
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SP EINDHOVEN 

SOCIAAL  
INVESTEREN 
GEMEENTERAADSPROGRAMMA 2014 

  

  



verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Eindhoven     1 

 

Inhoudsopgave 

Gemeenteraadsprogramma SP Eindhoven 2014 

 

Inhoudsopgave 
Sociaal investeren 3 

De afgelopen periode 3 

Economie en Werkgelegenheid 4 

Het Midden en Klein Bedrijf (MKB) 4 

Werkgelegenheid 4 

Armoedebeleid 4 

Sociale Dienst en UWV 5 

Werken naar vermogen 5 

Onderwijs 5 

Sociale stad 6 

Wat moet er zeker gebeuren 7 

Zorg 7 

Jeugd en jongeren 7 

Jeugdzorg 8 

Vrijwilligerswerk 8 

Sport 8 

Kunst en Cultuur 9 

Veiligheid 10 

Een veelkleurige en internationale stad 11 

Bereikbaarheid 12 

Fietsvoorzieningen 12 

Autoverkeer 12 

Eindhoven Airport 13 

Wonen, wijken en ruimte 14 

Wijken 14 

Ruimte 14 

Milieu 16 

Luchtkwaliteit 16 

Ecologische hoofdstructuur 17 

Afval 17 

Ongelukken op bedrijventerreinen 17 

Energie 17 

Duurzame stad 17 

Bestuur 18 

Integriteit en besturen 18 

De gemeente als werkgever 18 

Stedenbanden 18 

Financiën 18 

 



verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Eindhoven     2 

 

Contactgegevens 

 

SP-Eindhoven 
Poeijerstraat 39 
5642 GB Eindhoven 
Telefoon (040) 281 60 97 
e-mail: eindhoven@sp.nl 
www.eindhoven.sp.nl 
 
 

 

mailto:eindhoven@sp.nl
http://www.eindhoven.sp.nl/


verkiezingsprogramma 2014-2018 SP Eindhoven     3 

 

 

 

Sociaal investeren        

programma 2014-2018 SP Eindhoven  
 
 
 
  

INLEIDING 
Voor de SP staan bij al haar handelen drie kernwaarden centraal:  menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit. Alles wat die kernwaarden bevordert, steunen we, alles wat daar tegenin gaat, bestrijden we. Dit is de 
meetlat voor al ons politiek handelen. 
 
De landelijke overheid trekt zich meer terug en spreekt de individuele burger vaker aan op zijn eigen initiatief en 
verantwoordelijkheid. Het gevolg is een overheid die de burger veel vraagt en weinig geeft.  
 
De overheden die het dichtst bij de burger staan: de gemeenten, krijgen meer verantwoordelijkheden en daarmee 
ook meer taken, helaas met onvoldoende geld.  Voorbeelden hiervan zijn de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
delen van de AWBZ en de jeugdzorg.  
 
De SP kan niet alle problemen van Den Haag oplossen, maar zoekt wel continu hoe de lasten eerlijk verdeeld kunnen 
worden, hoe op het gebied van zorg Eindhoven nog een fatsoenlijk beleid kan voeren. We maken ons er sterk voor 
dat Eindhoven zich kritisch blijft opstellen naar beleid wat landelijk over de schutting gegooid wordt. Maar de SP 
zoekt ook naar mogelijkheden om de burgers zelf meer het stuur in handen te geven. Dit kan door meer inspraak en 
betrokkenheid bij de ontwikkeling en de uitvoering van beleid. 
 
Voor de SP staat de menselijke maat centraal. Juist in tijden van crisis is het belangrijk te investeren in mensen. De 
diversiteit van Eindhoven biedt hiervoor kansen.  
Volgens de SP ligt een grote kans in de buurten en wijken. Op buurt- en wijkniveau zijn zaken die verkeerd lopen veel 
eerder te signaleren. Mensen kennen elkaar. De SP blijft zich daarom inzetten voor het behoud van buurtcentra. 
 
Solidariteit tussen inwoners van de stad is voor de SP vanzelfsprekend.  
In tijden van crisis blijft het belangrijk te investeren in de stad. Wel moeten hierbij keuzes gemaakt worden. Wij 
kiezen eerst voor een sociale stad en direct daarna voor investeringen in de economie van Eindhoven. Eindhoven (en 
Brainport) is de tweede economische motor van Nederland en daarom erg belangrijk. Investeren in tijden van crisis 
zorgt ervoor dat de economie weer gaat draaien.  
 

De afgelopen periode 

De afgelopen periode was de SP onderdeel van de oppositie. Door de zittende coalitie is er de afgelopen jaren steeds 
meer ingezet op eigen verantwoordelijkheid, eigen kracht en participatie. Dit laat zich maar al te vaak vertalen naar 
‘op eigen kosten.’ De SP vindt dit een zorgwekkende ontwikkeling, omdat dit per definitie betekent dat er mensen 
buiten de boot gaan vallen. Daarbij vindt de SP dat de burgers onvoldoende zijn betrokken bij de ontwikkeling van 
het beleid op het sociale en zorggebied. 
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Economie en Werkgelegenheid 
Eindhoven is een centrum van economische bedrijvigheid. Er zijn veel goed opgeleide vakmensen, er zijn veel goed 
en modern uitgeruste bedrijven en er zijn onderwijsinstellingen die daar hun steentje aan bijdragen. 
De regio Zuidoost-Brabant is in 2004 officieel tot Brainport uitgeroepen: een samenwerkingsverband tussen  
onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en overheid. De SP is van mening dat deze samenwerking kansen biedt die wij 
hard nodig hebben voor de werkgelegenheid in Eindhoven.  De technologische sector dient meer te zijn dan een 
werkplek voor hoogopgeleiden. Wat in deze regio uitgevonden wordt, kan daar ook geproduceerd en vanuit de regio 
verhandeld worden. Hiermee moet voor de middengroepen, die sinds de crisis een grotere kans lopen op 
werkloosheid, voldoende werk gegarandeerd worden. De gemeente kan werken aan stimulerende 
randvoorwaarden. Niet alleen voor maakindustrie en dienstverlening, maar zeker ook voor het MKB. Het MKB is 
immers de motor achter de bedrijvigheid van de toekomst.  

Het Midden en Klein Bedrijf (MKB)  

De SP wil dat de politiek meer oog krijgt voor de belangen en problemen van kleine bedrijven. De positie van het 
kleinbedrijf ten opzichte van het grootbedrijf is vaak zwak als het gaat om onderhandelingen over inkoopprijzen, het 
huren van gewilde bedrijfslocaties of het dingen naar overheidsopdrachten. De gemeente kan de positie van het 
MKB op verschillende manieren versterken. Bijvoorbeeld door bij de inkoop de aanbestedingseisen zodanig te 
maken dat ook regionaal gevestigde kleine ondernemers (onderdelen van) de opdracht kunnen verwerven. Het 
gemeentelijk vastgoedbeleid is een instrument waarmee gestuurd kan worden en men dient actief te luisteren naar 
het MKB.  
Er moet een investeringsfonds komen voor het ondersteunen van opstartende MKB-ers. 
Wij zijn voor een beperkt aantal koopzondagen per jaar, zowel in het centrum als in Winkelcentrum Woensel, 
daarmee beschermen we de kleine zelfstandigen. 

Werkgelegenheid  

Het bedrijfsleven in deze regio heeft hoogopgeleide mensen nodig. De gemeente zorgt ervoor dat de stad voor hen 
een aantrekkelijke woonplaats is. Niet iedereen is in de wieg gelegd voor onderzoek of voor hoog gekwalificeerd 
ambachtelijk werk. Met het verdwijnen van een deel van de werkgelegenheid naar lagelonenlanden en het 
verdwijnen van banen voor lageropgeleiden, nemen de perspectieven voor deze bevolkingsgroep nog steeds af en 
daar dient het stadsbestuur oog voor te hebben. 
In Eindhoven zitten jongeren onder de 27 (indien mogelijk) op school of zijn ze aan het werk.  Goed onderwijs 
vergroot de kansen van jongeren op de arbeidsmarkt. De SP vindt het belangrijk dat jongeren worden gemotiveerd 
om te studeren, maar wil aan de andere kant ook de (vrij hoge) jeugdwerkloosheid blijven bestrijden. 
Naast een blijvende inzet voor het bestrijden van jeugdwerkloosheid is aandacht voor de groep veertigplussers heel 
belangrijk. In de huidige crisis vallen zij uit de middengroep. Voor deze groep moet betere toegang tot her- en 
bijscholing komen, op MBO en HBO niveau. 

Armoedebeleid 

Werk is de beste bestrijding van armoede. Maar als mensen niet in staat zijn te werken, moet de overheid zorgen 
voor een vangnet. Regelingen voor mensen met een laag inkomen worden al jaren niet ‘optimaal benut’ door de 
doelgroep die er recht op heeft. Daarom wil de SP werken aan de bekendheid van deze regelingen. Dat kan door het 
PIT (preventie informatie team) team weer in te zetten: dit team informeert actief over de regelingen waar burgers 
recht op hebben. 
Voor de SP is het minimuminkomen in Nederland te laag. Daarom kiest de SP ervoor om in Eindhoven de regelingen 
voor minima te handhaven op 120% van het minimumloon.  
De verschillende crises die op dit moment in Eindhoven, Nederland en de wereld spelen, hebben een grote invloed 
op de financiële situatie van mensen. Het is daarom van groot belang dat continue in de gaten wordt gehouden of en 
hoe het armoedebeleid bijgestuurd moet worden.  Een voorbeeld hiervan zijn de ‘nieuwe armen’. Dit zijn onder 
anderen mensen die parttime werken en ZZP’ers. De komende periode wil de SP in kaart brengen wie de ‘nieuwe 
armen’ zijn en hoe deze mensen het beste ondersteund kunnen worden.   
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Het is een schande dat in een land als Nederland een voedselbank nodig is, maar helaas wel waar. Het streven moet 
altijd zijn dat voedselbanken overbodig worden gemaakt. Maar zo lang het niet zo ver is moeten burgers die de 
voedselbank nodig hebben, die hulp ook krijgen. Gedwongen huisuitzettingen door schulden moeten zoveel mogelijk 
voorkomen worden. De SP wil graag op lokaal (Eindhovens) niveau een afspraak maken met lokale banken en 
corporaties over het voorkomen van gedwongen huisuitzettingen door achteruitgang in inkomen.  

Sociale Dienst en UWV 

De SP vindt het absoluut niet verantwoord dat de sociale dienst en het UWV zwaar moeten bezuinigen op een van 
haar kerntaken, arbeidsbemiddeling. Zij zouden daarop juist in moeten zetten. 
Als mensen niet aan een baan kunnen komen, moet gezorgd worden voor een vangnet. Vertrouwen is daarbij een 
sleutelbegrip, mensen vragen niet zomaar een uitkering aan. Alleen als er sprake is van misbruik, is een 
daadkrachtige aanpak nodig.  

Werken naar vermogen 

In 2013 is de Wet Werken naar Vermogen geïntroduceerd.  Deze wet geeft de kaders aan hoe de gemeente om moet 
gaan met mensen die niet gemakkelijk een baan vinden. Dat kan zijn vanwege ziekte of handicap of omdat ze niet 
aan de kwalificaties voldoen en in de bijstand terecht zijn gekomen.  
De SP vindt het belangrijk voor de eigenwaarde van mensen om volwaardig mee te kunnen doen in de samenleving. 
Hierbij bedoelen we het hebben van echt werk, waar dus een fatsoenlijk loon tegenover staat. 
De Sociale Werkvoorziening is hierbij onmisbaar, zowel voor banen als voor nieuwe initiatieven om sociale 
werkplekken te creëren. De werkgelegenheid in de sociale werkplaatsen moet gehandhaafd worden.  
Ook heeft de gemeente als werkgever en opdrachtgever de mogelijkheid én de plicht om ervoor te zorgen dat alle 
mensen een kans krijgen. Dit betekent dat de gemeente Eindhoven ervoor zorgt dat 5% van haar werknemers 
mensen zijn met een arbeidsbeperking of een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Ook heeft de gemeente Eindhoven 
een voorbeeldrol bij het bieden van stageplaatsen. Dit geldt ook voor instanties met een subsidierelatie met de 
gemeente.  
Van bedrijven mag verwacht worden dat zij stageplaatsen en juiste begeleiding bieden aan studerende jongeren. 

Onderwijs 

Goed onderwijs is noodzakelijk voor een toekomst voor iedereen. Een beschaafde samenleving investeert daarom in 
goed en toegankelijk onderwijs op ieder niveau. De menselijke maat wordt gewaarborgd door de omvang van de 
scholen: die behoort overzichtelijk te zijn.   
De SP wil graag dat scholen vakmensen afleveren die een baan kunnen vinden. Het is de taak van de schoolbesturen 
om dit zo goed mogelijk  te organiseren.  
De SP wil een gemeentelijk onderwijsbeleid waarin schoolbesturen gefaciliteerd en gestimuleerd worden om op 
professionele wijze onderwijs te verzorgen, onderwijs waarin ruimte is voor ontplooiing en waarin leerlingen met 
een open blik naar de wereld om hen heen leren kijken. Eindhoven dient haar verantwoordelijkheid als huisvester 
van scholen serieus te nemen, nieuw- en verbouw dient volgens hoge maatstaven qua duurzaamheid te gebeuren. 
De GGD dient zeer regelmatig te onderzoeken of het leefklimaat in de schoolgebouwen goed is.  
 
Op school leren kinderen van elkaar; de ontmoeting tussen kinderen van verschillende culturele achtergronden is 
noodzakelijk voor hun ontwikkeling. De SP wil dat kinderen zoveel mogelijk in hun eigen wijk naar school gaan. De 
school zou dan ook een afspiegeling van de wijk moeten zijn. Dit kan met een centraal aanmeldmoment en een vaste 
aanmeldleeftijd. Ook wordt zo  voorkomen dat er lokalen gebouwd worden, als in dezelfde wijk lokalen leegstaan. 
Een groot deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs bezoekt het VMBO en zij worden daar opgeleid tot 
vakmensen, professionals die heel hard nodig zijn in ons land. De SP is blij met de ontwikkeling binnen de huisvesting 
van onze VMBO-scholen.  
Brainport is van groot belang voor de regio, goed techniekonderwijs hoort daarbij.  
Samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven juichen wij toe, scholen blijven ten allen tijde verantwoordelijk voor 
het lesprogramma. 
Spijbelen en voortijdig schoolverlaten zijn problemen die grote gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van 
jongeren. De gemeente dient samen met scholen zoveel mogelijk te voorkomen dat leerlingen zonder diploma de 
school verlaten, leerplichtambtenaren zijn daarbij van groot belang.  
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Sociale stad 
De gemeenten staan aan de vooravond van grote veranderingen. Grote delen van de AWBZ worden naar 
verwachting op 1 januari 2015 overgeheveld naar de WMO1. Dit geldt ook voor de jeugdzorg waarvoor de 
gemeenten vanaf 1 januari 2014 al meer verantwoordelijkheid zullen krijgen. De overheid gaat zich geheel anders 
verhouden tot de  burger. De inzet op eigen verantwoordelijkheid en eigen initiatief worden bepalend. Eerst dient de 
burger te kijken wat hij zelf kan aanpakken en oplossen. Dan pas komt de gemeente in beeld.  
 
De SP volgt deze ontwikkeling kritisch. Want waar ligt de grens tussen eigen verantwoordelijkheid en die van de 
gemeente? Wie bepaalt die grens? Hoe voorkom je dat door alle veranderingen mensen tussen wal en schip gaan 
vallen?  Die grens is niet altijd scherp te trekken en is ook niet voor iedereen gelijk. De SP vindt dat je van de 
gemeente een flexibele warme houding mag verwachten, maar ook zekerheid. Zekerheid dat ze het gesprek met de 
individuele burger met een steunvraag positief ingaan en dat ze daarbij kijken naar de individuele omstandigheden. 
De mening van de burger wordt serieus meegenomen. 
 
Eindhoven heeft ervoor gekozen om de zorg op wijkniveau te organiseren, dit is WIJEindhoven. De SP vindt zorg op 
wijkniveau een goede ontwikkeling, maar is wel kritisch op WIJEindhoven. WIJEindhoven ontwikkelt zich, maar de 
uitwerking is nog niet helder. De SP wil duidelijkheid over de vraag welke steun burgers kunnen verwachten van de 
WIJwerkers. Voor de SP is duidelijk dat WIJEindhoven niet alles kan. Dat je een specialist moet krijgen als je het nodig 
hebt en dat je ook stedelijke voorzieningen moet hebben. En niet onbelangrijk: als je ondersteuning of zorg krijgt, 
dan moet deze van een kwalitatief goed niveau zijn.  
 
Niet iedereen heeft een grote familie die voor hem of haar kan zorgen. Dan moet er dus wel een vangnet vanuit de 
overheid zijn. Wat de SP betreft, is de basis: zekerheid op zorg. Op stedelijk niveau, maar zeker ook in de 
WIJEindhoven-aanpak zal de positie van de mantelzorger en de inzet van de vrijwilliger duidelijk uitgewerkt dienen 
te worden.  Een gezonde verhouding tussen het aantal professionals en vrijwilligers is essentieel voor het slagen van 
het zorg- en welzijnsbeleid in Eindhoven.  
 
Als je van burgers meer verantwoordelijkheid verwacht, zul je met hen ook het gesprek moeten voeren. Een gesprek 
met alle Eindhovense burgers individueel is niet mogelijk, maar wel met hun vertegenwoordigers. Die vind je op 
wijkniveau bij bewonersorganisaties, maar ook bij belangenorganisaties, de participatieraad en ook bij de WMO-
raad.  De SP mist het gesprek tussen de gemeente Eindhoven en haar burgers. De SP vindt dat de veranderingen in 
de zorg en de vragen die daarbij horen beter besproken moeten worden. Dat er ook inspraak dient te zijn rondom de 
WIJ-aanpak en de andere toekomstige veranderingen. Dit kan bijvoorbeeld door regelmatig te evalueren met 
burgers die zorg of ondersteuning krijgen vanuit WIJEindhoven.  
 
Burgers mogen het oneens zijn met de gemeente. De SP vindt dat dit ook in het sociale domein geldt. De SP vindt 
ook dat een gang  naar de rechter zo veel mogelijk vermeden moet worden. “Voorkomen is beter dan genezen” 
Een probleemoplossend gesprek tussen een burger en de gemeente werkt beter. Een ombudsman op het sociale 
domein die signaleert en reageert kan voor een structurele verbetering zorgen. 
 
De veranderingen binnen de langdurige zorg treffen ook de zorg vanuit de zorgverzekeringswet. Zo wordt er 
gesproken over verbindingen tussen WIJEindhoven en de huisartsenzorg. De SP ziet wel verbindingen, maar is 
kritisch. Het kan niet zo zijn dat wat je een huisarts vertelt, zonder jouw medeweten aan een gemeentelijke 
ingezette WIJ-werker wordt overgedragen. 
 
 

                                                             

1 Afhankelijk van politieke  besluitvorming Tweede Kamer najaar 2013 en eerste kamer begin 2014 
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Er gebeurt nog veel meer op het gemeentelijke gebied van de zorg. De eigen regie en de inkooprelatie richting 
zorgaanbieders. De burger dient zijn eigen keuzes te kunnen maken. Ook als er ondersteuning nodig is. Zijn richting 
is leidend. In het gesprek wat de gemeente voert met deze individuele burger zal dit de basis dienen te zijn. Als de 
afgesproken zorg niet geleverd kan worden dient de burger de mogelijkheid te hebben deze zelf in te kopen. Het ter 
beschikking stellen van een budget (PGB) door de gemeente dient mogelijk te zijn.  De gemeente koopt voor zijn 
burgers zorg in. De SP vindt een inkoop relatie op basis van kwaliteit en zekerheid belangrijk. Goede zorg tegen een 
fatsoenlijke prijs door gemotiveerde aanbieders die mee denken met de gemeente maar ook met de burger. Zorg die 
geleverd wordt door professionals die er voor gaan en die zich niet elk jaar zorgen hoeven te maken of ze hun baan 
wel houden en die er fatsoenlijk voor betaald worden. 
 
Wat moet er zeker gebeuren 
Heldere procedure hoe het gemeentelijke gesprek met de burger met een ondersteuningsvraag eruit ziet 
Invulling van de kwaliteit van de noodzakelijke individuele ondersteuning/zorg . 
Afspraken over hoe mantelzorg en de inzet van de vrijwilligers zich verhouden tot WIJ aanpak. 
Een duidelijke betrokkenheid van burgers bij de ontwikkeling van zorg en welzijn in de stad.  
Een gemeentelijk ombudsman die de uitvoering van het sociale beleid kritisch volgt 
Een PGB als het anders niet kan 
Een eerlijke inkoop relatie met zorgaanbieders, aanbestedingen worden,waar mogelijk, voorkomen. 

Zorg 

De zorg wordt steeds meer een verantwoordelijkheid van de mensen zelf, de landelijke overheid haalt geld weg bij 
de professionele zorgverlening. De SP heeft grote waardering voor mantelzorgers. Echter, wij vinden niet dat de 
noodzakelijke basiszorg door hen gedaan zou moeten worden. Iedereen heeft recht op voldoende professionele 
zorg. Mantelzorg zou altijd aanvullend moeten zijn. De SP neemt mantelzorgers serieus en steunt hen waar mogelijk. 
De Gemeente Eindhoven zorgt dat belemmeringen weggenomen worden om mantelzorg uit te voeren. Ook voor 
mantelzorgers geldt: waardering en scholingsmogelijkheden zijn essentieel. 
 
Den Haag legt steeds meer op het bordje van de gemeente, zonder daarmee met het benodigde geld over de brug te 
komen. De zorg voor de AWBZ wordt bij de gemeente gelegd, maar er hebben steeds minder mensen recht op 
AWBZ. De SP is van mening dat er weer een recht op zorg ingevoerd zou moeten worden. Hierin moet een basis 
afgesproken worden waar mensen in Eindhoven recht op hebben.  
Dit betekent dat de cliënt centraal staat. Wij zijn tegen marktwerking in de zorg. Het kan niet zo zijn dat er tien 
verschillende aanbieders zijn van thuiszorg in Eindhoven. Daarnaast voorkomen we enorme bureaucratie door een 
indicatie uit te geven per gezin. Dat scheelt papierwerk en iedereen weet wat er binnen een gezin nodig is.  
 
De vraag is wanneer eigen verantwoordelijkheid overgaat in een gedeelde verantwoordelijkheid. Als mensen niet 
voor zichzelf kunnen zorgen, komt de gedeelde verantwoordelijkheid naar voren, volgens de SP. Dat de overheid 
daar ondersteuning moet bieden, is duidelijk.  Dat dit betekent dat er meer geld in de zorg gestoken wordt dan dat 
er vanuit Den Haag komt, dat accepteren wij.  Geld bestemd voor zorg moet sowieso gelabeld worden voor zorg. 
Daarnaast gaat er wat ons betreft minder uitgegeven worden aan de aanleg van wegen, of enorme bedragen 
neerleggen voor elitaire experimentjes zoals het Catharinaplein, het 18 septemberplein en Brabant Culturele 
Hoofdstad. 

Jeugd en jongeren 

De jeugd heeft de toekomst. Als we willen dat die toekomst er beter uitziet, zullen we goed voor onze jongeren 
moeten zorgen. Zij hebben een plek nodig. Een plek waar ze uitgedaagd worden en zich kunnen ontwikkelen.  
Dit kan de school zijn, het buurtcentrum om de hoek, een hangplek voor jongeren en voor de kleinere kinderen een 
speeltuin.  Dat betekent dat deze zaken dichtbij bereikbaar moeten zijn. Voor speelruimte moet ten minste 3% van 
de openbare ruimte ingericht worden. Dan gaat het natuurlijk niet alleen om wipkippen en glijbanen, want als je wil 
dat jongeren uitgedaagd worden, moet je ze ook uitdagen. Bij de aanleg van nieuwe wijken dient er goed nagedacht 
te worden over de behoeften van de jeugd en de ontwikkelingen in een wijk.  
In Meerhoven dient een jongerencentrum te komen dat plek biedt aan de enorme populatie jongeren. In 
Blixembosch hebben we kunnen zien waar het toe leidt als er niets is voor jongeren, maar ook wat een impuls de 
buurt kan krijgen als het jongerenwerk goed georganiseerd is en jongeren hun eigen plek hebben. 
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Jeugdzorg 

Vanaf 2015 dient de jeugdzorg uitgevoerd te worden door de gemeenten. Als SP hebben we altijd gepleit dat de 
jeugdzorg naar de gemeente gaat. Zorg moet dichtbij en laagdrempelig bij de mensen georganiseerd worden. Het 
feit dat gemeenten de jeugdzorg gaan uitvoeren, zien wij absoluut als een kans. Een kans om samenwerking te 
verbeteren tussen instanties onderling en met de gemeente. Een kans om de jeugdzorg te ontdoen van enorme 
bureaucratie en indicaties af te schaffen. De SP is van mening dat er geïnvesteerd moet worden in preventieve zorg. 
Hiermee voorkom je veel ellende voor de kinderen en het kost minder geld, dan wanneer je wacht tot er duurdere 
zorg  nodig is. Hiervoor is geld nodig, maar ook hier komt de taak niet met de benodigde zak geld. Om te voorkomen 
dat het geld aan andere zaken wordt besteed, wil de SP het geld bestemd is voor jeugdzorg oormerken, zodat het 
niet aan lantaarnpalen uitgegeven kan worden.  
Ook bij de jeugdzorg is de SP voorstander van een recht op zorg. Het kind staat hierbij centraal. 
Eindhoven gaat, daar waar het gaat om jeugdzorg, een subsidierelatie aan met aanbieders van jeugdzorg en 
preventie. Aanbestedingen leiden vaak tot slechtere zorg, extra kosten omdat afspraken niet nagekomen (kunnen) 
worden.  
Mensen gaan voor regels. Als iemand bijvoorbeeld 18 wordt, maar nog wel ondersteuning nodig heeft, moet die 
ondersteuning geboden worden. We gaan niet wachten tot kinderen tussen wal en schip vallen, daar gaan we actief 
voor aan de slag. 

Vrijwilligerswerk 

Vrijwilligers dragen bij aan het draaiend houden van onze samenleving, zorgen voor sociale samenhang en doen 
werk dat anders blijft liggen. 
Maar vrijwilligers dienen goed ondersteund te worden door professionals. Vrijwilligerswerk mag geen betaalde 
banen verdringen. Een passende onkostenvergoeding en scholingsmogelijkheden zijn daarbij essentieel. 
Gedwongen vrijwilligerswerk, zoals het werken met behoud van uitkering, daar doet de SP niet aan mee. Als iemand 
werkt, dan moet daar loon tegenover staan. Vrijwilligerswerk dient vrijwillig te zijn. 

Sport 

Voor de SP is breedtesport belangrijker dan topsport. Dit betekent dat we geen voorstander zijn van een 
hockeystadion in Genneper Parken. Topsport moet zichzelf kunnen bedruipen. Dit betekent dat de SP geen 
financiële constructies aangaat met betaaldvoetbalorganisaties. 
Topsporters hebben een voorbeeldfunctie die veel beter dan nu gebeurt benut kan worden. Wij denken daarbij aan  
het bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen. 
 
De SP vindt het belangrijk dat meer dan 70% van de inwoners aan sport doet, dat moet zo blijven. Dat betekent wel 
dat sportfaciliteiten toegankelijk en bereikbaar zijn en deelname betaalbaar is. In de afgelopen periode zijn de 
sporttarieven elk jaar met 5 tot 14 (kunstijsbaan en de Tongelreep) procent gestegen. Niet zo vreemd dus dat er 
minder mensen gaan schaatsen of zwemmen. De sporttarieven zijn geen melkkoe, waar elk jaar meer uit moet 
komen! Uit alle onderzoeken blijkt dat hoe hoger de sporttarieven zijn, hoe lager de bezoekersaantallen. Uiteindelijk 
kost dat dus geld. Als de tarieven dalen, sla je twee vliegen in een klap; er komt net zoveel of meer geld binnen en er 
gaan meer mensen zwemmen en schaatsen. 
 
Binnen de gemeente Eindhoven bestaan verschillende regelingen om mensen te laten sporten. Deze regelingen 
dienen bekend te zijn onder de doelgroep die er recht op heeft, zodat geld geen belemmering is. 
 
Verenigingen zijn essentieel voor het voortbestaan van de breedtesport. De Eindhovense Sportraad heeft een 
belangrijke functie in het begeleiden en ondersteunen van sportverenigingen. De SP hecht aan het voortbestaan van 
de Eindhovense Sportraad.  
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Kunst en Cultuur 
Per hoofd van de bevolking wordt een relatief hoog bedrag uitgegeven aan kunst en cultuur. Dit geld wordt voor een 
te groot deel ingezet voor de realisatie en instandhouding van de grote kunstinstellingen. Kunst en cultuur is meer 
dan het in stand houden van schouwburgen en filmhuizen of het scoren met grote bezoekersaantallen.  
 
De problemen rond de exploitatie en het beheer van de kunstinstellingen zijn al jaren een bron van zorgen en 
irritatie. Formeel betreft het zelfstandige en onafhankelijke instellingen, maar feit is dat deze instellingen zonder 
gehele of gedeeltelijke subsidie geen bestaansmogelijkheid hebben.  De afgelopen jaren is nooit becijferd wat bij de 
vestiging of verbouwing van een kunstinstelling het economisch effect is op de directe omgeving. Wat is het verschil 
tussen een pand bezitten en beheren? Wij vinden het van belang dat de gemeente een financieel instrumentarium 
ontwikkelt om hierop actief beleid te voeren. De afgelopen periode is veel bezuinigd op cultuur. De SP is echter van 
mening dat hier absoluut geen goede, duidelijke of eerlijke lijn in zat. Daar waar het van Abbemuseum nog geen 5% 
moest inleveren, werd er aan de andere kant een streep gezet door 50% van het budget van de bibliotheek. De SP is 
voor eerlijk delen en zal dan ook pleiten voor een meer evenwichtige verdeling van de cultuurgelden.  
 
Het vorige college heeft ervoor gezorgd dat de bibliotheek in recordtempo is afgebroken. Wat rest is een centraal 
filiaal in de stad en magere voorzieningen in de wijk. De bibliotheek moet voor iedereen toegankelijk zijn, met een 
fatsoenlijk aanbod. Investeren in de wijkvoorzieningen is de eerste stap die gezet zal moeten worden.  
 
Kunst en cultuur is in Eindhoven nog te veel het domein van enkelen. Velen in de stad worden niet bereikt of voelen 
zich niet tot het aanbod aangetrokken. Dat vraagt om een andere aanpak en benadering. Cultuur dient zichtbaar en 
voelbaar te zijn in alle wijken en buurten. Kunst moet aanzetten tot meedoen. Wij willen meer investeren in de 
facilitering van kunstenaars, bijvoorbeeld in betaalbare woonhuis/ateliervoorzieningen, kleinschalige werkplaatsen 
voor ambachtelijke producties, proefopstellingen en experimenten. 
 
De verschillende kunstinstellingen in de regio richten zich te veel op dezelfde doelgroep. Daarmee beconcurreert 
men elkaar. De SP wil dat er een samenhangend regionaal beleid voor kunst en cultuur wordt ontwikkeld. Wij zijn 
voor een hoogwaardiger, gevarieerder en meer onderscheidend aanbod binnen de afzonderlijke instellingen in de 
regio.  
 
Kunst en Cultuur zijn nauw verbonden met creativiteit en innovatie. Eindhoven wil zich daarop profileren en moet 
dan ook actief beleid voeren. Er moet zorgvuldig worden omgegaan met de geschiedenis zoals die deels nog 
zichtbaar is in het patroon van de straten en pleinen, hun functies en bebouwing.  Eindhoven zet zwaar in op design, 
dat is mooi, maar de kosten en de baten dienen helder en in verhouding te zijn. Design en het creatief denken is een 
manier van werken en van denken. Deze manier kost geen miljoen per jaar, maar levert geld op. Bedrijven en 
instellingen kunnen hier zelf op investeren. De gemeente faciliteert, het onderwijs en het bedrijfsleven ontwerpen 
en produceren. 
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Veiligheid 
Eindhoven heeft vaak een hoge positie op lijstjes van onveilige steden. Voor zaken die binnen de taken van de 
gemeente vallen, geldt een voortvarende aanpak als norm.  
 
Delicten worden gepleegd door individuen en niet door bevolkingsgroepen. Dit is een basisbeginsel van onze 
rechtsstaat. Het verziekt de samenleving  als bevolkingsgroepen als potentiële criminelen afgeschilderd worden. De 
SP verzet zich tegen het aanwakkeren van emoties rond gevoelens van onveiligheid.  Toch zijn er groepen waarin 
relatief veel criminaliteit voorkomt. Daar moet tijdelijk een doelgroepenbeleid worden opgezet, met een stevige 
handhaving. Dit beleid is voor de SP altijd tijdelijk. Het gaat dan zeker niet alleen om jongerengroepen uit de 
etnische minderheden. In de vastgoedwereld bijvoorbeeld komen meer ongeregelde toestanden voor dan 
gemiddeld. De Wet Bibob (Bevordering Integriteits Beoordelingen door het Openbaar Bestuur) is daar een uitkomst 
omdat vermoedens van crimineel gedrag bij bedrijven en personen getoetst worden voordat de gemeente 
daadwerkelijk een vergunning verleent.  
 
Het strafrecht heeft nog nooit een maatschappelijk probleem opgelost. Het functioneert alleen wanneer er sprake is 
van goede psychiatrische zorg, goed jeugdbeleid, bescherming van de zwakken en van een economische organisatie 
die mensen uitzicht geeft op een menswaardig bestaan.  Het ingezette resocialisatiebeleid moet worden voortgezet 
en beschermd tegen landelijke bezuinigingen. De SP is voor een soortgelijke aanpak voor minderjarigen. Goed 
opgezette projecten voor minderjarigen in het gebied tussen de jeugdzorg en het strafrecht zijn hard nodig. 
 
Wij zijn voor herkenbaarheid van de politie in de wijk en op de straten. Er dient een nauwe samenwerking te zijn 
tussen politie, stadswachten en WIJEindhoven. 
 
De SP wil dat teelt en gebruik van hennep met een aantal stevige randvoorwaarden gelegaliseerd wordt. Deze wens 
is niet op gemeentelijk niveau te realiseren, maar de gemeente moet blijven lobbyen in Den Haag en zo actief 
mogelijk meedoen aan experimenten. 
Alcohol is een veel groter probleem dan hennep. Het verschil in behandeling is onbegrijpelijk. Hennep wordt 
onwaarschijnlijk strak geregeld en alcohol onwaarschijnlijk slap. Wij zijn afhankelijk van landelijk beleid, maar 
hebben als gemeente wel beleidsruimte. Die moet maximaal gebruikt worden om het beleid strenger te maken. Dat 
betekent onder andere een verbod op happy hours en een strakke handhaving op het schenken en verkopen van 
alcohol aan kinderen onder de achttien jaar. 
 
De SP is terughoudend met maatregelen die ingrijpen op de persoonlijke levenssfeer. Camerabewaking in de 
openbare ruimte mag geen routinemaatregel worden. Camerabewaking moet altijd voor een beperkte tijd gelden, 
zodat er in alle gevallen een evaluatie plaatsvindt en een bespreking van een eventuele voortzetting.  
In Eindhoven is het externe veiligheidsbeleid goed op orde. Wel moet er meer nadruk gelegd worden op het weren 
van het vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door Eindhoven en op het beter beveiligen van het spoor.  
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Een veelkleurige en internationale stad 
 
Eindhoven is van oudsher een stad die mensen van buiten naar binnen haalt. Zo is een veelkleurige en internationale 
stad ontstaan en daar zijn we trots op. De verscheidenheid aan mensen zorgt ook voor een verscheidenheid aan 
culturen. En juist daar ligt de kracht van Eindhoven:  We kunnen van elkaar leren. 
 
Voorwaarde is dat mensen samenleven in gemengde wijken en kinderen naar gemengde scholen gaan. Gemengd, in 
de zin van economische situatie, maar ook van achtergrond en cultuur. De verschillende wijken in Eindhoven moeten 
een afspiegeling  zijn van de gehele stad. 
 
Anno 2014 zijn er in Eindhoven en op talloze andere plekken nog steeds  vluchtelingen die in schrijnende situaties 
moeten overleven. Vreemdelingendetentie, vluchtelingen die op straat gezet worden omdat ze niet kunnen 
terugkeren naar het land van herkomst, er zijn legio voorbeelden. Deze mensen hebben de zorg van de overheid 
nodig. Om vluchtelingen te helpen moet de gemeente Eindhoven haar handelen laten bepalen door fatsoen, 
menselijkheid, menselijke waardigheid en verantwoordelijkheid. De SP vindt dat de gemeente Eindhoven de randen 
van de wet moet opzoeken om vluchtelingen te kunnen ondersteunen. De Eindhovense opvang wordt voortgezet 
voor rechtmatig in Nederland verblijvende asielzoekers die geen steun meer krijgen van de landelijke overheid.  
Eindhoven moet zich uitspreken tegen het strafbaar stellen van illegaliteit. 
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Bereikbaarheid 
Hoewel de huidige bereikbaarheid van Eindhoven zo slecht nog niet is, zijn er wel verbeteringen nodig. Eindhoven is 
immers een stad met veel industrie, met belangrijke dienstverlenende functies en met grote onderwijsinstellingen. 
Dit vraagt om een adequaat verkeers- en vervoerssysteem dat moet zorgen voor een goede bereikbaarheid. De SP 
steunt ontwikkelingen, waarbij het rijgedrag van automobilisten sterker elektronisch (o.a. navigatie) ondersteund 
wordt.  
De SP heeft geen bezwaar tegen uitbreiding en verbreding van de A58 (Eindhoven – Tilburg) en de A67 (Eindhoven – 
Venlo).  Het nut en economisch belang van de Ruit om Eindhoven is nog steeds niet aangetoond. Het 
landschappelijke belang van dit beschermde natuurgebied is daarentegen groot. De SP blijft zich dan ook verzetten 
tegen de aanleg van deze weg. 
De SP is voorstander van een extra treinstation in Eindhoven-Noord (Acht). Dit station moet verbonden worden met 
het Hoogwaardig Openbaar Vervoer netwerk (HOV), dat in directe verbinding staat met Eindhoven Airport, de P+R-
transferia en het centrum. 
 
De SP wil de bereikbaarheid van Eindhoven met de regio, de rest van het land en de buurlanden verbeteren. Om dit 
te bereiken dient er een Intercityverbinding met het Ruhrgebied te komen en wordt er aansluiting met het nieuwe 
HSL-net gezocht. Daarnaast is een goede openbaarvervoersverbinding met Hasselt (bijvoorbeeld door lightrail) 
noodzakelijk en een railverbinding Eindhoven – Antwerpen. Naast het NS-nachtnet van de NS dient er een nachtnet 
van  bussen te komen. 

Fietsvoorzieningen 

De SP is voorstander van betere fietsvoorzieningen: aanleg van snellere en comfortabelere fietspaden, betere gratis 
fietsparkeermogelijkheden en een verkeerslichtbeleid waarbij de fiets voorrang heeft. 
De fiets moet ook buiten de stallingen geplaatst kunnen worden. Even 'kort' stallen bij winkels en instellingen moet 
mogelijk zijn.  
 
Het Floraplein wordt al jaren als onveilig aangemerkt voor fietsers en voetgangers en wordt daarom gemeden door 
veel van hen. De meeste verkeersveiligheidklachten die de gemeente ontvangt, hebben dan ook betrekking op het 
Floraplein. Het plaatsen van verkeerslichten om de oversteekbaarheid te verbeteren, is een betaalbare optie waarbij 
de verkeersveiligheid verbetert. 
 
Openbaar vervoer 
Iedere plek in Eindhoven moet, voor zover dat reëel mogelijk is, bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Voor 
lijnen waar te weinig passagiers gebruik van maken, moet eerst een maatwerkoplossing komen voordat men de lijn 
gaat schrappen. 
De aanleg van de tweede HOV-lijn moet worden voortgezet en deze moet worden doorgetrokken naar 
Valkenswaard. De kwaliteit van het openbaar vervoernetwerk verbetert hiermee. 
De laatste busritten moeten aansluiten op de laatste treinen.  
 

Autoverkeer 

Doorgaand autoverkeer binnen het Centrum moet stoppen. De SP is voorstander van de meest vergaande methode 
in het 'Mobiliteitsplan': doorgaand autoverkeer binnen de ring stoppen. Hierdoor is het niet meer mogelijk om van 
'noord naar zuid' of van 'oost naar west'  via de binnenring te rijden. Langzaam verkeer en openbaar vervoer worden 
hierbij ontzien. 
 
Voor autoverkeer op andere hoofdwegen, zoals de ring, moeten technische maatregelen de doorstroming 
bevorderen. Dit mag echter niet ten koste gaan van het langzaam verkeer of het openbaar vervoer. 
 
Bij de publieksconcentraties en belangrijke winkelcentra wordt, voor zover dit al niet is gebeurd, betaald parkeren 
ingevoerd volgens een tarief dat afhangt van de milieukenmerken van de auto. Om de parkeerproblematiek in de 
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wijken te bestrijden dient er een betaalbaar vergunningsysteem te komen. Bewoners krijgen uiteraard een 
vergunning voor een parkeerplaats in de eigen wijk. De SP wil er met deze maatregel voor zorgen dat de bewoners 
niet meer opdraaien voor de parkeerproblematiek veroorzaakt door anderen. Handhaving op dit systeem is een 
voorwaarde.  
De opbrengst van de parkeermeters wordt gebruikt voor het mobiliteitsbeleid.  
 
Er moet gehandhaafd worden in 30-kilometerzones, waar nu vaak te hard wordt gereden. Gebieden rondom scholen 
moeten veel efficiënter en veiliger ingericht worden. 
 

Eindhoven Airport 

De groei van Eindhoven Airport moet stoppen bij 6km2 geluidsruimte; dit is na afronding van de eerste fase van de 
Alderstafel. De SP is voorstander van het integreren van luchtvaart met het Europese netwerk van 
hogesnelheidstreinen. Luchtvaartmaatschappijen kunnen een groot deel van de passagiers binnen Europa vervoeren 
met conventionele en hogesnelheidstreinen. 
 
Het vliegverkeer veroorzaakt veel geluidsoverlast voor de omwonenden. De SP is voorstander van metingen door 
een onafhankelijke instantie die de meetgegevens openbaar, op het internet, presenteert. Vooral moet duidelijk 
worden welk vliegtuig op welk moment waar was. Proeven met andere aanvliegroutes, om de overlast zo veel 
mogelijk te beperken, worden op die manier inzichtelijk en juichen wij toe. De structurele nachtvluchten moeten 
stoppen en het weekend wordt zoveel mogelijk ontzien. 
De luchtmacht kan in vredestijd met veel minder vliegruimte toe en Welschap hoeft geen reservebasis te zijn voor F-
16’s. De SP wil dat militaire transportvliegtuigen aan dezelfde technische eisen gaan voldoen als civiele toestellen. 
Voor het militaire vliegen wordt een geluidsruimtesysteem ontwikkeld, zoals dat ook voor de burgerluchtvaart geldt. 
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Wonen, wijken en ruimte 
Woningcorporaties zijn onmisbaar voor voldoende en betaalbare woningen voor de groeiende groep lagere 
inkomens. Zo zullen door de bezuinigingen op de zorg steeds meer mensen een beroep doen op de sociale voorraad. 
Temeer omdat ouderen langer thuis blijven wonen. 
Heffingen zoals de landelijke Verhuurdersheffing leggen een zware financiële claim op de woningcorporaties en 
bieden steeds minder ruimte om te investeren. Of alle Eindhovense corporaties uiteindelijk het hoofd boven water 
kunnen houden, is nog niet duidelijk. 
Deze situatie vraagt om een actief woonbeleid van de gemeente met meer dwingende prestatieafspraken tussen de 
gemeente en de corporaties. De afspraken moeten gebaseerd zijn op glasheldere informatie: over de echte vraag 
naar huurwoningen, over wachttijden, over beperkingen en wensen van huurders en woningzoekenden. 
De SP wil dat gemeente en corporaties precies weten wat we hier overeind willen houden en hoe we meer kunnen 
bereiken met de beperkte middelen, door (bijvoorbeeld) beter en gerichter samen te werken.  
  
Voor de  gemeentelijke ‘Woonvisie’ en de ‘Prestatieafspraken’ met de woningcorporaties betekent dit: 

 Afspraken over maximale aantallen verkoop, over sloop en over huurverhoging. Doel hiervan is een 
verhoging van de kernvoorraad en de goedkope voorraad huurwoningen.    

  Meer voorzieningen in en om de woningen, zodat huurders er langer kunnen blijven wonen.     

 Ondersteuning van groepen mensen bij het zelfstandig ontwikkelen (huren of gemengd) en beheren van 
gemeenschappelijk woonvormen.   

 Meer investering in betaalbare huisvesting, wij pleiten voor 30% netto sociale huisvesting.     Betere 
samenwerking en afspraken met omliggende gemeenten (en corporaties) op deze gebieden.    

  Leegstaande kantoren ombouwen tot (studenten)huisvesting. 

 Wijken 

Buurtbewoners die zich verenigen, verdienen ondersteuning van de gemeente. Bewonersverenigingen kunnen 
zorgen voor een goede leefbaarheid in de wijk. Dit is een vorm van burgerparticipatie. De SP is een groot 
voorstander van burgerparticipatie. Het is voor de SP daarom belangrijk dat initiatieven uit de buurt ondersteund 
worden door de Gemeente Eindhoven. Dit kan bijvoorbeeld door het eenvoudiger verlenen van vergunningen, het 
openstellen van een leegstaand gebouw in de wijk en het inzetten van de wijkcoördinator. 
  
Sloop- en nieuwbouwprojecten komen nog maar zelden voor. De komende jaren moet alle aandacht van de 
gemeente uitgaan naar het beheer van de openbare ruimte, van voorzieningen en woningen. Bij dit beheer is een 
efficiënte en duurzame samenwerking nodig met bewoners, eigenaren/beheerders en instellingen in de buurt. 
Dit betekent:  

 Het streven naar een zo breed mogelijk draagvlak onder buurtbewoners en zo groot mogelijke 
betrokkenheid van deze bewoners.   

 Werkzaamheden aan riool, wegen, groen, etc. worden zoveel mogelijk gecombineerd. Afwegingen worden in 
alle openheid gebaseerd op deugdelijke lange termijn onderhouds- en vervangingsplanningen 
(bezuinigingsopgave,  overlast, gebruikswaarde, risico’s, etc..).  

 Betere regelgeving en voldoende handhavingscapaciteit om verloedering, verval en overlast te  bestrijden.  

 Een mogelijkheid om op postcodeniveau het aantal kamerpanden te beperken door een tijdelijke stop.  

 Voldoende voorzieningen voor bewoners die zeer ernstig overlast geven en hun laatste kans in een wijk 
hebben verspeeld.  Als zij geen baat (meer) hebben bij opvang in een zorginstelling, moeten zij terecht 
kunnen in afgeschermde woningen/woongebieden.  

 Ruimte 

Het afschaffen van regels voor bijvoorbeeld welstand, parkeren en evenementen: waar het kan zonder dat het (al te 
grote) gevolgen heeft voor de burgers. Er komen zo nodig aanvullende maatregelen om wijkbewoners en kleine 
ondernemers te beschermen tegen schade en overlast.   
Om verdere leegstand te voorkomen is een bouwstop nodig voor kantoren en bedrijfsgebouwen. Deze bouwstop 
wordt pas opgeheven als de leegstand structureel terugloopt. 
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Transitie of sloop van leegstaande gebouwen verdient een stimulans.  
De Gemeente Eindhoven heeft veel gebouwen in gebruik, maar dat gebruik is niet overal optimaal. Gebouwen die 
niet of te weinig gebruikt worden, worden verkocht (of verhuurd). 
 
Van gebiedsontwikkeling waarbij de vraag van burgers en instellingen leidend is, zoals bij het NRE-terrein, zien we 
voordelen ontstaan. Het is laagdrempelig en de eigen creatieve bijdrage is groot. De gemeente heeft hierin wel de 
regie, door duidelijke kaders te stellen voor wat betreft milieu, veiligheid en ruimtelijke ordening. Dit is nodig om 
duidelijkheid en zekerheid te geven aan initiatiefnemers en omwonenden. De kwaliteit van de procesleiding en –
begeleiding dient gewaarborgd te zijn. Ondeugdelijke bestemmings- en beheerplannen moeten uit de samenspraak 
met burgers worden geweerd. 
  
In 2013 is er een overeenkomst gesloten tussen scholen, schoolbesturen en de Gemeente Eindhoven over hoe om te 
gaan met onderwijshuisvesting de komende jaren. Er zijn afspraken gemaakt over nieuwbouw en renovatie. De SP 
respecteert die afspraken en vindt het belangrijk dat met dit plan voorkomen wordt dat er een school gebouwd 
wordt in een wijk waar een andere school lokalen leeg heeft staan. 
  
De afgelopen decennia is er weinig tot geen aandacht geweest voor een VTA beleid in Eindhoven. Sterker nog: veel 
vrijetijdsaccommodaties werden verwaarloosd, gesloten en gesloopt. Dat moet nu stoppen en er dient nu eindelijk 
werk gemaakt te worden van een fatsoenlijk VTA beleid. De SP pleit ervoor dat er in elke buurt een 
vrijetijdsaccommodatie of een ontmoetingsruimte komt. Hierbij moet gekeken worden naar meerjarig onderhoud, 
naar welke voorzieningen er in de wijk zijn en hoe de bewoners bij hun buurt betrokken kunnen worden en blijven. 
 
Er wordt ontwikkeld met oog voor de cultuurhistorische waarde. Eindhoven gaat zorgvuldig met haar monumenten 
om. De afdeling monumentenzorg heeft alle monumenten behoorlijk beschreven en voert een pro-actief beleid. De 
verleende omgevingsvergunningen voor de gemeentelijke monumenten worden gehandhaafd. 
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Milieu   
Groen in en om de stad is cruciaal voor de leefbaarheid. Bestaand groen moet zoveel mogelijk behouden blijven en 
toegankelijk worden. Braakliggende terreinen en leegstaande bedrijfspanden worden beschikbaar gesteld voor het 
ontwikkelen van stadstuinen. Voor iedere boom die gekapt wordt, planten we minstens één nieuwe boom terug. 
De SP is voorstander om een initiatief voor stadstuinen te ontwikkelen als alternatief voor gemeentelijk 
onderhouden groenstroken. Dit zien wij de afgelopen jaren als een beweging vanuit de burgers, die de Gemeente 
Eindhoven dient te ondersteunen. 
 
Het overtreden van (welzijns-)regels voor dieren en dierenmishandeling dient stevig aangepakt te worden. De SP 
steunt initiatieven om de huismus en de gierzwaluw terug te brengen in de wijken. Voor de met uitsterven 
bedreigde bijen moet een apart plan van aanpak komen, zij zorgen tenslotte grotendeels voor de instandhouding 
van het groen. Ook is de SP voorstander van aanplant van bijvriendelijke struiken en is de SP voor een lokaal verbod 
op voor bijen schadelijke insecticiden. Overlastgevende dieren, vogels en insecten moeten zo diervriendelijk mogelijk 
bestreden worden. 
 
Het huidige dierenasiel is sterk verouderd en voldoet niet meer aan de wettelijke eisen. Er moet worden gezocht 
naar een goede locatie waarin alle activiteiten van de dierenbescherming gehuisvest kunnen worden.  
 

Luchtkwaliteit 

De luchtkwaliteit in Eindhoven is slecht. Eindhoven dreigt in 2015 niet te voldoen aan de Europese normen voor de 
concentratie stikstofdioxide in de lucht. Als Eindhoven geen extra maatregelen treft, kan Brussel een bouwstop 
opleggen. Ongeveer 70% van de stikstofdioxide in de lucht is afkomstig van verkeer.  
 
Behalve de hoge concentratie stikstofdioxide vormen de hoge concentratie fijnstof en ultra-fijnstof een groot gevaar 
voor de volksgezondheid. Door een burgerinitiatief is er binnen Eindhoven een experimenteel meetsysteem opgezet 
(AiREAS) die de concentraties duidelijk in beeld brengt. De SP wil dergelijke experimentele metingen uitbouwen met 
als doel de resultaten om te zetten naar maatregelen om deze luchtverontreiniging tegen te gaan. 
 
De milieu zone binnen de Ring moet ook gaan gelden voor oude, vervuilende commerciële dieselbestelbusjes. Nu 
geldt hij alleen voor vrachtauto's met een oude dieselmotor. Daarnaast moeten deze bepalingen eindelijk eens 
serieus gehandhaafd gaan worden. Er moet een stadsdistributiesysteem komen om de bedrijven binnen de ring zo 
schoon, stil, veilig en efficiënt mogelijk te bevoorraden. Daarnaast vindt de SP dat de gemeente waar mogelijk 
milieuvriendelijke initiatieven moet stimuleren.  
 
Doorgaand vervoer van gevaarlijke stoffen per trein door het centrum van Eindhoven moet stoppen. Het Rijk moet 
ernaar streven om het treintransport van gevaarlijke stoffen zoveel mogelijk over de Betuwelijn af te handelen en 
daarvoor aan te sluiten op het Duitse spoorwegnet. Eindhoven moet dit bij het Rijk krachtig blijven bepleiten.  
 
Doorgaand transport van gevaarlijke stoffen per vrachtauto moet om Eindhoven heen gebeuren. Alleen 
bestemmingsverkeer hoort in Eindhoven thuis.  
 
De SP is fel tegen het winnen van schaliegas! 
 
Het huidige hondenbeleid functioneert niet en moet geëvalueerd worden. Dit kan het beste in samenspraak met de 
buurt en de hondenbezitters. 
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Ecologische hoofdstructuur 

De SP wil de ecologische hoofdstructuur respecteren en beschermen. De SP wil verder investeren in de ecologische 
hoofdstructuur en wil deze verder afmaken.  
Bijzondere natuurgebieden als bij het Wilhelminakanaal, de beekdalen en de Gijzenrooise Zeggen mogen niet 
worden aangetast. Hun ecologische waarde moet volgens de SP zelfs worden versterkt. 

Afval 

Voor een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik van afval is een goed gescheiden en zuivere afvalstroom nodig. De SP 
is daarom voor behoud en investering in ontwikkeling van afvalscheiding. 

Ongelukken op bedrijventerreinen 

De gemeente moet lering trekken uit de brand bij Chemie Pack op industrieterrein Moerdijk. Veiligheid zoals 
bijvoorbeeld evacuatie en risicocommunicatie moet meer op het niveau van het bedrijventerrein georganiseerd 
worden.  

Energie 

De SP wil veel meer investeringen in duurzame energie.  
De SP wil inzetten op energieneutraliteit door het stimuleren van lokale duurzame energieopwekking. Bedrijven die 
veel warmte of energierijke bijproducten produceren kunnen deze opslaan en als eigen energie gebruiken of aan 
andere bedrijven/instellingen leveren. Hiermee is een grote energiewinst te behalen. 

Duurzame stad 

De gemeente Eindhoven moet in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid duurzaamheid en 'fair trade' zwaar mee laten 
wegen. Het is van wezenlijk belang om te weten wat de milieu-impact is van goederen en diensten en onder welke 
arbeidsomstandigheden er geproduceerd wordt.  
De gemeente moet zelf duurzame keuzes maken en bedrijven stimuleren om dat ook te doen.  
 
'The Natural Step' is een internationale organisatie met als doel het onderzoeken, testen en delen van een 
verbindend raamwerk voor duurzame ontwikkeling. Het vorige college heeft in Eindhoven 'The Natural Step' 
geïntroduceerd. Hiervoor worden vier principes gehanteerd:  

 de bodem niet uitputten; 

 geen schadelijke chemische stoffen gebruiken; 

 de natuur niet aantasten en 

 aandacht voor mensen hebben.  
De SP heeft destijds volledige medewerking en steun aan 'The Natural Step' gegeven en wil deze methode de 
volgende periode voorzetten en de doelstellingen waar mogelijk aanscherpen. 
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Bestuur 
Burgerparticipatie is een groot goed voor de SP. De gemeente wil burgers laten meepraten op ieder beleidsterrein. 
Daartoe zijn enkele goede aanzetten gedaan, maar die klus is nog lang niet af.  Dit kan nog veel beter. De burger 
moet een gewaardeerde gesprekspartner zijn in het verbeteren van zijn of haar leefomgeving. Daarnaast houden wij 
ten allen tijde het algemeen belang goed in het oog. Wij hechten hier sterk aan, omdat de SP vanuit haar ontstaan 
een partij is, die naar de burgers toegaat en samen met hen naar oplossingen zoekt. De SP werkt niet alleen in het 
gemeentehuis, maar vooral ook in de wijk. Daar vinden wij inspiratie, ideeën en feedback voor ons politieke werk. De 
burger moet kunnen meepraten (en mee(be)sturen). 
 
De stad wordt gevormd door de buurten. Voor ons is de schaal van de buurt het ijkpunt. Daar speelt het leven zich 
af, daar vinden mensen hun sociale contacten.  

Integriteit en besturen 

De basisvoorwaarde voor een goede omgang is vertrouwen. De SP vindt dan ook dat er niet alleen hoge eisen 
gesteld moeten worden aan de integriteit van de overheid, maar ook aan maatschappelijke partners van de 
overheid. Integriteit is maatschappijbreed. Een logisch uitvloeisel van dit standpunt is dat 
overheidsvertegenwoordigers slechts nevenfuncties kunnen hebben die verenigbaar zijn met hun functie. Zakelijke 
en overheidsbelangen gaan niet samen. 
 
De SP is voor strakke integriteitseisen bij de overheid, voor een gedragscode bij zakenpartners en gesubsidieerde 
instellingen. De SP is ervoor om vaker de Wet Bibob in te zetten, bijvoorbeeld bij bouwopdrachten.  

De gemeente als werkgever 

De gemeente heeft een voorbeeldfunctie als werkgever;  dit geldt ook voor het inzetten van mensen die 
arbeidsgehandicapt zijn,  mensen met grotere afstand tot de arbeidsmarkt om andere redenen en het inzetten van 
stagiaires. Daarnaast moet de gemeente de inhuur van derden fors terugbrengen, ten gunste van het eigen 
personeel. Kennis en kunde moeten  “in huis blijven” of ten minste in het samenwerkingsverband met 
buurgemeenten worden gedeeld.  

Stedenbanden 

De wereld houdt niet op bij de gemeentegrenzen van Eindhoven. Het is goed om bewust te zijn van de situatie van 
mensen in de rest van de wereld. Wij kunnen leren van andere steden in andere culturen. Daarom vindt de SP de 
stedenbanden die Eindhoven onderhoudt, van grote waarde.  

Financiën 

De financiële situatie blijft de komende jaren zorgwekkend. Veel taken komen naar de gemeenten zonder het daarbij 
behorende budget. De financiële consequenties voor de gemeente zullen groot zijn. Keuzes zullen gemaakt moeten 
worden. De SP zal zich bij deze keuzes laten leiden door haar drie kernwaarden: menselijke waardigheid, 
gelijkwaardigheid en solidariteit. Het gemeentelijk huishoudboekje moet verder op orde gebracht worden en 
sluitend zijn. Geld moet niet in stenen zitten, dus daar waar mogelijk wordt vastgoed verkocht.  Ook sluit de SP een 
verhoging van de OZB niet uit. Aan de andere kant zal er ook kritisch naar de uitgaven worden gekeken, in dit 
programma geven wij daar voorbeelden van. 
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