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Voor Eindhoven

Voor wie is Eindhoven?

Deze verkiezingen gaan over wat voor stad willen we zijn. De SP Eindhoven wil
samen met jou een stad bouwen waarin een betaalbaar huis geen luxe maar een
recht is. Waar toegankelijke voorzieningen zijn voor mensen die het het hardst nodig
hebben. Met leefbare en schone wijken waarin mensen weer zeggenschap hebben
over de toekomst van hun eigen buurt. Wij bouwen dit Eindhoven voor iedereen en
niet alleen voor expats en mensen met geld.

Stem sociaal, stem SP!
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“Iemand plant geen boom voor zichzelf; hij plant het voor het nageslacht.”
Alexander Smith1
Inleiding

De SP wil bouwen voor en aan de toekomst. De stad groeit. Wij willen iedereen die
in onze bloeiende stad komt wonen, welkom heten. Daarom gaan we voor iedere
nieuwe inwoner een boom planten als symbool voor verbondenheid met onze stad.
Laat nieuwe inwoners zich wortelen in onze samenleving. Niet snel geld verdienen
en dan weer weg, nee, voor langere tijd, voor groei, aandacht en verzorging. Laat de
nieuwe inwoner zich wortelen in onze stad en diens boom rust en koelte uitstralen,
ook als het even minder goed gaat. De boom geeft steun en schone lucht waar onze
stad zo’n behoefte aan heeft.

Onze samenleving is kwetsbaar en heeft blijvende aandacht en zorg nodig. Corona
heeft ons dat geleerd de afgelopen jaren. Tweedeling tussen arm en rijk,
verschillende afkomst en opleiding zijn slechts enkele problemen die boven zijn
komen drijven. Het is voor iedereen duidelijk geworden dat we onmisbaren in onze
samenleving hebben zoals zorgmedewerkers, supermarktmedewerkers, etc. Meestal
zijn dit mensen die weinig verdienen en weinig maatschappelijk gewaardeerd
worden. Zonder deze mensen stort onze maatschappij ineen.

1

Dreamthorp: A Book of Essays Written in the Country (1863)
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Wij hebben een kantelpunt bereikt waarop wij onrecht kunnen rechtzetten dat
aangedaan wordt aan mensen die hulp nodig hebben en onderbetaalde mensen in
essentiële beroepen. Een kantelpunt ook waarin we de vervuiling, de overexploitatie
en de opwarming van onze eindige aarde aanpakken, voor zover dat binnen
Eindhoven en Zuidoost-Brabant mogelijk is. Veel is afhankelijk van wat ons nieuwe
kabinet gaat doen en wat er in de wereld gaat gebeuren. Toch is dit de tijd om iets te
veranderen in onze stad, wijk en buurt. Daar waar wij invloed op hebben. Stappen
nemen zoals bijvoorbeeld dat kinderen niet meer in armoede hoeven te leven,
inwoners in Eindhoven kunnen blijven wonen én ervoor zorgen dat hun kinderen een
toekomst kunnen opbouwen in de stad waar zij geworteld zijn. Daarom zijn deze
verkiezingen zo belangrijk; wij zijn op een kantelpunt beland waar we of op de oude
destructieve voet doorgaan of het pad van rechtvaardigheid durven te nemen.

De SP gaat voor een
eerlijke maatschappij.
Het doel is om het
samen te doen.
Bouwen aan een sterk
sociaal fundament.
Stevige pilaren zodat
de stad Eindhoven
ook echt voor
iedereen is. We
hebben elkaar nodig in
moeilijke tijden waarin we voor elkaar klaar staan en elkaar helpen. Oog hebben
voor elkaars problemen. Op het succes van Brainport, economisch gezien, zijn we
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trots. Maar het is tijd om nu te laten zien dat wij ook een sociale stad zijn. Een stad
waarin iedereen die zorg nodig heeft, deze ook krijgt. Laagdrempelige zorg met
voldoende voorzieningen. De gemeente moet hierbij dienstbaar zijn aan mensen die
zorg en ondersteuning nodig hebben en dit zo eenvoudig mogelijk, toegankelijk
maken.

Als we nu niets doen hebben we over 10 of 15 jaar een stad en een aarde die we
niet willen. Wat voor Eindhoven willen wij over 10 à 15 jaar zijn? Wij willen
toegankelijk zijn en blijven voor iedereen. Niet alleen voor rijken of expats, maar juist
ook voor onze huidige inwoners. Wat is daarvoor nodig? Een divers woonaanbod,
een gezonde leefomgeving, gelijkwaardigheid, gezondheid, toegankelijke zorg en
cohesie in wijken.

Het gevoel van het samen doen moet
terugkomen. We zullen moeten bouwen aan het
gevoel dat je samen succes kunt bereiken. Moed
en hoop geven dat het wel kan lukken als je het
samen doet. Wij willen onze stad samen
organiseren met inwoners. Ons niet laten
wegzetten, laat jezelf horen!
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1.

Voldoende betaalbare en duurzame woningen

In Eindhoven is een groot tekort aan betaalbare woningen. Vooral mensen die van
een sociale woning afhankelijk zijn en mensen met middeninkomens, zijn hiervan
slachtoffer. Het streven van de gemeente om naar 300.000 inwoners te komen, helpt
hier niet bij. Zeker niet omdat
het overgrote deel van nieuwe
woningen die gebouwd worden
niet voor sociale huur of
middeninkomens bedoeld is. Dit
is onrechtvaardig en vergroot
de tweedeling in onze diverse
stad. Om de woningnood op te
lossen is ander beleid nodig
van de rijksoverheid. Maar de gemeente kan en moet er zelf ook iets aan doen.
In afgelopen decennia is er bij nieuwbouw vooral gefocust op dure huur- en
koopwoningen. Daarvan zijn er nu wel genoeg. Daarom wil de SP de komende tijd
zorgen voor veel meer betaalbare woningen.
Bouwgrond voor woningcorporaties
In onze neoliberale maatschappij is de volkshuisvesting omgezet in een
woningmarkt. Het gevolg daarvan is dat de meeste sociale huurwoningen door
commerciële bedrijven gebouwd worden. Zij verkopen daarna deze woningen tegen
een hoge prijs aan de woningcorporaties. De winst gaat naar de bouwers en het
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verlies naar de corporaties die daardoor minder geld overhouden voor het bouwen,
onderhouden en verduurzamen van betaalbare woningen.
De vrije grond in Eindhoven is schaars en wordt door inschrijving verdeeld. Hierdoor
komen commerciële bouwers aan de meeste grond voor de bouw van dure
woningen. Dat moet stoppen, want corporaties moeten aan grondposities komen
zodat zij zelf locaties kunnen ontwikkelen en meer geld overhouden voor het
werkelijk bouwen van woningen.
Stop huisjesmelkers en woonoverlast
De SP vindt het belangrijk dat Eindhovenaren prettig kunnen wonen in hun eigen
buurt. Helaas is dit op sommige plekken niet mogelijk door woningsplitsing en
kamerverhuur. Huisjesmelkers verbouwen panden en verhuren kamers. Vaak
betalen de huurders veel te hoge huur voor soms piepkleine kamertjes. Daarnaast
zorgt deze kamerverhuur ervoor dat starters op de woningmarkt minder kans hebben
om een woning te kopen. Teveel kamerverhuur in een buurt is niet goed voor de
leefbaarheid en op sommige plekken in de stad leidt dit tot ernstige woonoverlast.
Na jaren onderhandelen heeft de SP er mede voor gezorgd dat er goede regels zijn
opgesteld om de kamerverhuur en woningsplitsing in kwetsbare wijken in te
dammen. Wij staan voor deze regels en willen die ook behouden. Tot nu toe wordt er
niet goed gehandhaafd zodat er nog steeds wildgroei plaatsvindt. Om onze buurten
leefbaar te houden wil de SP dat er nu streng gehandhaafd wordt. Op de
zelfbewoningsplicht en straks de opkoopbescherming moet ook strenger
gehandhaafd worden.
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Speciale woonvormen
In Eindhoven hebben steeds meer mensen behoefte aan speciale woonvormen,
zoals zorgbuurthuizen, CPO’s2, tijdelijke huisvesting en Tiny Houses.
Daarnaast is er steeds meer behoefte aan woonzorgcombinaties, met name voor
ouderen die graag in hun eigen buurt willen blijven wonen. Daarom moet in overleg
met de corporaties geregeld worden dat ouderen naar geschikte kleinere woningen
kunnen doorstromen in hun eigen buurt. De verhuizing moet dan zonder een
huurverhoging gaan.
Aan studentenhuisvesting is in Eindhoven een groot tekort. Dit wordt enerzijds
veroorzaakt door te weinig studentenhuisvesting en anderzijds door de steeds
grotere toestroom van studenten. De SP is van mening dat de hogescholen en de
TU meer verantwoordelijkheid moeten nemen bij het oplossen van dit probleem.
Hoogbouw
Hoogbouw op sommige plaatsen en verdichting in de woonwijken ziet de SP als
onvermijdelijk maar alleen onder voorwaarden van goede leefbaarheid.
Hoogbouwtorens moeten bijzondere gebouwen worden, we bouwen immers nu de
geschiedenis van de toekomst. Er moet voldoende groen omheen gerealiseerd
worden zodat er een prettige leefomgeving gecreëerd wordt.

2 Collectief Particulier Opdrachtgeverschap: met meerdere mensen, gezamenlijk woningen bouwen voor
henzelf
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Wat wil de SP met wonen in Eindhoven?
Vooral sociale huurwoningen, middel dure huur en goedkope koopwoningen
bouwen;
De SP streeft ernaar om minstens 50 % sociale huur te realiseren bij nieuwof verbouw;
Huurwoningen moeten minimaal 40 jaar huurwoningen blijven;
Sociale huurwoningen mogen alleen door corporaties geëxploiteerd worden;
Bij nieuwbouwplannen moet altijd een gemengde wijk bevorderd worden.
Voor de SP kan dit een reden zijn om nieuwbouwplannen tegen te houden;
Hoogbouw dient in samenspraak te gaan met de bewoners en eromheen
moet een prettige leefomgeving gecreëerd wordt;
Bouwers moeten de gerealiseerde sociale huurwoningen tegen gereduceerd
tarief aan de corporaties verkopen;
De gemeente moet met voorrang aan de woningcorporaties grond verkopen
tegen gereduceerd tarief zodat zij meer kunnen bouwen en beter kunnen
verduurzamen;
De SP ondersteunt nieuwe vormen van wonen en wil zich daarvoor inzetten;
In iedere wijk moeten zorgbuurthuizen komen;
De SP vindt dat studenten recht hebben op betaalbare huurruimte.
Studentenhuisvesting moet vooral op de campus worden gerealiseerd;
11
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De SP wil dat de opkoopbescherming, zelfwoonplicht en regels voor
kamerverhuur en woningsplitsing, actief worden gehandhaafd in Eindhoven.
Uiteraard dient hierbij de menselijke maat als uitgangspunt;
De SP wil dat lang leegstaande kantoren en winkelpanden omgebouwd
worden;
De SP wil een leegstandsverordening invoeren.
Omgevingswet, bestemmingsplannen en inwonersparticipatie
Eindhoven en haar inwoners hebben ruimte nodig voor wonen, werken, recreëren en
vervoer, maar ook voor functies als energieopwekking, waterberging, bomen en
natuur De grond is schaars, dus we moeten keuzes maken. De SP wil dat er een
goede balans is tussen deze aspecten, dus ook voor de ruimte die daarvoor
beschikbaar is.
De nieuwe Omgevingswet die waarschijnlijk in 2022 ingaat maakt het voor inwoners
moeilijker om invloed uit te oefenen op bouwplannen en andere activiteiten in de
omgeving. De SP zal zich ervoor inzetten dat in Eindhoven inwoners zo goed
mogelijk worden betrokken en dat inspraak en samenspraak serieus worden
opgepakt.
Monumenten en erfgoed
De SP is voor het behoud van monumenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan
het beeld van Eindhoven en beeldvormend zijn voor haar geschiedenis.
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De SP wil zuinig zijn op ons erfgoed. De bescherming van gemeentelijke
monumenten moet net als monumentale bomen gewaarborgd blijven.
Er wordt momenteel veel gebouwd in Eindhoven. we moeten ons realiseren dat nu
de monumenten van de toekomst gebouwd worden. De plannen moeten daarop ook
beoordeeld worden.
Verduurzaming
Om de woonproblemen aan te pakken moet er ook veel gebouwd worden. Dit zal
wel milieuvriendelijk en duurzaam moeten gebeuren.

Bestaande gebouwen moeten verduurzaamd en, waar dit redelijkerwijs mogelijk is,
energieneutraal worden. We zijn ons ervan bewust dat deze transitie een immense
taak wordt. Zeker omdat dit voor 2040 volbracht dient te zijn. Hiervoor willen we niet
weer de zwakste schouders de zwaarste lasten laten dragen.

Wat wil de SP met verduurzaming?

De SP wil dat alle nieuwe woningen duurzaam gebouwd gaan worden, bij
voorkeur door middel van circulaire bouw. Deze woningen moeten
energieneutraal zijn.

Bewoners krijgen inspraak in de verduurzamingsplannen van de gemeente, in
hun wijk. Het zijn immers hun eigen woningen.
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Bestaande bouw dient, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, energieneutraal te
worden. Voor de huiseigenaren met minder financiële draagkracht moet de
gemeente zoveel mogelijk ondersteunen om deze verduurzaming te
realiseren;

Door de verduurzamingsoperatie moet de goedkope en betaalbare
woningvoorraad minstens gelijk blijven;
De woonlasten voor bewoners mogen na voltooiing van de energietransitie
voor lage- en middeninkomens, niet of nauwelijks stijgen;
Er dient een werkbaar plan te komen om energiebeperkende maatregelen en
isolatiemaatregelen, voorspoedig uit te voeren. Dit plan dient in het eerste jaar
van het nieuwe college klaar te zijn, zodat er medio 2024 met de uitvoering
begonnen kan gaan worden;

De SP wil dat er geen marktwerking bij de stadsverwarming komt. Dit moet
door de gemeente verzorgd worden;

Het bouwtoezicht moet versterkt worden;

De SP vindt dat op het gebied van verduurzaming de gemeente het goede
voorbeeld moet blijven geven;

Er wordt gestimuleerd dat er meer gebouwd wordt met hout en minder met
beton, staal en kunststof.
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2.

Sociale stad

De afgelopen jaren heeft Eindhoven onnodig zwaar bezuinigd op zorg en
ondersteuning van inwoners, met alle gevolgen van dien. Dit geldt ook voor de
organisaties die namens de gemeente Eindhoven deze zorg en ondersteuning
uitvoert.

Bij al onze voorstellen, komt de inwoner weer
centraal te staan. De gemeente is er voor haar
inwoners en niet andersom. Dit belijden we niet
alleen maar met woorden, maar met daden.

Dit uitgangspunt moet weer in de haarvaten van de
organisatie(s) van de gemeente Eindhoven, als
uitgangspunt van beleid en uitvoering worden. Wij
willen dat Eindhoven weer de sociaalste stad van
Nederland wordt.

Sociaal domein

De sociale basis moet op orde zijn. De afgelopen jaren is hierin flink gesneden. Wij
willen in de toekomst meer inzetten op programma’s met preventie als thema.
Inhoudelijke keuzes maken, en afstemmen op wensen en mogelijkheden in de
diverse wijken. Wanneer je problemen vóór kunt zijn, is dat zowel voor onze
inwoners beter, én voor de financiën van de gemeente. We denken aan
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vroegsignalering bij jeugd, maar ook aan ouderen die vaak té lang thuis blijven
wonen, vervolgens vallen en een groot beroep moeten doen op de zorg.

Mensen die zorg nodig hebben moeten deze krijgen. De gemeente heeft momenteel
een veel te ingewikkeld systeem, waardoor mensen verzuipen in de bureaucratie.
De gemeente heeft de regie niet meer en de verkokering in de zorg is te groot
geworden. Cliënten moeten te lang wachten op hulp, doordat er drempels
opgeworpen zijn om zorg te kunnen krijgen.

Mensen die in de sociale basis of hun eigen omgeving adequate hulp kunnen
krijgen, hebben soms geen duurdere 2e lijns zorg nodig. De zorg moet ook
betaalbaar blijven. Hulpvragen op tijd oppakken gaat uiteindelijk geld besparen.

Rechtsbescherming moet beter in het sociaal
domein. Dit blijkt de afgelopen jaren uitgehold door
gemeentelijk beleid. Daarnaast is het belangrijk dat
er een onafhankelijke klachtenregeling is. Cliënt
tevredenheidsonderzoek zou kwalitatief veel beter
moeten en professioneel en onafhankelijk opgepakt
worden. Tevredenheid van onze inwoners is een
belangrijke indicatie van hoe goed het gaat en of geld
effectief wordt ingezet.

De cliëntenraad is de afgelopen jaren niet effectief ingezet. Co-creatie met het
bestuur komt nauwelijks tot stand. We willen weer een echt kritische cliëntenraad
sociaal domein, waarbij co-creatie écht tot stand komt.
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We willen in Eindhoven Zorgbuurthuizen. Een plek waar je oud kunt worden, in je
eigen vertrouwde buurt. Waar je samen kunt wonen met je partner, ook als de een
zorg nodig heeft en de ander niet. Met vers eten, en vaste en bekende gezichten.
Zonder de lange gangen van het oude verzorgingshuis, maar kleinschalig, zoals
thuis. Dat is oud worden in het Zorgbuurthuis. De SP wil dat deze Zorgbuurthuizen
er komen.

Ook in Eindhoven zijn veel mensen, zowel volwassenen maar ook kinderen,
mantelzorger voor een ander. De SP wil dat de gemeente voor mantelzorgers betere
ondersteuning biedt zodat zij minder zwaar worden belast.

Wat wil de SP met het sociale domein?

De SP wil extra kwalitatief investeren in de sociale basis op wijkniveau. In de
wijken liggen kansen om zorg laagdrempelig te faciliteren;
De SP streeft in de organisatie van zorgaanbieders naar eenvoud en
efficiëntie; de menselijke maat moet weer centraal staan;
Er moet in ieder wijkgebouw één loket zijn waar een WIJ-Eindhoven
generalist beschikbaar is, die snel kan schakelen naar een specialist waar
nodig. Zo kunnen mensen die zorg nodig hebben, direct zorg krijgen die ze
nodig hebben. Zo wordt het werk voor de zorgverleners ook weer uitdagend;
Wij willen dat de caseload van generalisten omlaag gaat, zodat er ingezet kan
worden op kwaliteit in plaats van de huidige kwantiteit;
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De SP gaat ervoor zorgen dat de drempels die de afgelopen jaren zijn
opgeworpen worden weggenomen; het Servicebureau wordt afgeschaft;

Bij ieder contact wordt de zorgvrager bij WIJ-Eindhoven, actief geïnformeerd
over de mogelijk om een gratis cliëntondersteuner te krijgen. Dit geldt ook
voor de mogelijkheid tot het indienen van een klacht;
Cliënttevredenheidsonderzoeken moeten onafhankelijk worden uitgevoerd;
De SP wil dat de cliëntenraad binnen het sociaal domein onafhankelijk
functioneert en wordt gestimuleerd zich kritisch te verhouden tot de
gemeente;
De SP wil dat de gemeente actief gaat optreden om te voorkomen dat
mensen uit hun huis gezet worden. De houding dat er pas geholpen kan
worden op het moment dat iemand dakloos is, mag niet meer getolereerd
worden binnen en buiten de organisatie. Preventie van dakloosheid moet
binnen en buiten de organisatie, als uitgangspunt dienen;
Als inwoners in de financiële problemen zitten, dan dient dit in een vroeg
stadium gesignaleerd te worden. In het belang van de inwoner die uit huis
gezet dreigt te worden, dienen de grenzen van de wet opgezocht te worden;
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Voor mensen die al dakloos zijn, wordt samen met de betrokkene actief
gezocht naar een duurzame oplossing. Dit mag uiteraard een tijdelijke
oplossing niet in de weg staan;

Voor huisdieren moet honden- en kattenvoer bij de Voedselbank geïntegreerd
worden. Ook willen we een “ziekenfonds” voor huisdieren van mensen die op
of onder het bijstandsniveau leven.

Armoede

In onze rijke stad zou niemand genoodzaakt moeten zijn om in armoede te leven.
Ons ideaalbeeld is dat iedereen die kan participeert in de samenleving. Natuurlijk is
daarvoor een eerlijk loon voor eerlijk werk het uitgangspunt.
Armoede ontstaat soms door landelijke wetgeving.
De beruchte kostendelersnorm zorgt ervoor dat
mensen die onder hetzelfde dak leven financieel
afhankelijk worden van elkaar en niet boven de
armoedegrens uit kunnen komen. De Participatiewet
schrijft voor dat gemeenten ruimte hebben voor
beleidsinnovatie. De SP vindt dat de gemeente veel
meer gebruik moet maken van deze ruimte, en veel
meer maatwerk moet bieden.

Voor wie toch in armoede terecht komt, bestaan in Eindhoven voldoende
armoederegelingen. Uiteraard wil de SP deze behouden voor de mensen die het
19
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nodig hebben. Een groot probleem is dat lang niet iedereen die in aanmerking komt
voor de armoede regelingen, daar ook gebruik van maakt. Armoede regelingen
zouden meer bekend moeten zijn in de stad. De gemeente moet de armoede
regelingen beter uitdragen, bv middels een overzichtelijke website en folders.

Daarnaast zien we dat het aanvragen van de regelingen soms moeilijk is, en
mensen die een deadline missen, geen gebruik mogen maken van bijvoorbeeld
gratis OV, terwijl ze er wel recht op hebben.

SP heeft gepleit voor een gemeentepolis zonder aanvullende verzekering, die is er
gekomen. De SP vindt dit te mager, we vinden dat de gemeente per polis extra moet
bijbetalen, dit geld komt direct bij minima terecht. Daarnaast zou de gemeente
mensen advies kunnen geven, de materie is moeilijk te begrijpen voor veel mensen,
denk aan ongeschoolden of analfabeten.

Schulddienstverlening kan de gemeente zelf uitvoeren in plaats van allerlei malafide
bureaus die nu misbruik maken van kwetsbare mensen. Er zou extra aandacht
moeten zijn voor ZZP-ers met schulden. Daarnaast zou de gemeente gebruik
kunnen maken van een saneringskrediet voor jongeren. De gemeente neemt dan
alle schulden over, zodat de jongere nog maar één schuldeiser over heeft.
Gemeente staat hierdoor ook direct in contact met deze persoon
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Wat wil de SP met armoede?

De gemeente Eindhoven moet veel meer gebruik maken van maatwerk
waarin de Participatiewet voorziet. Hiermee kunnen schrijnende situaties en
armoede voorkomen worden;

Als het aan de SP ligt dan worden de armoederegelingen beter en
duidelijker bekend gemaakt zodat iedereen die er recht op heeft deze ook
krijgt. De bereikbaarheid en de toegankelijkheid van de armoederegelingen
moet sterk worden verbeterd. Procedures mogen nooit leiden tot het niet
verkrijgen van deze ondersteuning, gebaseerd op het al dan niet naleven
van formele regels door de aanvrager;

Voor inwoners die een gemeentepolis hebben gaat de gemeente Eindhoven
het eigen risico betalen als zij daar gebruik van moeten maken;
De gemeente gaat persoonlijk advies geven aan mensen die gebruik willen
maken van de gemeentepolis;

De schuldhulpverlening gaat voortaan door de gemeente Eindhoven zelf
uitgevoerd worden. Hierbij wordt extra aandacht gegeven aan ZZP-ers met
schulden;
Er komt een saneringskrediet voor jongeren. We gaan onderzoeken of dit ook
functioneel is voor volwassenen en voeren dit na verloop van tijd in indien dit
het geval is.
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Werk & participatie

De SP vindt dat mensen met een bijstandsuitkering in principe naar zinvol en
duurzaam werk begeleid moeten worden. Goede begeleiding staat daarbij centraal.
Ook scholing vinden we zeer belangrijk, er moet uitgegaan worden van de wensen
en mogelijkheden van de cliënt. Scholing kan een belangrijke bijdrage leveren, het is
een investering in mensen die zichzelf
terugbetaalt, doordat ze duurzaam uitstromen uit
een uitkering.

De GRWRE (de Ergon) is vanuit de landelijke
overheid flink gekort, en dat tekort zal de
komende jaren alleen maar oplopen. Wij vinden
dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt,
hiervan niet de dupe moeten worden. De
gemeente zou met de Brainportregio
doelstellingen moeten afspreken, zodat mensen
met een beperking hier ook hun steentje in kunnen bijdragen.

Wat wil de SP met werk & participatie?

De GRWRE gaan we omvormen tot een sociaal ontwikkelbedrijf zoals
bedoeld in de initiatiefnota ‘Aan de slag in het Sociaal Ontwikkelbedrijf; op
naar een gerevitaliseerde Sociale Werkvoorziening’ door Jasper van Dijk en
Peters;
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Iedereen met een bijstandsuitkering die kan werken, wordt actief begeleid
naar zinvol en duurzaam werk, waarbij het maximaal haalbare voor die
persoon in acht genomen wordt;

Wij gaan afspraken maken met Brainport, zodat daar ook mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt kunnen werken;

De GRWRE moet voldoende middelen krijgen haar werk uit te voeren;

De SP wil een ruime regeling voor giften voor mensen die in de Bijstand
zitten. Zij mogen 1200 euro voor alleenstaanden en 1800 voor gezinnen per
jaar krijgen, zonder dat dit gevolgen heeft voor hun uitkering;

De SP wil de kostendelersnorm afschaffen,
Zolang dat nog niet is gebeurd, moet maatwerk
worden geleverd en gaan we experimenteren met
alternatieven, zoals bijvoorbeeld samenwonen
zonder (effectief) kostendelersnorm;

Werken zonder loon, de zogenoemde
tegenprestatie, kan wat ons betreft alléén op
vrijwillige basis. Weigering van de tegenprestatie
(zonder loon), mag in Eindhoven géén consequenties hebben;

Eindhoven gaat het minimumloon en de daaraan gekoppelde uitkeringen
verhogen naar 15 euro per uur om te voorkomen dat mensen in de schulden
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komen als voorbeeldfunctie voor alle ondernemers in de regio en gaat in
overleg om ons voorbeeld te volgen.

Jeugdzorg

Landelijk, maar ook in onze stad, is de jeugdzorg de laatste jaren flink onder druk
komen te staan. Versnippering van het aanbod, problemen met de toegankelijkheid
en financiële tekorten hebben hiertoe bijgedragen en ook corona heeft bepaald niet
geholpen. De jeugdzorg in Eindhoven zit in een transitieperiode en moet in de
komende periode sterk worden verbeterd.

Er zal geïnvesteerd moeten worden in opvangplekken jeugdzorg zodat we het
gehele traject weer vlot
trekken. Nu zit het
traject volledig vast,
waardoor jongeren op
plaatsen terecht
komen waar ze
helemaal niet horen en
zelfs schade oplopen.

De jeugdhulpverleners worden overbelast met bureaucratische eisen. Dit gaat ten
koste van de doelgroep en de populariteit van het vak, met alle gevolgen van dien,
zoals het grote verloop van medewerkers en de noodzaak om steeds meer
hulpverleners. Deze last zal sterk teruggebracht moeten worden, willen we de
jeugdzorg kunnen verbeteren.
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De SP is van mening dat organisaties meer dienen samen te werken en meer van
elkaars expertise gebruik moeten maken. Daarom vinden wij het ook zo belangrijk
dat de marktwerking uit de zorg en dus ook uit de jeugdzorg verdwijnt.
Zorgaanbieders dienen elkaar niet te beconcurreren maar samen op te trekken om
onze jeugd de ondersteuning te bieden die het verdient en nodig heeft. Ze moeten
niet alleen maar snel en makkelijk willen scoren door vooral te focussen op de
lichtere problematieken.

Doordat jongeren op de juiste behandelplek terecht komen en op tijd de behandeling
krijgen die ze nodig hebben bespaar je uiteindelijk ook kosten. Hiernaast moet er iets
gedaan worden aan de versnipperde regelgeving en financiering die leiden tot
onvoldoende samenwerking waardoor er niet flexibel kan worden ingespeeld op
ondersteuningsvragen.

Wij vinden het belangrijk om niet alleen over, maar vooral ook met de doelgroep te
praten. Beleidsmakers roepen dit al jaren, maar in de praktijk blijkt dit toch nog
steeds weinig te gebeuren. Betrek ‘Jong 040’ maar ook andere jongerenorganisaties
bij het maken en uitvoeren van beleid. Hiernaast hebben de jeugd- en
jongerenwerkers de juiste ingangen bij groepen jongeren om ook hen hierbij te
betrekken. Voorkomen is beter dan genezen. Het is een cliché maar daarom nog
niet minder waar. Preventie is dan ook belangrijk en de SP vindt dan ook dat
preventief werken extra aandacht verdient. Hiervoor is wat ons betreft een
belangrijke rol weggelegd voor de jeugd- en jongerenwerkers die in de frontlinie
staan als het gaat om het bereiken van vooral kwetsbare groepen jongeren vroeg
signalerin). Deze groep van werkers vormt een belangrijke link tussen de
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(straat-)jeugd aan de ene kant en de hulpverlening aan de andere kant. Ze zijn een
waardevolle bron van informatie voor beide groepen.

Wat wil de SP met jeugdzorg?

De SP vindt het tijd om af te rekenen
met de wachtlijsten. Hiervoor moet
de toegankelijkheid, verwijzing en
indicering zo snel mogelijk verlopen.
Ook de door- en uitstroom gaan we
verbeteren. De SP wil dit doen door
dit traject volledig onder de regie van
de gemeente te brengen, waarbij
Heerlen als voorbeeld kan dienen;

Het toegangsproces moet volgens de SP sterk vereenvoudigd worden door
aan te sluiten bij een WIJ-punt in iedere wijk die de verantwoordelijkheid krijgt
tot een goede behandeling en doorgeleiding van de jongere, zoals we dat ook
bij volwassenen bepleiten;

De SP wil dat er veel meer kleine woon/zorg- eenheden bij komen. Duurzame
plekken voor kinderen, als gezinshuizen vol zitten;

De SP wil de bureaucratische last van jeugdhulpverleners sterk verlagen door
minder formele registratie eisen te gaan stellen en meer tijd te laten besteden
aan de daadwerkelijke zorg;
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Jeugdhulporganisaties moeten elkaar niet beconcurreren maar samenwerken.
Daarom halen we in Eindhoven de marktwerking uit de jeugdhulpverlening;

De SP wil ervoor gaan zorgen dat voor zorgaanbieders het aantrekkelijker
wordt om ook aandacht te besteden aan de complexere hulpvragen. Dit kan
volgens ons door het creëren van meer langdurige zorg plekken;

Voor oplossingen in de jeugdzorg gaat de SP inzetten op oplossingen die
aangedragen worden door jongeren zelf;

Preventie van problemen gaat een speerpunt worden in de jeugdzorg.
Jongerenwerkers in de buurt zullen worden uitgebreid.

Een sociale stad voor iedereen

In Eindhoven wonen mensen afkomstig uit heel Nederland en de hele wereld samen.
De SP vindt het belangrijk dat onze inwoners prettig en in goede harmonie
samenleven. Daarom vinden wij het belangrijk dat nieuwkomers gastvrij worden
ontvangen en zo snel mogelijk Nederlands leren en kunnen integreren. Voor een
succesvolle integratie krijgen statushouders en migranten daarom zo snel mogelijk
goed onderwijs en informatie over het leven in Nederland en in Eindhoven. Daarbij is
belangrijk dat mensen snel aan het werk worden geholpen of op een andere wijze de
mogelijkheid krijgen om een bijdrage te leveren aan onze samenleving. Dit vraagt
een actieve rol van de gemeente met een goed inburgeringsprogramma.
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De gemeente moet een actieve rol spelen in het bevorderen van sociale samenhang
in buurten en wijken oa door de inzet van welzijns- en jongerenwerkers en
laagdrempelige buurtontmoeting.

Organisaties van mensen
met meerdere culturele
achtergronden die zich
inzetten om integratie te
bevorderen moet de
gemeente actief betrekken
bij beleid en uitvoering. Dit
geldt ook voor organisaties
die opkomen voor groepen
die sociale integratie
bevorderen van mensen met (dreigende) uitsluiting met vereenzaming tot gevolg.
Bijvoorbeeld zelforganisaties spelen hier een actieve rol in. Iedere vorm van
discriminatie en geweld is onacceptabel. De gemeente Eindhoven zou actief
voorlichting moeten bevorderen om sociale acceptatie te bevorderen. Dit kan op
scholen, het actief opzoeken van overtreders maar ook in de inrichting van de
publieke ruimte (bijv de regenboogtunnel). Ook moet het melden van discriminatie zo
gemakkelijk mogelijk en goed georganiseerd worden.

In Eindhoven willen we geen tweedeling en segregatie. Daarom streven we naar
beter gemengde schoolklassen qua leraren- en leerlingenbestand.
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Vluchtelingen en ongedocumenteerden verdienen extra aandacht van onze
gemeente. Zij geldt voor opvang, voorkomen dat zij overal buitengesloten worden en
goede begeleiding. Zonder huisvesting blijven zij in een uitzichtloze situatie zitten,
met alle mensonterende gevolgen van dien.

Wat wil de SP met de sociale stad voor iedereen?

Voor een succesvolle integratie krijgen statushouders en migranten zo snel
mogelijk goed onderwijs en informatie over het leven in Nederland en in
Eindhoven;

Statushouders worden zo snel mogelijk geholpen bij het vinden van werk of
een andere maatschappelijk invulling;

Culturele en maatschappelijke organisaties die een bijdrage leveren aan
integratie, moeten volgens de SP meer betrokken worden bij beleid en
uitvoering binnen de gemeente;

De SP vindt dat discriminatie en uitsluiting, beter dient te worden aangepakt in
onze stad. Door hoort ook uitdrukkelijk meer voorlichting bij, met name daar
waar mensen zich minder bewust zijn dat dit gebeurt;

De SP wil meer diversiteit in scholen en klassen, zowel wat betreft leerlingen
als ook leraren;
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Op scholen moeten lessen komen over onze maatschappij en hierbij is het
wenselijk dat ouders daarbij actief gaan deelnemen. Dus actief integreren
door alle familie leden;

Menselijke waardigheid is uitdrukkelijk het uitgangspunt bij het omgaan met
vluchtelingen en ongedocumenteerden. De SP vindt dat Eindhoven zo nodig
de randen van de wet moet opzoeken om hen te kunnen ondersteunen. Het
huisvesten van statushouders heeft prioriteit in Eindhoven.
Mensen met een beperking of handicap
Alle inwoners moeten kunnen meedoen in onze maatschappij en zeker ook mensen
met een beperking. Dit geldt zo wel voor lichamelijke en psychische beperkingen.
Voor verschillende handicaps, moeten gepaste maatregelen genomen worden en de
SP heeft daar concrete voorstellen voor.
Verschillende bestratingen hebben voor de mensen met een lichamelijke of
geestelijke (psychische) beperking of problematiek(en), vaak onmogelijke
hindernissen. Ook terrassen zijn vaak belemmerend in de mobiliteit. De stoepen in
Eindhoven dienen breed genoeg te zijn zodat mensen met een rolstoel, scootmobiel,
rollator of ander hulpmiddel genoeg ruimte hebben om zich hierop te kunnen
voortbewegen.
De gehandicaptenparkeerplaatsen in Eindhoven moeten voldoende breed zijn en
voldoen aan de norm die er voor staat.
Helaas blijkt dat niet alle openbare gebouwen toegankelijk zijn voor
rolstoelgebruikers of mensen met een andere beperking. Soms is er een hellingbaan
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die alleen topsporters kunnen nemen. Maar ook binnen openbare gebouwen zijn er
obstakels waar niet over nagedacht is.
Wat wil de SP voor mensen met een handicap of beperking?
Bij het inrichten en herinrichten van openbare ruimt moet er extra aandacht
besteed worden aan toegankelijkheid voor mensen met een audiovisuele
beperking;
Bij alle verkeerslichten komt een trillingsignaal. Blinden weten dan wanneer
ze over kunnen steken. Dit geeft ook geen geluidshinder in de buurt en moet
daarom 24 uur per dag aan staan;
Bij terrassen moet er altijd een pad vrij zijn van minimaal twee meter breed
zodat blinden of slechtziende en mensen met een hulpmiddel er altijd kunnen
passeren;
Alle openbare gebouwen dienen eenvoudig toegankelijk te zijn voor mensen
met een beperking. Ook binnen gebouwen dienen voldoende nagedacht te
zijn over de bewegingsvrijheid van mensen met een beperking;
Er moeten meer openbare toiletten komen voor minder validen in de stad. In
alle openbare gebouwen moet er ten minste één beschikbaar zijn of komen;
Bij alle openbaar toegankelijke gebouwen dienen op korte afstand invalide
parkeerplaatsen te komen.
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Buurthuizen

De afgelopen jaren zijn er in Eindhoven steeds meer buurthuizen oftewel
Wijkgebouwen, verdwenen of anders gezegd wegbezuinigd, verder mogen de
weinige buurthuizen die er nu nog zijn niet verdwijnen. De SP is van mening dat door
het verdwijnen van de buurthuizen de verpaupering in de buurt toeneemt en de
sociale controle in de buurt compleet weg is. In iedere wijk hoort een buurthuis te
zijn of terug te komen
Het is belangrijk voor de SP dat er voor iedere Eindhovenaar laagdrempelige en
uitnodigende plekken zijn waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, samen
activiteiten ondernemen en elkaar kunnen helpen. ‘Laagdrempelige buurtontmoeting’
betekent voor ons een plek waar mensen elkaar -zonder agenda, zonder budget en
zonder fysieke beperkingen- (zoals een gesloten deur of een rolstoelenvriendelijke
ingang) kunnen tegenkomen. Daarom moeten de basisvoorzieningen zoals
buurthuizen en SPIL-centra goed op orde zijn.
Buurthuisbesturen dragen een steeds grotere verantwoordelijkheid oa doordat
buurthuizen een steeds vaker dagbesteding voor mensen die zorg of ondersteuning
nodig hebben organiseren. Dit leidt tot steeds grotere druk op de vrijwilligers die
actief zijn in de buurthuizen. Daarom wil de SP dat de gemeente, aan die
buurthuizen waar dat wenselijk is, betaalde krachten als buurthuisbeheerder
aanbiedt.
Het is belangrijk voor jongeren dat zij een plaats hebben waar zij dagelijks samen
kunnen komen en met elkaar allerlei activiteiten kunnen ontwikkelen waar ze zich
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thuis en veilig voelen. Geef de jeugd een reden om bij elkaar te komen zodat ze
geen overlast in de wijken veroorzaken.
Wij vinden contacten voor iedereen belangrijk zodat
men niet vereenzaamt, we denken hierbij o.a. aan
gezellige ochtenden en middagen en avonden voor
volwassen en oudere, Natuurlijk kunnen zich hier ook
allerlei verenigingen bij aansluiten zodat de wijk weer
gaat leven in de buurt. Er moet een wij gevoel ontstaan
in de wijk zodat er weer verbinding komt in wijken
tussen alle lagen van de bevolking.
Wat wil de SP met buurthuizen?

In iedere wijk is of komt een sociaal buurthuis, voor jong tot oud;

Geef de buurthuizen multifunctionele functies om de kosten in toom te
houden;

Wat de SP betreft zijn buurthuizen vrij toegankelijk voor alle bewoners;

Naast vrijwilligers/sters worden ook professionele krachten ingezet in
buurthuizen waar dat nodig is;

De gemeente Eindhoven zorgt voor financiering daar waar nodig om een
buurthuis draaiende te houden.
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Sport
Voor de SP is sport en bewegen voor iedereen belangrijk. Deze moet toegankelijk,
bereikbaar en betaalbaar zijn. Drempels voor de mensen om te gaan sporten,
moeten zoveel mogelijk weggehaald worden. De SP wil stimuleren dat de inwoners
van Eindhoven van jong tot oud gaan bewegen.
De SP wil zich volledig inzetten op de ontwikkeling van de breedtesport.
De SP vindt sporten in de openbare ruimte, zoals hardlopen, wandelen en fietsen
belangrijk. Op deze manier kan iedereen, ook mensen met een smalle beurs,
voldoende bewegen.
De SP wil bewegen door middel van buurtsportcoaches, beweeginitiatieven in de
wijk en eventueel wijksportverenigingen krachtig stimuleren. Sporten en bewegen
moet de gemeente breed meegenomen worden in al haar domeinen. Vooral in het
sociaal domein zal sport een prominentere rol moeten krijgen. Sportaccommodaties
moeten multifunctioneel gebruikt kunnen worden om onnodige leegstand te
voorkomen. De meer dan 200 sportverenigingen in Eindhoven zijn zeer belangrijk.
De SP is van mening dat een goede samenwerking tussen gemeente en
sportverenigingen essentieel is voor de uitvoering van het sportakkoord. De SP zet
daarom in op uitbreiding en versteviging van de bestaande verenigingen. Daar hoort
bij dat de verenigingen niet te veel hoeven te betalen voor hun sportaccommodaties.
Het bestaande tarievenbeleid moet daarom worden herzien en transparanter worden
gemaakt. De sportverenigingen moeten volop worden ondersteund en waar nodig
worden ondersteund in hun bestuur, financiën en vrijwilligersbeleid waarbij wel het
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uitgangspunt is dat de vereniging op eigen benen moet kunnen staan en
levensvatbaar is.
Iedereen moet kunnen sporten ook mensen met een beperking. Beperkingen om te
gaan sporten moeten zoveel mogelijk weggenomen worden.
Topsportevenementen kunnen worden
geacht voldoende sponsorinkomsten van
private partijen te genereren.
Wat wil de SP met sport?
De gemeente garandeert een
breed sportaanbod in alle wijken
van Eindhoven;
Breedtesport moet meer gestimuleerd worden en een prominentere rol krijgen
in het sociaal domein;
De SP wil dat de gemeente de sportverenigingen die projecten op het gebied
van het sociaal domein ontwikkelen extra worden ondersteunt;
De SP wil het bestaande tarievenbeleid gaan herzien ten aanzien van
verenigingen, zodat zij meer ruimte krijgen om initiatieven te ontwikkelen die
de sociale cohesie verbeteren;
De SP is van mening dat het mogelijk gemaakt moet worden om twee
rolstoelen mee te kunnen nemen in collectief vervoer een adl stoel en een
sportstoel;
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Alle extra kosten voor mensen met een beperking moeten volledig vergoed
worden. Bijvoorbeeld volledige vergoedingen voor sportrolstoelen, blades e.d.
en extra reiskosten omdat met niet met openbaar of speciaal vervoer mee
kan;
We stoppen met het subsidiëren van topsportevenementen en gebruiken dat
geld voor het ondersteunen van de recreatieve breedtesport.
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3.

Schone en duurzame leefomgeving

Het wordt tijd de aarde met respect voor zijn eindigheid bewoond. De nadelen van
de huidige fossiele leefstijl, van roofbouw op eindige hulpbronnen en van grenzen
overschrijdende vervuiling, zijn nu al voor iedereen overduidelijk.
Deze problemen worden versterkt door het internationale kapitalistische systeem,
dat enerzijds uit eigenbelang een oneindige groei wil realiseren op een eindige
aarde, en anderzijds de schaarse hulpbronnen op een steeds schevere wijze
verdeelt.
De gemeente heeft beperkte mogelijkheden om milieu- en klimaatbeleid te voeren,
maar moet de mogelijkheden die ze heeft wel volledig benutten. Het Klimaatplan
2021-2025 van de gemeente Eindhoven bevat te veel politieke correcte bezweringen
en proceduretaal en te weinig concrete voornemens. De Brainportregio haalt niet het
maximale uit zijn beperkte mogelijkheden. Dat moet echt anders. Hoewel de
Brainportregio slechts beperkte mogelijkheden heeft met betrekking tot milieu- en
klimaatbeleid, lijkt het de SP wenselijk om daar (opnieuw) kritisch naar te kijken ten
einde alle haalbare mogelijkheden te kunnen gaan benutten.
Wat wil de SP met gezonde leefomgeving in Eindhoven?
De SP streeft ernaar om in 2030 55% minder broeikasgas uit te stoten dan in
1990. In 2040 moet Eindhoven energieneutraal zijn;
De SP wil dat de gemeente concrete steunt geeft aan maatschappelijke
instellingen (scholen, ziekenhuizen, sportkantines en dergelijke) bij het leggen
van zonnepanelen op hun dak;
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Eindhoven gaat zonnepanelen op daken, verder en intensiever stimuleren;
Eindhoven spant zich optimaal in opdat de Regionale Energie Strategie (RES)
in het MRE-gebied in 2030 zijn doel bereikt heeft;
De meeste problemen bij het verduurzamen van woningen zitten in de
goedkope koopsector. Die problemen zijn niet alleen financieel, maar ook
organisatorisch met aspecten van opbouwwerk. Er is behoefte aan
ontzorging. Onder erkenning van het goede werk dat 040Energie doet, is er
behoefte aan verdergaande organisatie die een winkelfunctie heeft zoals het
Energiehuis in Helmond, en die ook met bestaande of nieuw op te richten
Verenigingen Van Eigenaren (VVE) om kan gaan, en met bloksgewijze
verduurzaming. De SP wil dat de gemeente de oprichting van een dergelijk
centrum bevordert, hetzij in eigen hand, hetzij aangehaakt bij het
maatschappelijk middenveld (bijvoorbeeld 040Energie in combinatie met WIJ
Eindhoven), hetzij op andere wijze;
De gemeente oefent haar invloed uit dat op het grondgebied van vliegbasis
Eindhoven, een aanzienlijk areaal hernieuwbare energie gerealiseerd wordt.
Dit kunnen zonnepanelen zijn, maar ook andere vormen zijn denkbaar;
Gegeven de recente ervaring met heftige regens, wil de SP dat er geen water
meer uit straatkolken en toiletten omhoog komt. De gemeente moet hier
maatregelen voor nemen;
De gemeente remt het koopgedrag van inwoners door onder andere de
openingstijden van winkels te beperken en voorwaarden te verbinden aan de
bezorging van goederen;
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Het gemeentelijke inkoop- en aanbestedingsbeleid gaat in belangrijke mate
leunen op het behalen van bovenstaande doelen;
Wij zullen de woningcorporatie aanspreken dat woningen verduurzaamd
moeten gaan worden en energie zuinige voorzieningen moeten aanbrengen.
Milieu
Milieu, voor zover door de gemeente Eindhoven direct te beïnvloeden, betreft vooral
luchtkwaliteit en geluid.
Op dit moment zit heel Zuidoost-Brabant zelfs ver boven richtlijnen van de Wereld
Gezondheids Organisatie (WHO). De SP voelt de behoefte om dit sterk te
verbeteren
De luchtvervuiling in Eindhoven, voor zover die van gemeentewege beïnvloed kan
worden, komt op de eerste plaats door het autoverkeer en door houtstook door
particulieren, en in mindere mate door enkele bedrijven en Eindhoven
Airport/vliegbasis.
Verkeer en milieu
In de afgelopen jaren zijn er te veel busroutes en bushaltes en een aantal lijnen,
waardoor het Openbaar Vervoer niet meer staat voor vervoer in alle wijken voor
iedereen. Hierdoor kiezen inwoners vaak voor de auto, wat niet past in het
verduurzamen en de leefbaarheid van Eindhoven. De SP is van mening dat
Eindhoven een betere bereikbaarheid moet realiseren die gericht is op
duurzaamheid en betaalbaar is. Voor iedere inwoner.
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De SP zet zich in op een betere bereikbaarheid van het OV. In de afgelopen jaren
zijn er te veel busroutes
verdwenen waardoor het OV
niet meer staat voor vervoer
van deur tot deur. Hierdoor
kiezen inwoners vaak voor een
vervoersmiddel dat niet past in
het verduurzamen van
Eindhoven en het tegengaan
van de onbereikbaarheid en
leefbaarheid van Eindhoven.

Daarnaast is het OV niet meer betaalbaar voor iedereen. De SP heeft het voor
elkaar gekregen dat minima nog steeds gratis met de bus kunnen en wil dit ook
behouden. Echter niet alleen is het OV niet meer betaalbaar voor minima, ook de
middeninkomens hebben moeite.
Als we willen dat Eindhoven leefbaar wordt en dat we het OV stimuleren om zo de
bereikbaarheid van Eindhoven te garanderen, dan zal er drastisch iets moeten
gebeuren aan kosten die hangen voor het gebruik van het OV in Eindhoven en dan
niet alleen voor de minima. Dit betekent ook dat we anders moeten gaan kijken naar
het OV in de stad. Goed openbaar vervoer is essentieel voor de ontwikkeling in onze
stad en zal gezien moeten worden als een Nutsvoorziening en niet overgelaten
kunnen worden aan op winst gerichte bedrijven. Er zal onderzocht dienen te worden
hoe het gemotoriseerde verkeer verminderd kan worden.
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Langzaam verkeer, groen en een goed verblijfsklimaat moeten leidend zijn, en auto’s
volgend. Dat betekent dat bewoners een lossere band moeten ontwikkelen met een
eigen auto, dat er per wooncomplex minder parkeerplaatsen komen (wat de
bijbehorende appartementen goedkoper maakt), dat bestaande parkeerruimte
efficiënter benut wordt en dat misschien de eigen auto op drukke momenten op
afstand geparkeerd moet worden. Wel moet er overal voldoende
parkeergelegenheid zijn voor mensen met een fysieke beperking.
Het advies van de commissie Van Geel over Eindhoven Airport met als doel
terugdringen geluidsoverlast moet serieus worden uitgevoerd. Het vliegveld mag niet
verder groeien en geluids- en luchtvervuiling door het vliegveld moeten verder
worden teruggedrongen.
Wat wil de SP met verkeer en milieu?
Het openbaar vervoer in de stad zal uitgebreid en goedkoper moeten.
Hiervoor moeten we ook anders gaan kijken naar de functie van (openbaar)
vervoer in onze stad en onderzoeken hoe we dit anders kunnen organiseren
ten bate van onze inwoners;
De bestaande verkeersplannen die onder andere bedoeld zijn om de
luchtkwaliteit in Eindhoven verbeteren, moeten versneld en geïntensiveerd
uitgevoerd worden. Dit geldt met name voor het fietsbeleid en voor de
modernisering van het goederendistributiesysteem;

Bezuiniging op openbaar vervoer door Corona moeten ongedaan worden
gemaakt;
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Spoorverbindingen met het buitenland moet worden verbeterd;

We willen gelijkvloerse spoorwegovergangen zo snel mogelijk ongelijkvloers
maken of opheffen;

Geluidsvervuiling door het verkeer moet verder worden teruggedrongen;

Eindhoven is al een fijne stad voor fietsers. De SP wil dat nog graag verder
verbeteren. Door goed te luisteren naar de adviezen van de Fietsersbond en
de Fietsburgemeester van Eindhoven;

Ook moeten onveilige punten worden aangepakt en fietsroutes verder worden
verbeterd en uitgebreid.
Airport en andere luchtvervuiling
Significante bronnen van luchtvervuiling zijn de mobiele werktuigen en verder de
kleinschalige houtstook door particulieren.
Hout- en pelletkachels kunnen niet als zodanig verboden worden. Wel kan de
gemeente invloed uitoefenen om de uitwerking van houtstook te verminderen,
bijvoorbeeld met een programma in de Omgevingswet of met overreding en drang.
Enkele industriële inrichtingen veroorzaken luchtvervuiling met hun reguliere
productie of bij incidenten, bijvoorbeeld de asfaltcentrale met een veelheid aan
stoffen, waaronder benzeen en PAK’s of Mirec met zijn vele branden.
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Er is een Regionaal Meetnet Lucht (44 meetpunten), dat vooralsnog geen geluid
meet en geen roet en vooralsnog slechts op een drie punten rond het vliegveld
ultrafijn stof. Daardoor bestaat er geen onafhankelijke geluidsmeting en zijn alle
geluidsuitspraken volledig afhankelijk van modelberekeningen.
Wat wil de SP met luchtvervuiling?
Houtstook door particulieren moet aan voorwaarden worden gebonden en
worden ontmoedigd;

De Asfaltcentrale moet en kan drastisch schoner gemaakt worden door met
bestaande technische middelen het productieproces schoner te maken en de
afgassen te zuiveren.
Als Mirec de oorzaak voor de vele branden niet betrouwbaar onder controle
krijgt, moet de vraag gesteld worden of bepaalde productieprocessen, of
Mirec als geheel, naar elders verplaatst worden;

In navolging van het Regionaal Meetnet Lucht komt er, op zijn minst in
Eindhoven, een Meetnet Geluid;

Industrie moet zich houden aan de geldende milieunormen en de gemeente
moet dit streng handhaven. Bovendien mag de industrie geen stoffen meer
uitstoten die in de directe omgeving te ruiken zijn;

Binnen de industrie, maar ook daarbuiten, moeten zoveel mogelijk
grondstoffen hergebruikt of gerecycled worden. De gemeente gaat dat actief
motiveren;
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De SP wil een onafhankelijk geluidsmetingsnetwerk voor Eindhoven Airport
en vervolgbeleid voor geluidsbeperkingen die hierop gebaseerd zijn.

Brainport, verduurzaming industrie en een groenere industriepolitiek
De Brainportregio vindt zichzelf bij voortduring geweldig. ‘De slimste vierkante
kilometer’, de hoogste patentendichtheid, een ‘uniek samenwerkingsmodel’. Aan
loftuitingen aan het eigen adres geen gebrek. Kijkt men echter naar de cijfers, dan is
het beeld gemengder.
De Brainportregio doet het bijvoorbeeld helemaal niet zo goed op het gebied van
hernieuwbare energie.
Brainport heeft niet eens een
duurzaamheidsplan en
bijvoorbeeld ook geen
milieujaarverslag. Brainport is
veel profit, flink wat people
(vooral ten dienste van de
profit), en een beetje planet.
Toch heeft de Brainportregio ontegenzeggelijk een sterke industrie en een goed
onderwijssysteem. Dit leidt ook regelmatig tot kennis en producten die ‘groen’ zijn of
zouden kunnen zijn. Het probleem is echter dat die te weinig in de eigen regio
ingezet worden. De regionale politiek stelt zich te veel als bediende van Brainport
op, en te weinig als leider.
Er is behoefte aan een groene industriepolitiek, die maakt dat Brainport een
vergroenende factor in eigen huis wordt. De overheid heeft daarvoor de traditionele
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aanjagende middelen van de subsidie, de eerste koper, enz. Brainport zou op groen
gebied meer kunnen zijn dan de som der delen, maar is dat nu niet.
Naast wat wettelijk kan, is er wat op basis van min of meer vrijwillige samenwerking
kan.
Wat wil de SP met industrie?
De gemeente moet strikter gaan handhaven op milieunormen;
Bij vergunningplichtige bedrijven waar de gemeente bevoegd gezag is, wordt
het begrip Best Beschikbare Techniek zover mogelijk opgerekt als de wet
toestaat;
Alle Eindhovense bedrijventerreinen moeten een parkmanagement hebben
dat in eigen kring optimaal inzet op vergroenen, daarbij gesteund door
Brainport en de gemeente met dwang en drang, begeleiding, kennis en geld;

Als het mogelijk wordt om het volleggen van bedrijfsdaken tot een verplichting
te maken, moet dat gebeuren en moet dat met geld en kennis gesteund
worden. Tot die verplichting er komt moet de gemeente dit actief gaan
motiveren, waarbij dwang en drang waar mogelijk, niet wordt op voorhand
uitgesloten;

Om een overdadige belasting op het stroomnet te voorkomen, worden er op
bedrijventerreinen opslagsystemen voor elektrische energie gebouwd. Dit
wordt door Brainport en de gemeente gesteund met geld en kennis;
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De circulaire economie moet ook op bedrijventerreinen bevorderd worden. Er
moet onderzoek gedaan worden naar wat bedrijventerreinen op parkniveau
voor een circulaire economie kunnen betekenen, bijvoorbeeld door de
uitwisseling van reststromen;

Brainport moet een
milieujaarplan en een
milieujaarverslag
ontwikkelen;

Brainport moet zich
meer dienend naar de
gemeente Eindhoven
gaan opstellen. De regionale politiek, en dus ook de gemeente Eindhoven,
moeten forse ambities formuleren zodat de kennis van Brainport ook in de
eigen regio toegepast wordt, en Brainport moet die ambities helpen
waarmaken;

De gemeente Eindhoven moet aanjager van van groene industriepolitiek
worden en zich daarnaar gedragen.
Afval
De SP is behoorlijk tevreden over het afvalbeleid van Eindhoven. Belangrijk vinden
we dat de milieustraat gratis blijft want daarmee belonen we goed gedrag van onze
inwoners. Het zwerfafval is nog wel steeds een groot probleem dat moet worden
teruggedrongen. Dat betekent voor ons dat de gemeente blijvend druk op het Rijk
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moet uitoefenen om het probleem van wegwerpverpakkingen aan te pakken en nog
meer statiegeld moet gaan invoeren. Bij activiteiten en evenementen waar de
gemeente bij betrokken is moet van tevoren worden geregeld dat er zo min mogelijk
afval wordt geproduceerd. De aanpak van illegale bijzet van afval naast de
ondergrondse containers moet worden voortgezet.
De Milieustraten zijn essentieel voor een schoon Eindhoven. De openingstijden
moeten daarom weer verruimd worden, waaronder minimaal twee avondopeningen,
zodat burgers ruim de tijd krijgen om hier gebruik van te kunnen maken.
Er zal beter gekeken moeten worden of materialen gerepareerd kunnen worden en
hergebruikt.
Groen en water
Eindhoven is een van de groenste
steden van Nederland. Waar vind je
een rivier zoals de Dommel die
door hartje stad stroomt? En welke
stad heeft vrijwel geen wijk waar
geen park op loopafstand te vinden
is? Welke plaats heeft een
compleet biologisch boerenbedrijf,
de Genneper Hoeve, binnen de
stadsgrenzen? Groen in de stad is niet alleen mooi om naar te kijken maar het heeft
ook belangrijke functies. Zo zorgt groen in de zomer voor verkoeling en vangen
vooral bomen luchtverontreiniging op. Ook is er minder agressie in steden waar veel
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groen is. Tegenwoordig hebben steden in Nederland een veel grotere biodiversiteit
dan het platteland.
De SP wil dat we heel zuinig zijn op de prachtige stadsnatuur van Eindhoven.
Concreet betekent dat dat we de “ecologische hoofdstructuur” respecteren en
beschermen en dat de gemeente het goede beleid voor groen en water van de
afgelopen jaren onverkort voortzet. In sterk versteende wijken moet er meer groen
komen als zich daartoe goede gelegenheden voordoen. Bij nieuwbouw wordt veel
groen ingepast voor wilde bloemen ter bevordering van de biodiversiteit.
Voor water betekent dat onder meer zorgen voor goede opvang van regenwater
door oppervlaktes te “ontharden” en doorgaan met het scheiden van regenwater en
afvalwater. Hierdoor wordt voorkomen dat het schone regenwater wordt vermengd
met vies rioolwater en er onnodig energie en geld wordt verspild met het zuiveren
van schoon regenwater.
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4.

Het bestuur van Eindhoven

Uitgangspunt van de gehele gemeentelijke organisatie moet weer zijn dat de mens
uitgangspunt is van beleid en uitvoering. Op dit moment lijkt dit op veel plekken in de
gemeente, van gemeenteraad tot hulpverleners, hier geen of in beperkte mate
sprake van. Vaak zijn kosten voor de gemeente belangrijker dan de noodzaak van
hulp, die ten grondslag liggen aan beslissingen. Dat moet echt anders.

De gemeente moet een goede dienstverlener zijn. Dit geldt op allerlei terreinen zoals
bijvoorbeeld vergunningverlening, zorg en ondersteuning en inburgering. Wanneer
mensen vinden dat ze niet goed door de gemeente zijn behandeld dan moeten zij op
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een eenvoudige en laagdrempelige manier bezwaar kunnen maken. De gemeente
moet daarop vervolgens goed handelen en zorgen dat er zo snel mogelijk recht
wordt gedaan. Hierin is de afgelopen periode heel veel fout gegaan en daar hebben
Eindhovenaren onnodig onder moeten lijden, bijvoorbeeld bij het organiseren van
huishoudelijke zorg en andere WMO-voorzieningen. Dit mag wat de SP betreft nooit
meer gebeuren. Daarom hechten wij aan een goed georganiseerde
rechtsbescherming in onze gemeente waarin het indienen van klachten en het
maken van bezwaar voor inwoners zo gemakkelijk mogelijk wordt gemaakt. De
gemeente moet niet alleen de individuele bezwaarmakers goed en rechtvaardig
behandelen maar ook haar eigen beleid en werkmethoden aanpassen wanneer
klachten en bezwaren daar aanleiding toe geven.

Digitalisering
De wereld raakt steeds verder gedigitaliseerd. Dit geeft ons steeds meer
mogelijkheden en kan - wanneer goed benut - ongelijkheid verkleinen, contact
tussen mensen te vergroten, de veiligheid voor mensen te verhogen en noem zo
maar op. Kortom: er liggen veel kansen. Aan de andere kant moeten we niet onze
ogen sluiten voor de gevaren, zoals bijvoorbeeld privacyschending, hackers of de
macht van techbedrijven. Voor de SP staat centraal dat we kansen op het gebied
van digitalisering benutten terwijl we tegelijkertijd waken voor de risico’s die het met
zich meebrengt.

Binnen de gemeenteraad is regelmatig veel enthousiasme voor een nieuwe digitale
mogelijkheid, terwijl de noodzaak hiervan dan nog niet duidelijk is. Neem
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bijvoorbeeld de app die een tijd geleden door een aantal partijen werd voorgesteld
om gemeentelijke diensten zoals het afval, het zwembad en de milieustraat mee te
kunnen regelen. Hoewel een app handig is, is het zeker niet noodzakelijk. Er waren
allerlei privacy-technische redenen om af te zien van de app, maar desondanks
wilden verschillende partijen er toch aan geloven. In die gevallen zegt de SP: wij
zullen enkel overgaan tot digitaliseren wanneer het iets bijdraagt, niet enkel ‘om het
digitaliseren’. Pasjes blijven in dit geval een prima alternatief.

In onze stad wordt op veel plekken data verzameld van inwoners en dit neemt alleen
maar toe. Data die de gemeente van onze inwoners verzamelen, moet anoniem
worden verzameld. Ook is het belangrijk dat data na gebruik zo kort mogelijk wordt
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opgeslagen en dat het enkel wordt gebruikt voor de doeleinden waar het voor
bedoeld is en niet achteraf voor andere doeleinden wordt gebruikt.

Inwoners en andere mensen
die onze stad bezoeken, zijn
zich vaak niet bewust dat ze
digitaal gevolgd worden of dat
er data over hen verzameld
worden. Op sommige plekken
worden digitaal emoties
geregistreerd van voorbijgangers. Mensen moeten hier iets van kunnen vinden maar
weten meestal niet dat dit gebeurt.

Ieder algoritme dat de gemeente gebruikt moet openbaar zijn. De gemeente
Eindhoven heeft bijvoorbeeld het systeem SyRi gebruikt om bijstandsfraude op te
sporen. Door een algoritme creëerde het systeem een lijst van mensen die een hoog
risico zouden vormden op het plegen van uitkeringsfraude. Het gevaar is dat bij
gebruik van dergelijke algoritmes, geselecteerd wordt op aspecten die irrelevant zijn,
maar wel schadelijk. Denk aan huidskleur, man/vrouw, inkomen, leeftijd, ed. Pas
nadat het stopgezet was, bleek pas hoe deze werkten.

Bedrijven ontwikkelen vele malen sneller dan dat de wetgeving zich hierop kan
aanpassen en politici lopen chronisch achter de feiten aan. Het is ook lastig: er is
steeds meer specialistische kennis nodig om te beoordelen of iets wenselijk is en om
hier een politiek besluit over te maken. Er bestaat inmiddels een ethische commissie
digitalisering, die het college op verzoek adviseert. De gemeenteraad kan dat niet
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terwijl de gemeenteraad de burgers representeert en namens hen beslist wat er wel
of niet gebeurt. Dit is ongepast en moet veranderen.

Wat wil de SP met digitalisering?

De SP wil dat iedereen mee kan met de ontwikkelingen en dat vooral ook
voor digitaal minder vaardigen openbare voorzieningen volledig toegankelijk
blijft. We moeten niet verder gaan met aanvraag procedures digitaliseren,
zolang er in veel uitkeringsvormen zoals bijstand, WAO etc., geen budget zit
voor computer, smartphone en/of internet aansluiting;

Wij zullen enkel overgaan tot digitaliseren wanneer het aantoonbaar iets
bijdraagt of oplost en niet enkel ‘om het digitaliseren’. Bestaande oplossingen
die prima functioneren, moeten we niet vervangen omdat het een ‘slimme’
oplossing is voor een probleem dat niet bestaat;

Data die de gemeente van onze inwoners verzamelen, moet anoniem worden
verzameld en mogen niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan
waarvoor ze verzameld zijn.

De SP vindt dat de gemeente actief en volledig mensen bewust moet maken
van de gegevens die over hen verzameld worden;

De SP vindt dat als de gemeente Eindhoven of een gelieerde instelling of
bedrijf, informatie verzamelt over mensen, deze daar vooraf over
geïnformeerd worden en over welke informatie verzameld wordt;
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Voordat een algoritme gebruikt gaat worden, moet een onafhankelijke
organisatie toetsen of deze discriminatie uitlokt en of de privacy van mensen
worden geschonden. Als er geen geschikte organisatie gevonden wordt dient
de gemeente die zelf te organiseren. Een negatief advies op één van beide
aspecten wordt bindend;

De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om direct gevraagd en ongevraagd
advies te krijgen van de commissie ethiek in digitalisering.
Veiligheid
In de afgelopen collegeperiode is de criminaliteit in Eindhoven niet of nauwelijks,
gedaald. Ze blijft steken op rond de 17.000 incidenten. Dit in tegenstelling tot de
jaren daarvoor, waar de criminaliteit met 29% is gedaald. Eén specifieke oorzaak is
voor de stagnatie niet te noemen, maar repressieve maatregelen die in deze
collegeperiode genomen zijn, hebben klaarblijkelijk een verwaarloosbaar effect
gehad.
De SP betoogt al jaren dat er veel meer ingezet moet worden op preventie en
minder op repressie. De cijfers van de afgelopen jaren lijken de SP hierin gelijk te
geven.
Preventie is gericht op het voorkomen van criminaliteit. Repressie wordt ingezet als
een crimineel feit al gepleegd is; de dader wordt opgespoord en bestraft. Justitie en
politie zullen altijd een rol hierin blijven spelen, maar hier zit wel een limiet aan.
Bovendien voorkomt het zelden en geneest het niets; het bestraft enkel. De hoop dat
dit een afschrikwekkend effect zal hebben, blijkt uit veelvuldig
criminaliteitsonderzoek, is zeer beperkt.
54

Verkiezingsprogramma 2022-2026 SP afdeling Eindhoven

De SP wil misdaad en criminaliteit zoveel mogelijk (gaan) voorkomen. De
criminaliteitscijfers zijn daarvoor te groot en de stagnatie in de afname te ernstig. Met
als grootste dieptepunt natuurlijk de “avondklok-rellen” van begin 2021.
Wat wil de SP met veiligheid?
Wij willen een veiligheidsbeleid waarin preventie in plaats van repressie het
nieuwe uitgangspunt gaat zijn. Oorzaken waardoor inwoners in de criminaliteit
vervallen, moeten worden vastgesteld en ideeën om deze aan te pakken
ontwikkeld;
Wij gaan komende collegeperiode inzetten op het uitvoeren van deze visie.
Dit zal ook na deze komende periode moeten leiden tot minder criminaliteit.
Ook zonder deze visie kunnen wij nu al een aantal maatregelen aangeven welke
noodzakelijk zijn in de preventie van misdaad en criminaliteit:
Wij gaan buurtnetwerken van bewoners, ouders en andere “welwillenden”
opzetten in de verschillende wijken van Eindhoven. Onder welwillenden
worden onder andere, maar zeker niet uitsluitend, jongerenwerkers en
vormingswerkers verstaan. Politie en BOA’s hebben hierin geen actieve rol in,
maar zijn op de achtergrond laagdrempelig bereikbaar voor deze
buurtnetwerken;
Inwoners van Eindhoven die door welke oorzaak dan ook, een verhoogd
risico hebben om in criminaliteit te vervallen, gaan we actief meer perspectief
geven. Dit doen we niet alleen door meer te begeleiden naar werk en woning,
maar ook door mensgericht deel te laten nemen in sociale netwerken. Dit
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gaan we ook actiever doen voor mensen die uit detentie komen, om zo te
voorkomen dat zij een terugval maken;
Wij gaan ervoor zorgen dat preventie meer in de wijk wordt vormgegeven dan
nu het geval is. Zo zal de Wijkagent fysiek in de wijk aanwezig moeten zijn.
Deze zal eenvoudig aanspreekbaar moeten zijn en niet zoals nu alleen via
een (betaal) telefoonnummer. Deze staat los van de buurtnetwerken in de
wijk.
Vaak wordt gezegd dat camera’s essentieel/noodzakelijk zijn voor de veiligheid. Ook
hier wordt dan uitgegaan van een repressieve werking die als preventief wordt
gepresenteerd. Camera’s blijken vooral achteraf te functioneren bij opsporing als het
feit al voltrokken is en zelfs dan blijkt het vaak niet functioneel.
Camera’s geven een vals gevoel van veiligheid, maar voorkomen zelf verder niets.
Wel hebben camera’s negatieve consequenties; het schendt de privacy van burgers,
mensen worden individueel gevolgd in de binnenstad en daarbuiten, zonder dat er
sprake is van verdenkingen. Ook is er geen democratische controle mogelijk of
richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens daadwerkelijk worden opgevolgd.
Wij gaan camera’s terugbrengen tot het aantoonbaar noodzakelijke;
De SP gaat ervoor zorgen dat de democratische controle effectief
gewaarborgd en uitgevoerd wordt;
Burgers in Eindhoven moeten beter geïnformeerd worden waar camera’s
hangen, waarom en wat er met gegevens wordt gedaan. Ook krijgen zij
zeggenschap hoe, waarvoor en waarom een camera wordt gebruikt;
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Zogenaamd “slimme oplossingen” moeten de democratische privacy-toets
kunnen doorstaan en er mag geen twijfel zijn bij burgers dat dit ook correct
wordt uitgevoerd;
Het volgen van Burgers waar geen concrete aanleiding voor verdenking van
een misdrijf of overtreding, wordt verboden. BOA’s zijn Bijzondere
OpsporingsAmbtenaren die veelvuldig worden ingezet om te waken over
orde. De meeste OpsporingsAmbtenaren hebben niet de taak om op te
sporen, maar om te patrouilleren door de stad. Zij zijn geen politieagenten en
moeten ook niet ingezet worden als substituut of als verlengde daarvan;
Politietaken moeten door politie uitgevoerd worden en niet door BOA’s.
Beter kijken naar wat burgers een onveilig gevoel geven. Zoals bv vernielingen,
burenruzies “klein” geweld en intimidatie. Te denken valt aan sneller repareren van
vernielingen, graffiti vervangen door kunstwerken ed. Beter bemiddelen en inspelen
op overlast en wijkbemiddeling bij overlast en burenruzies.
Verkeersveiligheid

Wij vinden dat een deel van de ontstane onveiligheid in het verkeer te maken heeft
met het gedrag van de gebruiker. De onbeschaafdheid jegens elkaar zien we in
grote maten terug in het verkeer met alle gevolgen van dien. Onveilige situaties
worden onder andere gecreëerd door hoe men met elkaar omgaat in het verkeer
waardoor er onnodige slachtoffers vallen. De toenemende drukte op de wegen,
fietspaden en voetpaden gaan gepaard met meer ernstigere ongevallen maar ook
meer lichte ongevallen die ook zeer veel gevolgen en impact kunnen hebben op
mensen.
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Tevens zijn uniformiteit en eenduidigheid van verkeerstekens, wegmarkering en de
weginrichting van grote invloed op de verkeersveiligheid. Volgens de SP is het van
belang dat we in de gemeente gaan werken uniforme inrichtingen die voor de
inwoners herkenbaar zijn en deze uitrollen in de hele gemeente en daar consequent
aan vasthouden, bijvoorbeeld fietspaden altijd in het rood en niet soms in het blauw
of grijs. Zodat verkeersregels overal hetzelfde toegepast kunnen worden en dat
inwoners kunnen vertrouwen op de inrichting in het kader van verkeersregels als zij
gebruik maken van het verkeer.

Kunst en cultuur

Kunst en cultuur is belangrijk voor het welzijn van de Eindhovenaren. Het zorgt voor
een prettige leefomgeving en
verbinding tussen mensen. Kunst
en cultuur bieden ook de kans om
zich te ontwikkelen, te ontspannen
en elkaar te ontmoeten. Ook
maakt het de stad aantrekkelijker
voor bezoekers en bedrijven. We
zijn blij dat er nu eindelijk een
museum komt (VONK) over de
geschiedenis van Eindhoven. De
bedoeling is dat het een museum van, voor en door Eindhovenaren het “wij-gevoel”
hier in Eindhoven versterkt.
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Wat wil de SP met kunst & cultuur?

Alle kunst en cultuur, moet toegankelijk zijn voor alle Eindhovenaren. Dat
betekent onder meer dat het betaalbaar moet zijn ook voor mensen met
weinig geld;

Kinderen moeten al op jonge leeftijd met kunst en cultuur in aanraking komen.
Cultuur moet zichtbaar en voelbaar zijn in alle wijken. Kunst moet ook
aanzetten tot meedoen;

Wij streven er naar dat onze inwoners zelf kunnen deelnemen aan kunst en
cultuur op een betaalbare wijze;

We willen in meer buurten bibliotheken inrichten.

Ondernemen

Het Eindhovense bedrijfsleven is een goed en efficiënt werkende economische
motor. Dat geldt voor zowel de grote bedrijven als het midden- en kleinbedrijf (MKB).
Het MKB vormt het hart van onze economie. Het MKB is wendbaar, innovatief en in
staat maatwerk te leveren in de meest uiteenlopende specialisaties. Het MKB en het
grootbedrijf kunnen niet zonder elkaar bestaan.

Lokale Ondernemers hebben hart voor de zaak. Ze hebben dat in de recente
crisisjaren laten zien; ondanks de extreem moeilijke periode zijn toch veel
ondernemingen in onze regio overeind gebleven. Dat is mede te danken aan de
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regionale samenwerking waarbij de lokale politiek oog had voor de belangen en
problemen van de kleine bedrijven.

De SP vindt dit nog niet genoeg. Er wordt niet altijd rekening gehouden met de
effecten voor het MKB bij het opstellen van nieuwe plannen en regels. De SP vindt
dat de politiek actief dient te luisteren naar het MKB. Onze gemeente moet
bijvoorbeeld aanbestedingen zo inrichten dat het MKB extra kansen krijgt hierop in te
schrijven. De gemeente stimuleert haar onderaannemers al tot Maatschappelijk
Verantwoord Ondernemen. Dit willen we uitbreiden naar alle ondernemers door
goede voorbeelden te stellen via bemiddeling, facilitering en
stimuleringsmaatregelen.

De SP is voorstander van het toepassen van vooruitstrevende technieken. We
ondersteunen het innovatiebeleid van Eindhoven van harte, waaronder het geven
van podium aan regionale
ondernemers die innoveren.
Bedrijven die zich in onze regio willen vestigen dragen bij aan de versterking van
onze economie. Waar mogelijk moet de gemeente ondersteunen dat de
maakindustrie gaat groeien in onze stad en regio, omdat daarmee werkgelegenheid
ontstaat voor de mensen met een MBO of lagere opleiding (vakkrachten). De SP
maakt zich daarbij zowel op landelijk als lokaal niveau hard voor een
omscholingsbeleid dat boven het MBO-2 niveau uitstijgt, zodat het gat tussen
werkzoekenden en werkgevers kleiner wordt.

De SP wil het aantal koopzondagen beperken ter bescherming van zelfstandige
winkeliers (MKB).
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De SP pleit ervoor om op elk bedrijventerrein een parkmanagement te realiseren,
waarin meer oog is voor de bestrijding van ongelukken, voor integrale
rampenplannen, voor duurzame energieoplossingen (zie ook hoofdstuk over milieu)
en voor de gezondheid van gebruikers, bezoekers en omwonenden. Daarbij moeten
we leren van al bestaande parkmanagementorganisaties.
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