorg
Dit is sinds januari 2015 een hoofdpijn-
dossier. Het aantal Jeugdzorg jonge-
ren  stijgt al jaren en volgens het CBS 
blijft de vraag naar Jeugdzorg  stijgen. 
Maar Valkenswaard gaat in 2019 juist 
bezuinigen met een bedrag van circa 
500.000,- en in 2020 circa 250.000,- 

WMO
Er is sprake van stijging van uitgaven 
vanwege de tarievenindexering en aan-
tal cliënten, mede als gevolg van de 
aanzuigende werking van de invoering 
van het abonnementstarief, € 17.50 per 
4 weken.  Wij gaan fors bezuinigen, cir-
ca 300.000,-  terwijl de landelijke cijfers 
aantonen dat, mede door vergrijzing en 
de afnemende toegang tot verpleeg-
huizen,  de WMO vraag sterk zal toe-
nemen. Wij zetten vraagtekens bij het 
Jeugdzorg en WMO beleid.

Dommelkwartier
Deze procedure kan het financiële 
Zwaard van Damocles worden voor de-

ze gemeente. Met een claim van 13.2 
miljoen plus een rentebedrag van circa 
4 miljoen. Wij stellen vast dat op grond 
van vergelijkbare jurisprudentie een ver-
oordeling van onze gemeente een grote 
kans van slagen heeft.

Eurocircuit
Het college is voor een sterke evene-
mentenpositie. Echter een onjuist ver-
haal want het jarenlange wanbeleid van 
dit bestuur,  geholpen door procedures 
van Groen en Heem,  zal waarschijnlijk 
resulteren in het verdwijnen van het Eu-
rocircuit, een unieke internationaal be-
kende evenemententrekker die jaarlijks 
circa 80.000 bezoekers trekt.

Wij gaan koersvast de fi nanciële af-
grond in. Dit vraagt om een andere Pro-
grammabegroting. Vitaal Valkenswaard 
heeft daarom  tegen deze begroting  
gestemd.

Fractievoorzitter Jan Kerhoff van Vitaal 
Valkenswaard 

Jan Kerkhoff


