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Valkenswaard investeert met programmabegroting in de toekomst
Fotografie: Heidi Wils.

Op donderdag 5 november heeft de gemeenteraad de meerjarenbegroting 2016-2019
vastgesteld. Hiermee is het beleid voor volgend jaar en de jaren daarna vastgesteld en
is ook het geld dat hiervoor nodig is, beschikbaar gesteld.
Hieronder vindt u meer informatie over de begroting 2016. Op de volgende pagina's
treft u de reacties aan van de fractievoorzitters van de zes politieke partijen die in de gemeenteraad van Valkenswaard vertegenwoordigd zijn.

bebouwde kom. Om de groene omgeving
beter tot zijn recht te laten komen, werkt het
college samen met innovatieve ondernemers
en andere gemeenten en VVV’s. Maar Valkenswaard kijkt ook over de grenzen heen.
Samen met de vier andere Belgisch-Nederlandse gemeenten gaat de gemeente de
Groote Heide uitbouwen tot een onderscheidende regio. Door deze kruisbestuiving
genereert Valkenswaard steeds meer innovatieve ideeën die aansluiten bij haar ambities om proeftuin voor Brainport te zijn. Zo
bouwen we samen aan een mooier, groener
en krachtiger Valkenswaard.

Ontwikkelen van werkgelegenheid

Wie de jeugd heeft,
bouwt aan de toekomst’
De sluitende meerjarenbegroting 2016-2019 is vastgesteld. De titel van deze programmabegroting is: ‘Wie de jeugd heeft, bouwt aan de toekomst’. Het financieel
meerjarenperspectief is positief, degelijk en reëel sluitend. En dat geeft Valkenswaard
vertrouwen om actief haar ambities te realiseren.
De ambities van Valkenswaard zijn groot. Ze
zijn gebaseerd op de behoeften van de burgers, voor wie de woonlasten overigens nagenoeg gelijk blijven. De gemeente wil bouwen aan een sterker, gevarieerder en groener Valkenswaard, waar jong en oud zich
thuis voelen en zich maximaal kunnen ontwikkelen. Daarom blijft de gemeente de verbinding zoeken en richt zij zich steeds actiever op de interactie en het contact met inwoners, ondernemers, het maatschappelijke
veld en andere overheden.

Behouden en aantrekken van jongeren en
jonge gezinnen

Om de ambities te realiseren, richt het gemeentebestuur zich allereerst op jongeren
en jonge gezinnen. Valkenswaard moet
aantrekkelijker worden voor deze doelgroepen, of het nu gaat om wonen, werken, rec-

reëren of voorzieningen. Daarom investeert
de gemeente in voldoende betaalbare startershuisvesting. Maar Valkenswaard zet zich
ook in voor een omgeving waarin cultuur,
recreatie en sport optimaal zijn gefaciliteerd.
Zo komt er een sportaccommodatie die onze gemeente verder zal verrijken. Ook krijgt
de atletiekbaan een opknapbeurt en realiseert de gemeente een toekomstbestendige
tennisaccommodatie op sportpark Den
Dries.

Versterken van verblijfsrecreatie en
innovatieve Leisure
Met een groene Leisure & Pleasure-zone wil
het gemeentebestuur een stevige impuls aan
de toeristische economie geven. Meer groen
trekt mensen aan, daarom wordt er de komende jaren geïnvesteerd in groen langs de
toegangswegen: zowel binnen als buiten de

Woonlasten stijgen nauwelijks
De woonlasten stijgen voor de burgers in 2016 met circa 0.5%. De stijging is lager dan de
maximale prijsstijging, zoals is vastgelegd in het coalitieakkoord. Inwoners betalen woonlasten in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en Onroerendzaakbelasting (OZB).
Er wordt een inflatiecorrectie van 0.5% doorgevoerd in de woonlasten. Voor een meerpersoons huishouden zijn de gemeentelijke woonlasten dan in € 743,- in 2016 (tegenover € 739,- in 2015).
Het rioolrecht blijft € 205,-. De OZB blijft gelijk uitgaande van de gemiddelde woningwaarde. De afvalstoffenheffing stijgt met € 4,- tot € 256,-.

Door de gunstige ligging in de Brainport-regio is het voor bedrijven aantrekkelijk om
zich in Valkenswaard te vestigen. Aan dat
vestigings- en ondernemingsklimaat blijft de
gemeente werken, zodat bedrijven optimaal
van deze ligging kunnen profiteren. Zo
steunt de gemeente het project om een glasvezelnetwerk aan te leggen op bedrijventerrein Schaapsloop met een stimuleringsbijdrage. Dit project kan hierdoor nog dit jaar gerealiseerd worden. Ook maatregelen uit het
Gebiedsakkoord N69 en het Masterplan
Centrum dragen bij aan de versterking van
het ondernemingsklimaat. Speerpunten uit
het Masterplan Centrum zijn bijvoorbeeld
een verkeersluwer centrumgebied en het
weren van alle vrachtverkeer in het centrum.
Met extra middelen wil de gemeente de realisatie van deze plannen versnellen. Verder
verbetert de gemeente de bereikbaarheid en
wordt het parkeerbeleid publieksvriendelijker gemaakt.

Woonlasten stijgen nauwelijks
De woonlasten stijgen voor de burgers in

2016 met circa 0.5%. De stijging is lager dan
de maximale prijsstijging, zoals is vastgelegd
in het coalitieakkoord. Inwoners betalen
woonlasten in de vorm van rioolheffing, afvalstoffenheffing en Onroerendzaakbelasting (OZB).

Er wordt een inflatiecorrectie van 0.5%
doorgevoerd in de woonlasten. Voor een
meerpersoons huishouden zijn de gemeentelijke woonlasten dan in € 743,- in 2016
(tegenover € 739,- in 2015).

Het rioolrecht blijft € 205,-. De OZB blijft
gelijk uitgaande van de gemiddelde woningwaarde. De afvalstoffenheffing stijgt
met € 4,- tot € 256,-.
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Fractievoorzitter Frank van Gastel van CDA Valkenswaard
Het gaat goed met Valkenswaard! De
begroting is structureel sluitend. De
woonlasten worden maar met 0,5%
verhoogd. Er wordt op Markt en Europalaan letterlijk aan de weg getimmerd
en meerdere bouwkranen hebben hun
weg naar Valkenswaard weer gevonden. Er ligt een nieuwe fietsbrug over
de Dommel. Er wordt veel geïnvesteerd
in binnen- en buitensport. Evenementen floreren.

valt: kan de WMO-doelgroep écht verantwoord thuis blijven wonen, of moet
die traplift er toch gewoon komen? Is de
vervanging voor mantelzorgers zodanig
geregeld dat zij er écht eens met een gerust hart tussenuit kunnen?

“Voortgang door continuïteit” is de titel
van het coalitieakkoord. Nog niet halverwege deze raadsperiode concludeer
ik dat er, mede door de continuïteit in
ons gemeentebestuur, al veel voortgang
is geboekt!
Dat het heel goed gaat met Valkenswaard, wil nog niet zeggen dat het goed
gaat met iedere Valkenswaardenaar. We
tellen onze zegeningen, maar dat mag
en zal niet leiden tot nonchalance. Juist
in het voor het CDA belangrijkste begrotingsprogramma, Welzijn, kunnen en
moeten nog veel zaken beter. Dorpsgenoten die dat nodig hebben, moeten
blijvend op steun kunnen rekenen. Onze motie waarin we opriepen tot het reserveren van overblijvende zorggelden

Frank van Gastel

voor de zorg werd breed gesteund. Datzelfde geldt voor onze motie die bewaakt dat niemand tussen wal en schip

Al sinds het begin van deze raadsperiode vragen wij aandacht voor een toegankelijk, eenvoudig en rechtvaardig
armoedebeleid. Dorpsgenoten die niet
zelfstandig in hun inkomen voorzien
moet aan één loket, in één gesprek duidelijk worden gemaakt waarvoor zij
onder één regeling in aanmerking komen. Om te voorkomen dat dorpsgenoten, waarvan je het door hun beperking
niet direct verwacht, extra belasting betalen, wenst het CDA zeer terughoudend te zijn met het inkomens- en
vermogensafhankelijk maken van die
éne regeling. Werken moet altijd lonen!
Dorpsgenoten met wat meer afstand tot
de arbeidsmarkt, maar die desondanks
wel hun eigen boontjes weten te doppen, betalen in onze gemeente nu extra
belasting. Een onwenselijke straf op
werken juist voor hen die met hun positivisme en grote arbeidsethos een
lichtend voorbeeld zijn voor mensen die
wel kunnen, maar niet willen werken.

Tijdens de Algemene Beschouwingen
hebben wij duidelijk stelling genomen
ten aanzien van vluchtelingenopvang:
onze gemeente moet klaar staan om
noodopvang te verlenen aan hen die
vluchten voor politiek- en oorlogsgeweld. Economische vluchtelingen zijn
niet welkom. Vooral niet omdat zij het
draagvlak aantasten voor hen voor wie
die opvang wél van levensbelang is.
Zoals Nederland een ‘fair share’ van de
Europese toestroom opvangt, zo moet
Valkenswaard klaar staan om een ‘fair
share’ van de Nederlandse toestroom op
te vangen.

Het gaat goed met Valkenswaard. We
hebben zelfs de luxe om, door de bereikte ‘voortgang door continuïteit’,
voorzichtig na te denken over nieuwe
initiatieven. Het CDA-initiatief om het
smalle en drukke fietspad over de Malpie te verbreden naar ‘Leenderbos-formaat’ past perfect binnen de Toekomstvisie van Valkenswaard. In 2016 worden
daarvoor de voorbereidingen getroffen.
Het gaat goed met Valkenswaard, maar
het kan altijd beter. U kunt erop rekenen
dat CDA-fractie en CDA-wethouder
Mart Wijnen zich daar onverminderd
voor blijven inzetten!

Fractievoorzitter Pieter van Rijswijk van D’66
Op donderdag 5 november j.l. is de begroting voor 2016 door de coalitie partijen goedgekeurd tijdens een speciale
bijeenkomst van de gemeenteraad. D66
heeft als enige tegen de volledige begroting gestemd. En natuurlijk hebben
wij hiervoor gegronde redenen.
Ten eerste valt het op dat zoals het er nu
naar uitziet niet enkel het begrotingsjaar
2015, maar ook het begrotingsjaar 2016
met een verlies zal worden afgesloten.
Een verlies dat wederom ten koste zal
gaan van onze algemene reserves. Reserves die alsmaar kleiner worden. Ook
wordt een aantal investeringen naar de
toekomst verschoven om een verder
verlies te voorkomen. Mede daardoor
worden de jaren na 2016 op papier nu
wel positief afgesloten. In de ogen van
D66 niet juist. De begroting dient positief sluitend te zijn.
Het huidige college gaf de begroting de
titel mee:“Wie de jeugd heeft, bouwt
aan de toekomst” In de ogen van D66
eerder een wens dan de werkelijkheid.
Heeft Valkenswaard wel de jeugd? Uit
de beschikbare gegevens komt het
beeld naar voren dat Valkenswaard verder vergrijst, dat het inwonertal de ko-

mende jaren eerder zal krimpen dan
toenemen. Ook heeft de provincie besloten dat Valkenswaard tot 2024 minder woningen mag bouwen dan dat
men aanvankelijk heeft voorzien. Mede
in verband hiermee is het de vraag of de
woningen die gebouwd gaan worden
ook de juiste woningen zijn om de vergrijzing een halt toe te roepen. Woningen voor starters en met de juiste huur
zijn ondervertegenwoordigd.
Daarnaast zijn de mogelijkheden om de
financiële lasten te verzwaren voor de
inwoners en ondernemers van Valkenswaard , om zo de coalitie ambities waar
te maken, beperkt en in de ogen van
D66 niet wenselijk. D66 twijfelt er niet
aan dat het college en de coalitie partijen het beste met Valkenswaard voor
hebben.
Afgelopen jaar zijn er weer een aantal
moeilijke dossiers tot een goed einde
gebracht of voortvarend opgepakt. Te
denken valt aan de overheveling van
een aantal taken op het gebied van
AWBZ, Jeugdzorg en WMO. De start
van de bouw van een vernieuwd zwembad en sporthal. De werkzaamheden
aan de Europalaan. Ook voor het
komende jaar staan er weer aantal

uitdagingen te wachten zoals de Hofnar,
het subsidiebeleid en het centrum. Ook
Dommelen en Borkel en Schaft dienen
niet vergeten te worden, ook al lijkt het
hier soms op naar de mening van D66.
De financiële gevolgen van al deze beleidsmaatregelen zijn echter voor een
aantal dossiers nog zeer ongewis. Ook
hierbij is het de vraag of het college niet
te optimistisch geweest is. De begroting
zien wij dan ook niet meer dan als een
kader waarbinnen de uitvoering zich afspeelt.
Wat D66 betreft zullen we ons dan ook
vooral blijven richten op de vele uitvoeringsbesluiten die voor het komende
jaar en voor de jaren daarna zullen worden voorgelegd aan de gemeenteraad
ter beoordeling. Hopelijk zal onze constructieve en positieve inbreng leiden tot
een koerswijziging , een positieve toekomst voor de gemeente Valkenswaard
en kunnen we inderdaad samen met
onze jeugd aan de toekomst bouwen.

Pieter van Rijswijk
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Fractievoorzitter Mieke Theus van de PvdA

In de eerste ander half jaar van de coalitie is er veel bereikt, een groot aantal
plannen is aangepakt en uitgevoerd.
PvdA Valkenswaard kiest ervoor om in
2016 tijd en energie in te zetten voor
de kwaliteit van de uitvoering van bestaande plannen.

In bijvoorbeeld het sociale domein staan
we pas aan het begin van de verandering. Velen beseffen niet dat de grote
omslag nog moet worden gemaakt.
Helaas zijn deze veranderingen niet te
vatten in eenvoudige SMART geformuleerde doelen of direct meetbare opbrengsten.
Daar waar de gemeente niet meer de
instantie is die zonder meer problemen
oplost, maar de burgers uitdaagt om actief betrokken te zijn bij de oplossing
vraagt dat een andere houding. Hoe
goed begrijpt de gemeente de vraag of
de zorg van de inwoner en in hoeverre is
ze in staat om daar op een kwalitatief
goede manier op te reageren. Wij zijn er
niet voor om zorgverleners op pad te
sturen met weer een extra lijstje om af
te vinken, wij willen deze mensen de
ruimte geven hun tijd te besteden aan
de zorg en niet aan (te) veel administratieve lasten.

Wij maken ons grote zorgen over de
verschillen die ontstaan tussen wijken,
arm en rijk, jong en oud. Het beeld van
Valkenswaard als sterk dorp , met veel
actieve inwoners, staat onder druk. De
titel van de programmabegroting luidt:
“Wie de jeugd heeft bouwt aan de toekomst” Voor ons zou het moeten zijn
“Verbonden blijven, of een sterk dorp
blijven”.
Om hier grip op te krijgen moeten we
ons realiseren dat het in de toekomst
steeds ingewikkelder wordt om via regelgeving en protocollen en meetbare
resultaten iets te zeggen over kwaliteit.
In de begroting wordt ook gesproken
over overheidparticipatie, hiermee
wordt bedoeld dat niet de overheid het
initiatief neemt, maar juist het initiatief
overlaat aan burgers. Dit vraagt een essentieel andere houding van ambtenaren en bestuur. Hoe kan je kwaliteit,
creativiteit en inventiviteit bij burgers zo
inzetten dat het de gemeenschap versterkt. Sensitief omgaan met initiatieven
van burgers wordt een hele nieuwe tak
van sport.
Het is daarbij niet waarschijnlijk dat de
inwoners vanzelf zaken gaan bedenken,
in die omslag zullen we als gemeente

moeten nadenken over acties die de betrokkenheid van inwoners bij hun mede-inwoners, straat, wijk en dorp activeert.
De mate waarin wij als gemeente er in
gaan slagen deze omslag te maken, dat
bepaalt in onze ogen in grote mate de
kwaliteit van Valkenswaard als sterk
dorp in de toekomst. Helaas is deze omslag niet eenvoudig en zeker niet te vatten in één of meerdere amendementen
en moties.
De PvdA heeft 1 motie zelf ingediend:
deze gaat over arbeidsplaatsen voor
mensen met een arbeidsbeperking bij de
gemeente. Wij vinden het van groot belang dat, als wij als gemeente vragen
van bedrijven om uitvoering te geven
aan de verantwoordelijkheid voor het
zorgen voor werk voor deze groep inwoners, wij zelf het goede voorbeeld
moeten geven.

Mieke Theus

Fractievoorzitter Theo Geldens van H&G

In het voorjaar presenteert het college
de nota kaders. Deze verschaft de raad
inzicht in hoe de begroting 2016 eruit
zou kunnen zien. Later in het jaar behandelt de raad de begroting en stelt deze definitief vast. Tegen de begroting
stemmen is voor H&G geen optie, we
hebben een begroting nodig en het is
aan de raadsleden de begroting aan te
passen daar waar dat noodzakelijk of
gewenst is.

De begroting
Op hoofdlijnen ziet deze er goed uit. De
begroting doet recht aan het coalitieprogramma waarin vele belangrijke projecten zijn opgenomen. Net als voorgaande
jaren hebben wij daar waar nodig onze
stem uw stem laten horen.
Het betoog en de vele ingebrachte voorstellen kunt u terugvinden op
www.helderengedreven.nl.
Hieronder alvast een beknopt overzicht
van enkele H&G voorstellen die konden
rekenen op de steun van de raad.

Industrieel erfgoed
Er is al te veel verloren gegaan. Industrieel erfgoed en de inspanningsverplichting om het te behouden vormden geen
onderdeel in de Valkenswaardse begro-

het behoud van de Dommelsche bierbrouwerij als industrieel erfgoed kon
eveneens rekenen op de steun van de
raad.
Bestaande woningvoorraad
24 september stelde de raad de woningbouwprogrammering vast voor de komende jaren. Tijdens de behandeling
heeft H&G aandacht gevraagd voor de
vele te koop staande woningen. Een
voorstel van H&G om expliciet aandacht
te hebben voor de bestaande woningvoorraad kon rekenen op een meerderheid.
Het college zal als gevolg hiervan in periode 2016 en daarna in moeten zetten op
verkoopondersteunende initiatieven die
de gemeente kan nemen.

Theo Geldens

ting. Het was tijd om daarin verandering
te brengen. Op aandringen van H&G
stemde de raad in met het voorstel om
industrieel erfgoed in algemene zin te behouden. Het voorstel om in te zetten op

Oversteekplaats Bergstraat
H&G diende een voorstel in om over te
gaan tot de realisatie van een veilige
oversteekplaats op de Bergstraat ter
hoogte van de kerk, het naast de kerk
gelegen uitvaartcentrum en natuurlijk
basis school St. Martinus . Het voorstel
kon rekenen op de steun van de meerderheid van de raad. Het is nu aan het
college “ wethouder verkeer” om hiervan snel werk te maken. Naast dit voor-

stel wisten wij ook een meerderheid te
behalen voor een voorstel om de veiligheid te verbeteren op de oversteek
Venbergseweg/Molenstraat met de Luikerweg. Voor dit laatste moet de gemeente in overleg met de provincie, helaas vaak een langdurig traject.

Advies werkgroep verkeer Dommelen
Het dit jaar door de werkgroep verkeer
uitgebrachte en door de raad overgenomen advies, werd in de begroting niet
aangemerkt als een Kader stellende notitie, een slechte zaak.
Dankzij een voorstel van onze fractie en
de steun van de meerderheid is dat nu
gelukkig wel het geval.

Basisonderwijs, ouderenzorg,
woningsplitsing Borkel en Schaft
Onze fractie slaagde erin een belangrijke
motie aan te laten nemen waarin specifieke aandacht voor het in stand houden
van voorzieningen voor kleine kernen
waaronder basisonderwijs, ouderenzorg
en het ruimhartiger omgaan met het toestaan van eventuele woningsplitsingen,
een schitterend resultaat voor Borkel en
Schaft.

BEGROTING 2016

Valkenswaard
T: 040 - 2083444 • gemeente@valkenswaard.nl • www.valkenswaard.nl •

@_Valkenswaard •

GemeenteValkenswaard •

gemeentevalkenswaard

Fractievoorzitter Peter van Steensel van Valkenswaard Lokaal
Begroting sluitend door een flinke
greep uit de reserve dat kan niet
Valkenswaard Lokaal heeft tegen de begroting voor 2016 en volgende jaren
gestemd. Het is voor het eerst in de historie van Valkenswaard dat 500.000,euro uit de algemene reserve gehaald
wordt om een gat in de begroting te
dichten. Dit zou niet zo bezwaarlijk zijn
als er jaarlijks geld overbleef of minimaal
op 0 uitgekomen zou worden. Met een
tekort van plusminus 2 miljoen in 1 jaar
is dit NIET acceptabel.

Behouden jeugd
Een heel belangrijk onderdeel voor het
behouden van de jeugd is betaalbare
woonruimte in Valkenswaard. Daar is
met het huidige voorliggende programma echter weinig zicht op. Binnen het

Voorzieningen voor Dommelen
Er wordt momenteel veel geïnvesteerd
in verfraaiing van het centrum van Valkenswaard . Dat is goed voor de uitstraling van Valkenswaard. Het is echter ook
zeer belangrijk om vooruit te kijken.
Voorzieningen en zeker voor ouderen
zijn in Dommelen nog maar zeer beperkt. Daar is zeker hulp vanuit de gemeente nodig om een voorzieningenniveau te creëren dat past bij de ouder
wordende inwoner in Dommelen.

Temeer omdat eerder aangegeven
noodzakelijke investeringen ook vooruitgeschoven worden. Bijvoorbeeld vervanging van het asfalt. Een jaar geleden
noodzakelijk nu vooruitgeschoven naar
later. Met zeer waarschijnlijk als gevolg
dat deze vervanging duurder wordt dan
eerder geraamd.
Wensen voor de toekomst
Er is weinig financiële ruimte om met de
huidige exploitatie nieuwe investeringen
te doen. Er dient derhalve goed overwogen te worden welke wensen er voor de
toekomst ingevuld kunnen en dienen te
worden. Die wensen zijn er volgens
Valkenswaard Lokaal wel degelijk.

recent vastgestelde woningbouwprogramma zien we weinig mogelijkheden
voor betaalbare woningen voor de
jeugd noch voor huur noch voor koop.
Daarom heeft Valkenswaard Lokaal verzocht om een onderzoek naar de effecten van verlaging van de grondprijs. Een
verlaging van de grondprijs kan een mogelijkheid bieden om tegen een lagere
prijs woningen te realiseren in het huur
en in het koopsegment.

Peter van Steensel

Voordeel behouden voor de inwoners
We voorzien een goedkopere afvalverwerking in Valkenswaard. Daar dragen
de inwoners van Valkenswaard in
belangrijke mate aan mee. Dit voordeeltje van lagere lasten dient dan volgens

Fractievoorzitter Iwan Luijendijk van VVD
Valkenswaard zit financieel aan de top
van zijn kunnen. Hoewel de meerjarenbegroting 2016-2019 reëel sluitend is,
zit Valkenswaard financieel aan de top
van zijn kunnen. Financieel is de rek
eruit. De structurele lasten zijn in 2016
groter dan de structurele baten.
Het structurele exploitatietekort dwingt
de raad om scherp toe te zien op de risico’s en of de voorgenomen taakstellingen en bezuinigingen zoals op de subsidies en het tarieven –en accommodatiebeleid worden gehaald. Met het doorschuiven van investeringen of niet realiseren van bezuinigingen gaan wij het
niet meer redden. Met het professioneel
en integraal beheren van de de openbare ruimte en het maatschappelijk vastgoed en het beheersen van de risico’s
met name in de grondexploitaties wel.

Nieuwe wensen van de raad leiden in
2016 tot een tekort van € 479.000. Het
tekort wordt door de raad geaccepteerd
omdat er flink wordt geïnvesteerd in het
Masterplan centrum en de (gratis) parkeerplaatsen, het zwembad en de sportfaciliteiten, de nieuwe Hofnar, de Leisure zone en Eurocircuit en de ontsluiting
van de natuurgebieden de Groote Heide
en de Malpie met de verbreding van het
fietspad. Alles om de aantrekkelijkheid
en bereikbaarheid van Valkenswaard te
verbeteren.

Valkenswaard Lokaal ook bij de burgers
terecht te komen door lastenvermindering. Zeker niet direct te resulteren in
hogere OZB omdat dan de woonlasten
gelijk blijven.

Welzijn en respijtzorg
We complimenteren en danken de vele
mantelzorgers met en voor de door hun
geleverde inzet ter ondersteuning voor
die mensen die dei ondersteuning nodig
hebben. Chapeau! De gemeente dient
te gaan zorgen voor een goed beleidsplan en een daaruit voortvloeiend uitvoeringsplan. Met als doel een goede
ondersteuning te bieden ten behoeve
van mantel- en respijtzorg. Daar zal aan
gewerkt gaan worden.

Beter communiceren met en betrekken
van partijen en inwoners
Naar de mening van Valkenswaard
Lokaal dienen partijen beter betrokken
te worden in het hele proces naar besluitvorming in de raad. In dat proces
goed luisteren en vooral gemaakte
afspraken nakomen. Indien bepaalde
zaken niet kunnen of niet gerealiseerd
kunnen worden dit ook met argumenten uitleggen. Iedereen wil toch serieus
genomen worden.

Begroting
ter inzage
De begroting kunt u inzien op
www.valkenswaard.nl.
Kies op de openingspagina in
de ‘groene balk’ bovenaan
voor ‘gemeente’,
dan ‘belastingen en financiën’
en dan ‘begroting 2016’.

De VVD is blij met de gemaakte keuzes
die passen binnen de toekomstvisie van
Valkenswaard en wenst het college en
de organisatie succes met de uitvoering
van de vastgestelde begroting 20162019.

U kunt de begroting ook
inzien via de digitale
beeldschermen in de hal
van het gemeentehuis.
Verder ligt er een exemplaar
ter inzage de openbare
bibliotheek aan de Hofnar 12,
het Dorpshuis in Borkel en bij
ontmoetingscentrum
De Belleman in Dommelen.
Iwan Luijendijk

