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1

Inleiding

Christelijk-sociaal: dienstbaar en duurzaam
De ChristenUnie is er voor u! Juist in moeilijke tijden willen wij als christelijk-sociale partij de handen
uit de mouwen steken en ons inzetten voor u en voor onze gemeente Eindhoven. Dat doen we vanuit
persoonlijke betrokkenheid bij onze samenleving en vanuit onze christelijke levensovertuiging.
De ChristenUnie heeft oog voor mensen, hun welbevinden en hun relaties. Niemand leeft voor zichzelf
en niemand mag aan zijn eigen lot worden overgelaten. We geloven dat mensen tot bloei komen als
zij zich verantwoordelijk voelen voor zichzelf en voor elkaar en zorg dragen voor elkaar. We zetten ons
daarom in om oplossingen te vinden voor onmenselijke situaties van verslaving, armoede en eenzaamheid, en om deze situaties te voorkomen.
De ChristenUnie wil alles doen wat in haar vermogen ligt om mensen tot hun recht te laten komen. Dat
kunnen we niet alleen. Als inwoners van Eindhoven zijn we geen individuen die met de rug naar elkaar toe staan. We zijn als mensen en samenlevingsverbanden op elkaar aangewezen. Wij willen
daarom ruim baan geven aan die gemeenschappen waarin zorg en verantwoordelijkheid opbloeien.
Daarbij valt te denken aan: gezinnen, scholen, kerken, bedrijven en organisaties van burgers zoals
sportclubs en verenigingen. Daarin wil de ChristenUnie investeren.
Religieuze en culturele verschillen kunnen in de praktijk lastig zijn, maar als we elkaar de ruimte geven
en elkaar respecteren, kan diversiteit de gemeenschap juist versterken. Wij willen ons inzetten voor de
vrijheid van godsdienst en levensovertuiging en voor het bijzonder onderwijs.
Ook wij willen ons inzetten voor duurzame economische ontwikkeling. Goede zorg voor de schepping
en dus voor mens, natuur, landschap en milieu heeft onze grote aandacht en betrokkenheid. Criminaliteit en overlast tegen gaan is een belangrijke taak van de gemeente; met elkaar kunnen we iets doen
tegen hufterigheid op straat en vervuiling van onze leefomgeving.
Echter, de overheid moet niet alles in de hand willen houden. De politiek kan niet alles oplossen. We
hebben elkaar nodig, maar nemen ook onze eigen verantwoordelijkheid. Samen kunnen we iets moois
van Eindhoven maken. Wij zullen daar van onze kant alles aan doen, daar kunt u van op aan.
Als christenen in de politiek beseffen we ook dat de bloei van onze gemeente afhangt van de zegen
van God. We zien uit naar de komende vier jaar en rekenen op uw steun!

2

Dienstbare overheid

De bestuursperiode 2010-2014 kenmerkt zich net als de afgelopen periode door een groeiende
verantwoordelijkheid van gemeenten. De afgelopen jaren zijn allerlei taken gedecentraliseerd
(overgedragen van het Rijk naar de gemeenten), bijvoorbeeld op het gebied van werk, bijstand,
inburgering, zorg en welzijn. De gemeente wordt steeds meer gezien als het overheidsorgaan
waar het beleid begint en die zelfstandig taken uitvoert. Eindhoven staat voor de uitdaging deze versterkte positie om te zetten in resultaat. Dat vraagt om visie en bestuurskracht, om een
betrouwbare en daadkrachtige overheid.
De gemeente is ook een dienstbare overheid en bondgenoot van de samenleving. Dat betekent: niet
mensen plat knuffelen of betuttelen, maar burgers zoveel mogelijk verantwoordelijkheden in de samenleving geven, of deze bij hen terugleggen. Het betekent op z’n minst verantwoordelijkheden delen
met partners in de samenleving. De gemeente ondersteunt daarbij, faciliteert en stelt waar nodig grenzen. Op deze manier draagt de plaatselijke overheid bij aan een bloeiende samenleving.
Dienstbare overheid
Een dienstbare overheid vraagt om dienstbare raadsleden, wethouders, burgemeester en ambtenaren. De ChristenUnie wil een gemeentelijke organisatie zijn die dienstbaar is aan de samenleving en
zoveel mogelijk via één loket open, transparant, service- en klantgericht handelt. ChristenUnie-politici
willen betrouwbaar zijn en open en transparant hun afwegingen maken.
Dienstbaarheid is niet soft en is dan ook meer dan ‘u vraagt, wij draaien’. Het is ook dienstbaarheid
aan het algemeen belang en aan de publieke gerechtigheid. Daarin heeft de overheid ook een duidelijke eigen verantwoordelijkheid.
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In de volgende paragrafen schetsen we hoe de ChristenUnie de rol van de gemeente Eindhoven in
het algemeen en in het bijzonder op het gebied van veiligheid en financiën ziet voor de komende jaren.

2.1

Rol van gemeente

Door ontwikkelingen als de veiligheidsregio en de inzet van meerdere provincies is de druk tot samenwerking tussen gemeenten nog verder toegenomen. In onze regio kennen we de SRE: Samenwerking
Regio Eindhoven. Als lokale ChristenUnie zijn we van mening dat deze vorm geen of onvoldoende
recht doet aan de democratische legitimatie en dat de herkenbaarheid bij u als burger moeizaam is. Wij
opteren voor een stadsprovincie, maar weten dat deze mogelijkheid al eerder gestrand is in de Haagse
besluitvorming. Elke kans om de huidige vorm democratischer te maken, zullen we van harte steunen.
Eigen verantwoordelijkheden
De gemeente moet kunnen aantonen dat zij in staat is tot effectief en efficiënt handelen. Periodieke
bestuurskrachtmetingen en allerlei bench marks (onderlinge vergelijkingen tussen gemeenten) krijgen
steeds meer voet aan de grond. Daarbij wordt nog wel eens vergeten dat niet alles in cijfers uit te drukken valt en dat zo’n instrument ook onbedoeld een ‘elkaar in de wurggreep houden’ kan opleveren.
Binnen de gemeente Eindhoven wil de ChristenUnie serieus kijken naar mogelijkheden om buurten,
wijken en dorpen meer eigen verantwoordelijkheden te geven, zo mogelijk met eigen budgetten. Daarbij respecteren we de eenheid van de stad en de vele bestaande of nieuwe netwerken over de buurt
heen respectievelijk buiten de buurt.
Tegelijkertijd zoekt de ChristenUnie altijd de constructieve samenwerking met omliggende gemeenten,
de regio en de provincie.
Ruimere bevoegdheden burgemeester
Binnen de lokale overheid zien wij een veranderende rol van de burgemeester, als zelfstandig bestuursorgaan. De bevoegdheden zijn groot en door de tijd heen verruimd. Zo is de burgemeester lid
van het Regionaal College, de lokale driehoek (burgemeester, politie, justitie) en de veiligheidsregio.
Ook kan hij tijdelijke huisverboden en gedwongen opvoedingsondersteuning opleggen. Verantwoordelijkheid vraagt verantwoording afleggen aan een democratisch gelegitimeerd orgaan.
Wat de ChristenUnie wil bereiken in de komende raadsperiode:
 De periode 2010-2014 zal gekenschetst worden door zware bezuinigingen. Om de bestuurskracht te bevorderen, opteren wij nadrukkelijk voor een wethouder Economie.
 Alhoewel er al een goede stap naar een efficiëntere organisatie is gemaakt in het programma
‘Eindhoven Een’, moet een daadwerkelijke reductie van ambtenaren van 10% tegen het eind
van de raadsperiode (eind 2013, ten opzichte van het niveau eind 2009) als doelstelling worden
opgenomen in het nieuwe collegeprogramma.
 De uitgezette koers en de eerste positieve resultaten met inspraak/samenspraak moeten verder worden geïmplementeerd. Dit verhoogt de efficiëntie in de besluitvormingsprocessen en
geeft duidelijkheid over de rol en de inbrengmogelijkheden van de inwoners. Deze koers wordt
ingezet vanaf het eerste begin van een project.
 Om conflicten zoveel mogelijk op te lossen voordat er formele klachten komen, moet het inzetten van bemiddelaars, waar ook maar enigszins mogelijk, worden versterkt.
 Stedenbanden moeten gericht zijn op ondersteuning van lokale initiatieven. Daarbij moet over
en weer de ruimte gemaakt worden om te leren van elkaars culturen. Daarnaast mag economische versterking plaatsvinden.
 Op lokaal niveau willen we bevorderen dat de milieudoelstellingen worden behaald. Daartoe
moet het huidige beleid met kracht worden doorgezet.

2.2

Veiligheid

Integraal veiligheidsbeleid krijgt in Eindhoven steeds meer aandacht. Denk aan het Politiekeurmerk
Veilig Wonen, de Handreiking Veilig Uitgaan, het Keurmerk Veilig Ondernemen, de Veiligheidseffectrapportage en BIBOB (Bevordering Integriteitbeoordeling Openbaar Bestuur).
De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid, maar ook burgers, zowel individueel als collectief, hebben hierin een rol. Overheid en burgers werken samen aan een veilige en
leefbare samenleving, elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheden.
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Criminele sector
In toenemende mate staat het gedoogbeleid met betrekking tot coffeeshops onder druk. Steeds duidelijker wordt de enorme betrokkenheid van de criminele sector bij de drugshandel. Met name ZuidoostBrabant is een grote producent van softdrugs en mede daarom moet Eindhoven haar verantwoordelijkheid nemen in de bestrijding van de kweek van softdrugs. De ChristenUnie staat achter de uitwerking van het rapport van de commissie Fijnaut.
Normen en waarden
De overheid staat voor een duidelijke handhaving van normen en waarden. Vertegenwoordigers van
de lokale driehoek (burgemeester, politie en justitie) hebben daarin elk hun eigen taak en zorgen voor
een nauwe, efficiënte en doeltreffende samenwerking.
Ook het voorkómen van normoverschrijdend gedrag is belangrijk. Handhaving en preventie dienen in
evenwicht te zijn. Partners in preventie zijn onder andere welzijnswerk, jeugdzorg, onderwijs en gezondheidszorg. Samenwerking tussen al deze partijen is van belang, maar mag niet uitmonden in
overleg zonder resultaten. De gemeente kan hierin een (pro-)actieve en regisserende rol vervullen.
Integrale aanpak van het veiligheidsbeleid is daarom noodzakelijk. De gemeenteraad kan daarvoor de
gewenste kaders vaststellen.
Burgers zijn actief betrokken bij veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Zij zijn bovendien de oren en
ogen van de politie. Overlastgevend en crimineel gedrag moeten daarom blijvend gemeld worden bij
de politie. Burgers moeten hun medeburgers kunnen aanspreken op ongewenst en asociaal gedrag
waarbij eigen veiligheid niet uit het oog mag worden verloren. Ook moeten zij respect hebben voor
hun medeburgers, andermans eigendommen en de leefomgeving.
De aanpak van probleemjongeren mag hard als het moet, maar waar kan hebben zachtere trajecten
de voorkeur. Preventie moet daar zonder meer aan voorafgaan.
Waar de ChristenUnie voor staat in de komende raadsperiode:
 We steunen initiatieven die overdadig drankgebruik onder jongeren tegen gaan.
 We willen blowverboden op specifieke plaatsen (zoals speelplaatsen of plaatsen waar overlast is).
 We zijn voor actief beleid om de kosten van vandalisme te verhalen op de daders.
 We willen de sociale samenhang versterken tussen individuen en groepen door het faciliteren van
wijkplatforms, buurtverenigingen, buurtfeesten et cetera (zie ook paragraaf 4.3).
 We steunen efficiënte uitvoering van uitstapprogramma’s voor prostituees.
 We zijn voorstander van een uitsterfbeleid (of reduceringsbeleid) voor bestaande gokhallen, bordelen en coffeeshops.
 We zijn voorstander van het actief werken met Burgernet en sms alert.
 We zien de agent graag in de klas. Het is belangrijk dat jongeren hun wijkagent op een goede
manier leren kennen.
 We zijn positief over het gebruik van veiligheidscamera´s op plekken waar criminaliteit makkelijk
en vaak voorkomt, zowel als preventieve maatregel als om daders op te pakken.

2.3

Financiën

Het gemeentebestuur heeft de plicht om jaarlijks te zorgen voor evenwicht tussen inkomsten en uitgaven: een reëel sluitende begroting is de norm. Een meerjarenraming is noodzakelijk om op middellange termijn goed zicht te houden op de financiële situatie van de gemeente.
Het opbouwen en bewaken van een goede reservepositie is belangrijk om eventuele tegenvallers op
te vangen. We zijn voor een anticyclisch gemeentelijk financieel beleid. Besparingen in de goede tijden moeten leiden tot dempingen van crises in slechte tijden. Bestemmingsreserves en voorzieningen
moeten regelmatig getoetst worden op de actuele behoefte. Het treasury statuut moet op orde zijn en
beleggingen risicomijdend.
Wat we willen bereiken in de komende raadsperiode:
 We zijn voorstander van een sluitende begroting. Zowel de gemeente als gesubsidieerde instellingen hebben de verantwoordelijkheid goed om te gaan met belastinggelden.
 We willen voldoende inzicht in het financiële beheer van (deels) gesubsidieerde instellingen in
Eindhoven zodat vroegtijdig kan worden ingegrepen bij begrotingsafwijkingen.
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We vinden dat het Eindhovense gemeentebestuur zich terughoudend moet opstellen waar het
gaat om het verhogen van de lastendruk voor de inwoners.
Efficiëntieverbetering moet een voortdurend proces zijn onder andere om de lokale lastendruk
binnen de perken te houden.
Indien de financiële draagkracht van burgers daartoe aanleiding geeft, behoren kwijtschelding van
verschuldigde belasting(en) en heffingen in individuele gevallen tot de mogelijkheden. Het kwijtscheldingsbeleid is daarmee een belangrijk onderdeel van beleid in de strijd tegen sociaal isolement en armoede.

3

Duurzame leefomgeving

De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als goede rentmeesters op een verantwoordelijke en duurzame manier omgaan met de schepping.
Verantwoordelijkheid voor mensen en voor de natuur en het milieu staan dan ook centraal.
We mogen de overvloed die de natuur biedt gebruiken, mits met mate. Dat bepaalt onze keuzes op
terreinen als natuur, energie en klimaat, maar ook op het gebied van afval, mobiliteit en bebouwing.
Wij zijn beheerders en gebruikers van Gods schepping, niet met de bedoeling alles op te maken.
Hoewel veel milieu- en klimaatbeleid op Europees en op wereldniveau gemaakt wordt, moet ook de
gemeente een bijdrage leveren. Op de eerste plaats via haar voorbeeldfunctie. Eindhoven heeft de
ambitie om klimaatneutraal te worden.
Het wordt steeds belangrijker dat de overheid duidelijke ruimtelijke keuzes maakt. De belangen van
bestaande en nieuwe ruimtevragers moeten goed worden afgewogen; de overheid moet daar haar
werkwijze op aanpassen. Integraal en gebiedsgericht werken zal opgezet en uitgebouwd moeten worden. De overheid heeft daarbij niet alle kaarten in handen, maar treedt vaak op als overlegpartner of
als regisseur in het speelveld met andere partijen.
Samenwerking vraagt om overleg met medeoverheden, grondeigenaren en belangenorganisaties. Dat
vergt veel tijd, maar door belanghebbenden in het voortraject te betrekken kunnen bezwaren later in
het proces worden ondervangen. De nadruk moet liggen op participatie, om langdurige (en kostbare)
juridische procedures te voorkomen. Dit sluit aan bij de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, waar het
accent ligt op overleg vooraf in plaats van toetsing achteraf.
Samenwerken is zinvol in het beheer van de openbare ruimte. In projecten als ‘Schoon, heel en veilig’
werken gemeente, politie, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties samen aan een leefbare samenleving.

3.1

Ruimtelijke ordening en wonen

Met de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro, op 1 juli 2008 in werking getreden) is het primaat bij
gemeenten komen te liggen: decentraal wat kan, centraal wat moet. Gemeenten moeten hun regierol
in het ruimtelijke ordeningsbeleid oppakken. Op die manier kunnen zij vanuit de lokale samenleving
sturing geven aan het ruimtevraagstuk, zowel kwantitatief als kwalitatief. Het gaat hierbij om een
evenwichtige keuze tussen ecologie en economie.
De visie van de ChristenUnie
Lange tijd ging het bij ruimtelijke ontwikkelingen vooral om kwantiteit: er moest gebouwd worden om
tegemoet te komen aan de vraag naar onder andere huisvesting en bedrijventerreinen. De recente
economische en demografische ontwikkelingen dwingen om te investeren in kwaliteit door:
- te kiezen voor zoveel mogelijk behoud van het groene buitengebied met een heldere afbakening voor groen en bebouwing. De ChristenUnie wil investeren in binnenstedelijk bouwen en
meervoudig ruimtegebruik (bouw in meerdere lagen). Naast uitbreiding wordt ook gekeken
naar de mogelijkheden van ‘inbreiding’;
- herstructurering van bedrijventerreinen;
- extra aandacht te geven aan de openbare ruimte, aan duurzaam bouwen en levensloopbestendig wonen;
- nieuwbouw meer af te stemmen op de vraag uit de bevolking.
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Wat we willen bereiken in de raadsperiode 2010-2014:
Eindhoven heeft een heldere structuurvisie die aangeeft welke ruimtelijke ontwikkelingen worden nagestreefd en hoe de gemeente deze ontwikkelingen wil realiseren.














De ChristenUnie kiest voor samenwerking met andere omliggende gemeenten.
Burgers verdienen rechtszekerheid. Daarom moeten er actuele bestemmingsplannen zijn, die
digitaal kunnen worden ingezien.
Bouwen binnen de stad levert vaak een exploitatietekort op. De gemeente maakt afspraken met
corporaties en ontwikkelaars over (sociale) woningbouw. De combinatie met meerlaagse bouw en
meerdere functies in een gebouw is hierbij van belang. De omliggende gemeenten zullen meer in
het segment sociaal moeten gaan bouwen.
We zien de noodzaak van meervoudig ruimtegebruik, bijvoorbeeld ondergronds parkeren, bij
voorkeur gecombineerd met meerlaagse bouw. Ondergronds bouwen wordt opgenomen in de bestemmingsplannen.
We staan achter de aanpak om boven scholen, winkels en bedrijven woningen te realiseren.
Kwaliteit voor de openbare ruimte
De kwaliteit van onze leefomgeving wordt sterk bepaald door bebouwing, maar ook door de openbare ruimte die meer is dan restruimte na bebouwing. Er moet aandacht zijn voor inrichting, beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Bij samenwerking met projectontwikkelaars en woningcorporaties wordt de rol van gemeenten en het publieke belang van de leefomgeving voldoende geborgd.
Open ruimten zijn onmisbaar: pleinen, groenstroken, parken, speeltuinen en oppervlaktewater.
Het zijn de ‘longen’ van een dorp of stad. Binnenstedelijk bouwen is goed, maar de leefbaarheid
mag niet in het geding komen.
De ChristenUnie is tegen de sloop van huizen, straten en wijken wanneer economische redenen
de overhand krijgen: wanneer oudere huizen tegen de vlakte gaan omdat de nieuwe huizen meer
geld opbrengen. Door deze sloop verliezen we karakteristieke bebouwing.
We zijn voor stimulering van de verkoop van huizen door corporaties aan huurders in krachtwijken. Wij willen dit zonder concurrentiebeding voor de nieuwe eigenaren. Bovendien zou een versoepeling van het toelatingsbeleid voor kleine buurtwinkels en kleine bedrijven de buurt ten goede
komen.
We zijn voor het ruimer beschikbaar stellen van vrije kavels, in het bijzonder in krachtwijken om
tegemoet te komen aan de behoefte van welstandvrij bouwen. Dit komt de ruimtelijke kwaliteit ten
goede.

Duurzaam bouwen
Duurzaam bouwen moet de norm zijn; vooral het energieverbruik zal in de komende periode verder
omlaag moeten. Dit levert voordelen op voor bewoners en hun energierekening. Eindhoven heeft als
norm 2% per jaar transitie naar duurzame energie. Dit zal resulteren in woningen en gebouwen die
klimaatneutraal zijn of zelfs energie ‘produceren’. Bovendien zullen duurzame materialen gebruikt
worden. Aangezien de woning een grote energieverbruiker is, zal de komende periode hierop extra
nadruk komen te liggen.
Bij de vergunningverlening en oplevering van nieuwbouwwoningen moet daadwerkelijk getoetst en
gehandhaafd worden of aan de wettelijke duurzaamheideisen en de criteria van eventueel verleende
subsidie(s) is voldaan.
Geen kwantiteit, maar kwaliteit en afstemming op de vraag
 Het huisvestingsbeleid van de gemeente Eindhoven dient aan te sluiten op de vraag.
 Landelijke ontwikkelingen laten zien dat de groep 1-persoons huishoudens sterk zal toenemen en
tegelijkertijd dat de bevolkingsaantallen niet meer groeien of zelfs dalen. De woonvisie van Eindhoven moet daarop afgestemd zijn.
 Eindhoven heeft de ambitie te groeien en samen met de omliggende gemeenten meer woningen
te bouwen. Hierbij is het van belang de behoefte te onderkennen van kenniswerkers. De huidige
te hoge norm voor sociale woningbouw werkt hierbij belemmerend en wordt meer getoetst op
noodzaak.
Toegankelijkheid en leefbaarheid bedrijventerreinen
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Eindhoven bouwt langs de A2 bedrijventerreinen. De ChristenUnie pleit ervoor deze terreinen niet
alleen toegang te geven vanaf de snelweg, maar ook met elkaar te verbinden via parallelwegen.
Dit voorkomt onnodig omrijden en verkeersoverlast bij de op- en afritten en verdunt het verkeer
over meerdere wegen. Een voorbeeld: verbind de Kade met de Spaarpot en Ekkersrijt met Best
via Ekkersweijer, een mogelijkheid die nu wordt geblokkeerd door bloembakken.
Als proef stelt de ChristenUnie voor de mogelijkheid te onderzoeken om verouderde en wegkwijnende bedrijventerreinen (onder andere in krachtwijken) op te waarderen tot multifunctioneel
bruikbare terreinen met winkels, woningen en kantoren. Geef deze vrijheid aan de zittende ondernemers. Maak daarbij een bestemmingsplan dat een zone met minder regels stelt.
De ChristenUnie pleit voor een gevarieerde opbouw van wijken en delen van de stad waarbij bedrijven, winkels, kantoren en wonen door elkaar worden toegepast. De groei hiervan heeft een eigen dynamiek en wordt zo min mogelijk gehinderd door regelgeving. De ChristenUnie staat kritisch tegenover winkelcentra, meubelparadijzen, kantoorclusters en andere monoculturen.

3.2

Natuur, milieu en klimaat

Energieverbruik is een belangrijk thema geworden, energie labeling van gebouwen gaat hierin een
grote rol spelen.
Op het gebied van afval zijn er ontwikkelingen, zoals het nieuwe Landelijk afvalbeheersplan (LAP)
2009-2021, die aanzetten geven tot een integrale analyse van de levenscyclus van materialen en
producten. De doelstelling van gemiddeld 60% hergebruik van het huishoudelijk afval in 2015 moet
ons inziens haalbaar zijn.
De visie van de ChristenUnie
Doordat veel milieutaken gedecentraliseerd zijn hebben gemeenten een belangrijke rol bij de uitvoering van het beleid. De gemeente is op basis van de Wet Milieubeheer verplicht tot het vaststellen van
een integraal milieubeleidsplan. Dit zal een helder en up-to-date plan moeten zijn.
De ChristenUnie staat volledig achter de doelen zoals die zijn verwoord in het klimaatakkoord dat de
Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk (Ministerie VROM) hebben gesloten:

Reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 30% in 2020 (ten opzichte van 1990). Hierbij
gaat het om zowel CO2 als de overige broeikasgassen zoals methaan en lachgas.

Een energiebesparing van 2% per jaar.

Een aandeel van hernieuwbare energiebronnen (duurzame energie) van 20% in 2020.
Een reductie van 30% CO2 is vele malen beter dan niets, maar nog altijd vele malen slechter dan het
hoogst haalbare: de overgang van fossiele naar duurzame brandstoffen, zoals de opwekking van
energie met zonnecellen, windmolens (ook kleine op het woonhuis), warmtepompen, warmtekrachtkoppelingen en vele andere mogelijkheden. Die transitie moet binnen maximaal drie decennia worden
gerealiseerd.
Eindhoven produceert circa 100 miljoen kilo afval per jaar. Het is belangrijk daarmee zorgvuldig om te
gaan.
Het apart inzamelen van gft-afval is zinvol en (milieu-)rendabel. Het Rijk heeft gemeenten vanaf eind
2008 wel meer vrijheid gegeven om wat betreft gft-inzameling af te wijken van de Wet milieubeheer.
Recent is de gescheiden ophaal van plastic in Eindhoven gestart. De ChristenUnie pleit ervoor dat de
inzameling per huishouden of adres gebeurt. Papier zou ook in de bak kunnen. Het verdient de voorkeur samenwerking te zoeken met omliggende gemeenten.
Zwerfafval is nog steeds één van de meest genoemde ergernissen onder de bevolking. Eindhoven
moet zoveel mogelijk maatregelen nemen om zwerfafval te voorkomen. Blijvende voorlichting hieromtrent is van groot belang en handhavend optreden is noodzaak.
Wat we concreet willen bereiken in de komende raadsperiode
De gemeente heeft naar de burger toe zowel een voorlichtende functie als een voorbeeldfunctie. Voor
de particulier is het streven: altijd zuinig - zeker als het gaat om fossiele brandstoffen -, maar met behoud van comfort. Duurzame techniek geeft de mogelijkheid van energieopwekking uit oneindige
bronnen (zon, wind en water). In plaats van verbruikers van energie transformeren woningen in productie eenheden van energie.

De ChristenUnie pleit voor meer toepassingen van duurzame energie zoals warmte- en koudeopslag, warmtepomp, zonnecel (voor stroom en warmte), zonneboiler en windmolen. Dit met
behoud van comfort voor de gebruiker.
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3.3

We willen meer informatie en ondersteuning geven van particuliere woningeigenaren met betrekking tot energiebesparende apparatuur.
Verplicht winkels, scholen en dergelijke het ‘eigen erf’ schoon te houden.
Eindhoven heeft duidelijk beleid voor het kappen van groen en heeft een groen-norm. Herbeplanting staat bovenaan in het te voeren beleid.
De recente aparte inzameling van plastic pakt goed uit. We willen een verzamelbak bij ieder
woonhuis die op vaste tijden wordt geleegd, net als een aparte papierbak die op vaste tijden
wordt geleegd.
We willen in de komende raadsperiode streven naar 100% duurzame inkoop.
We willen dat bij bestaande gemeentelijke gebouwen gestreefd wordt naar een energiebesparing van minimaal 2% per jaar en 40% opwekking en/of inkoop van duurzame energie.
We willen dat CO2-emissiereductie integraal wordt opgenomen in verkeer- en vervoersplannen
met extra aandacht voor alternatieven voor de auto. Fietsverkeer moet gestimuleerd en gefaciliteerd worden.
We willen dat de eigen gemeentelijke energieopwekking duurzaam gebeurt. Projecten en evenementen in de stad moeten zich als energiezuinig profileren en dit communiceren.

Mobiliteit

Overheid en burgers hebben een grote verantwoordelijkheid om bewust met mobiliteit om te gaan,
vanwege de effecten op de kwaliteit van de leefomgeving en het ruimtebeslag van wegen. Automobiliteit is een belangrijk thema. Verkeersplannen zoals in de afgelopen periode tijdens de ombouw van de
A2 hebben onze instemming. De plannen voor de grote wegenstructuur rond Eindhoven hebben de
instemming van de ChristenUnie. De N279 en de verdere omleiding ten oosten van Helmond vormen
hierbij de afsluiting van de ruit rond Eindhoven. De keuze voor de noordelijke verbinding tussen A2 en
N279 loopt bij voorkeur boven Son en Breugel.
Wat we concreet willen bereiken in de komende raadsperiode
 Er zijn ruime parkeermogelijkheden in de stad. De tarieven voor het parkeren zijn en blijven matig
in het belang van de winkeliers en het publiek. Een gematigd tarief voorkomt parkeeroverlast in de
buurten.
 Alle parkeergarages zijn toegankelijk voor alle betaalmogelijkheden. Achteraf betalen heeft bij het
betaald parkeren de voorkeur. Bij het bouwen van parkeergarages is (sociale) veiligheid een belangrijk item.
 Bij nieuwbouw in de stad wordt het parkeren meegenomen in de plannen. De parkeergarages
blijven wel toegankelijk voor alle bezoekers.
 Exclusieve plaatsen in parkeergarages voor medewerkers van de gemeente worden beëindigd.
 De rijrichting van de bus in de binnenstad wordt gelijk aan die van het overige verkeer; hierdoor
ontstaat meer stroomlijning van het verkeer.
 De ChristenUnie pleit voor het beperkt openstellen van busbanen voor het overige verkeer – in
combinatie met het vorige punt.
 Wegen in de stad worden zoveel mogelijk open gehouden: geen doodlopende wegen, geen afzettingen, bloembakken of andere verkeersremmers, geen exclusiviteit voor bussen, taxi’s, fietsers.
 De snelheid van het verkeer moet op peil blijven met behoud van veiligheid. Dit voorkomt het uitwijken naar hoofdwegen die hierdoor extreem druk worden.
 De ChristenUnie pleit voor een herstel van het oude provinciale wegennet dat in de loop van decennia afgewaardeerd is. Herstel van doorstroming geeft ontlasting van het bovenliggende snelwegennet.
 De ChristenUnie is geen voorstander van een autoloze of autoluwe stad; de levendigheid van de
stad wordt daardoor geschaad. Het gevolg is dat winkels wegtrekken uit de stad. Het centrum binnen de Ring blijft open voor alle vormen van verkeer.
 Te gemakkelijk wordt het streven ‘duurzaam veilig’ gebruikt om de snelheid van het verkeer omlaag te brengen. Het wordt dan eerder ‘langdurig langzaam’, terwijl veiligheid ook op een andere
manier te bereiken is. Het streven van de ChristenUnie is om de snelheid van het verkeer op een
redelijk peil te houden met behoud van veiligheid.
 De wijken blijven ruim en goed toegankelijk voor alle verkeer en worden ontsloten met 70 en 50
km wegen. Pas na deze geleidelijke afname van de snelheid wordt op het woonerf 30 km/uur gereden. Het beleid om complete wijken als 30 km zone te bestempelen heeft niet de instemming
van de ChristenUnie.
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Het verdient de voorkeur een wijk te ontsluiten langs meerdere windrichtingen. Wijken worden zo
min mogelijk opgesloten door een lusvormig wegennet met slechts een enkele in- en uitgang;
meerdere ontsluitingen verdienen de voorkeur.
Het steeds opnieuw afwaarderen van wegen heeft niet de instemming van de ChristenUnie. De
snelheid op nieuwe parallelwegen langs de A2 wordt bij voorkeur 100 km/uur, de A270 blijft 120
km/uur.
Voorrang voor fietsers op rotondes is vooral ’s avonds en bij regen af te raden en dient opnieuw
ter discussie gesteld te worden.
Ter bevordering van een betere en snellere doorstroming van het verkeer worden meer rotondes
aangelegd (voorbeeld B.Bekkerslaan, Brussellaan).
Op hoofdwegen zoals de Ring moeten meer vrije kruisingen komen zoals bij Insulindeplein.
De spreiding van het verkeer over meerdere wegen verdient verreweg de meeste voorkeur boven
bundeling van wegen. Het beleid van de gemeente dient hierbij gebroken te worden; dit beleid is
gericht op onder andere bundeling van stadsverkeer op de nieuwe A2 in plaats van door de stad.
Dit verhoogt verstoppingen, overlast en te hoge concentraties fijnstof.
Verkeer door en om het centrum blijft altijd mogelijk met voldoende afslagen naar alle windrichtingen. De kleine en grote binnenring blijven open voor alle verkeer en zijn onderling op een logische
manier verbonden.

Openbaar vervoer
De gemeente moet zich proactief opstellen richting die overheden die verantwoordelijk zijn voor het
openbaar vervoer, inclusief het railvervoer.
 De gemeente neemt maatregelen om de doorstroming van het openbaar vervoer te bevorderen
zolang dit niet ten koste gaat van de andere vervoersvormen. Vrij liggende busbanen worden bij
minder grote drukte ook voor auto’s en taxi’s opengesteld.
 Er worden groene zones bij verkeerslichten op de rondweg ingesteld; er wordt spaarzaam omgegaan met voorrang voor de bus in de spits.
 De bereikbaarheid van openbare voorzieningen zoals ziekenhuizen, zorgcentra en scholen moet
gewaarborgd blijven.
 De toegankelijkheid van de bus voor mobiliteitsbeperkten moet op voldoende hoog peil worden
gehandhaafd.
 Ook het vliegverkeer is een vorm van openbaar vervoer en wordt steeds meer toegankelijk voor
grote groepen burgers uit heel Europa, mede door de lage tarieven. Dit bevordert de integratie
van burgers uit de EU27, het kennisnemen van andere culturen en het bevordert het zakenleven
en de uitwisseling tussen universitaire werelden. De ChristenUnie voorziet een verdere uitbreiding
van Eindhoven Airport. Met het oog hierop moeten de aanrijroute naar de luchthaven en de parkeermogelijkheden worden verbeterd. Ook is een goede (bus)verbinding van luchthaven naar
treinstation een noodzaak.
Fietsbeleid
 De gemeente Eindhoven heeft een uitgebreid fietsbeleid op papier staan dat actief wordt uitgevoerd.
 Fietsroutes binnen de gemeente worden zoveel mogelijk van het overige verkeer gescheiden
 Op rotondes binnen de bebouwde kom heeft de fiets voorrang. Wanneer gevaarlijke situaties kunnen ontstaan zoals ’s-avonds en bij regen, ligt voorrang voor fietsers minder voor de hand.
 In de centra, bij de stations en bushaltes en bij ’attractiepunten’ zijn voldoende mogelijkheden voor
fietsparkeren, bij voorkeur in de vorm van bewaakte stallingen. Een geringe vergoeding is hier op
zijn plaats.
 De politie ontwikkelt een geavanceerd opsporingbeleid voor gestolen fietsen.
 De gemeente werkt actief mee aan het realiseren van verkeerslessen op scholen en bij instellingen.

3.4

Economie

Eindhoven heeft een regionale en zelfs landelijk leidende rol op economisch vlak. Haar bijdrage aan
het BNP is groot. De ChristenUnie ziet in Brainport een rol weggelegd als economisch structuurversterkend programma. Voor Eindhoven is het een uitdaging om de economische crisis goed door te
komen en tegelijkertijd te blijven investeren in Eindhoven. Veilige wijken, goede verkeersdoorstroom
en voldoende vrije tijd accommodaties zijn voorbeelden waar Eindhoven zich qua woonklimaat kan
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onderscheiden. Op deze wijze legt Eindhoven de basis voor de lokale economie. Jeugdwerkloosheid
is een belangrijk zorgpunt waar de gemeente rechtstreeks een rol in kan spelen door jongeren via
stageplaatsen en andere werkervaringsplaatsen mede klaar te maken voor hun rol in de samenleving.
Wat we willen we bereiken in de komende raadsperiode.
 We zijn voorstander van het naar voren halen van investeringen in positieve zaken als onderwijshuisvesting, aanleg van fietspaden, verkeersveiligheid en dergelijke om de crisis te lijf te gaan.
 We willen sparen in jaren dat het goed gaat om in slechte jaren de economie te kunnen stimuleren.
 We zien Brainport als een structureel economisch programma, dat de randvoorwaarden creëert
voor bedrijven om goed te kunnen functioneren. Brainport moet zich in eerste instantie richten op
structuurmaatregelen zoals het behouden en uitbreiden van de kennisinfrastructuur, het verbeteren van de infrastructuur, het verbeteren van de doorstroom en het verbeteren van de flexibiliteit
van de lokale arbeidsmarkt. Daarnaast is Brainport een uitstekende tool om Eindhoven internationaal op de kaart te zetten als vestigingsstad voor hoogwaardige technologische bedrijven.

We willen dat de gemeente bedrijven aanspoort stageplaatsen aan te laten bieden aan hen die
moeilijk een plaats kunnen vinden op de arbeidsmarkt. De gemeente moet daarbij zelf het goede voorbeeld geven.

We beschouwen het opvoeden van kleine, nog niet schoolgaande kinderen als passend werk
voor alleenstaande ouders. Stimuleer in die situaties verdere scholing en het aanvaarden van
een deeltijdbaan.

We willen werken aan de jeugdwerkloosheid, vooral onder allochtone jongeren. De gemeente
heeft een voorbeeldrol door stageplaatsen en werkervaringplekken te creëren binnen haar eigen
mogelijkheden als werkgever.

We willen dat Eindhoven zich houdt aan de regels voor openstelling op zondag. Een verdere
groei van de zondagsopenstelling is wat ons betreft ongewenst.

We zien graag, ter bevordering van de leefbaarheid van de binnenstad, het wonen in leegstaande woningen boven winkels.

We zijn positief over een goed werkend ondernemersloket in Eindhoven en zullen toezien op de
werking daarvan.

We vinden dat bedrijventerreinen optimaal voor openbaar vervoer en fietsverkeer bereikbaar
moeten zijn. Oude bedrijfsterreinen binnen de stedelijke kern van Eindhoven kunnen worden
gebruikt voor meerdere bestemmingen waaronder woon/werk-combinaties.

4

Bloeiende samenleving

De samenleving is volgens de ChristenUnie gebaat met aandacht voor het publieke, voor het
gezamenlijke, dat wat ons bindt. Wij willen vanuit de Bijbelse opdracht graag meewerken aan
een samenleving waarin we ‘omzien naar elkaar’.
De ChristenUnie is van mening dat er in een ‘samenleving met samenhang’ geïnvesteerd moet worden. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning biedt naar onze mening mogelijkheden om met elkaar
te werken aan die in de samenleving noodzakelijke ‘sociale cohesie’.
Het verenigingsleven, buurtwerk, jongerenwerk en dergelijke moeten gestimuleerd worden. Belangrijke samenbindende voorzieningen als kinderboerderijen, volkstuinen en buurtwinkels moeten beschermd worden.
De ChristenUnie zal zich vooral inzetten voor gemeentelijke voorzieningen die noodzakelijk zijn voor
de kwetsbaren in onze samenleving en hen hiermee een goede en herkenbare plaats in de maatschappij geven.
De ChristenUnie wil zich ook sterk maken voor herkenbare en toegankelijke instellingen en voorzieningen voor de burger en dus kritisch kijken naar schaalvergrotingen. De toenemende bureaucratisering baart ons zorgen.
Voor bloei zijn zowel fundamentele vrijheden (vrijheid van godsdienst, meningsuiting, vereniging en
onderwijs), als ook gedeelde waarden en normen nodig. Geen vrijheid zonder verbondenheid. Geen
vrijheid van godsdienst en vereniging zonder een fundamentele erkenning van de democratische
rechtsstaat. Geen vrijheid van meningsuiting zonder wederzijdse erkenning van menselijke waardigheid. Geen vrijheid van onderwijs zonder kwaliteitseisen.
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Tot slot is ook belangrijk om processen van isolatie, polarisatie en radicalisering tegen te gaan door
het (weer opnieuw) erbij betrekken van mensen die dreigen af te glijden of mensen die zich afkeren
van de Nederlandse samenleving en de democratische rechtsorde. Middelen hiertoe zijn scholing,
stages en werk. Dit is primair een zaak van het lokale bestuur, van preventie, signalering en interventie. Dat moet gebeuren samen met professionals als wijkagenten, jeugdwerkers en leraren en ingebed
worden in het lokale beleid op het terrein van onder meer veiligheid, integratie, werk, jeugd.
Cultuurbeleid
Het begrip ‘cultuur’ betekent letterlijk ‘keren met de ploeg’ (lat. colere = 'keren met een ploeg', in cultuur brengen). De grond van de samenleving vruchtbaar maken om er het sociale en economische
huis op te kunnen bouwen. Juist die eigenlijke betekenis laat al zien dat cultuurbeleid nooit op zichzelf
kan bestaan en altijd dienstbaar dient te zijn aan het totaal van de samenleving.
-

-

-

-

-

-

4.1

De ChristenUnie heeft een positieve kijk op de noodzaak van een goed en gevarieerd
cultureel aanbod in Eindhoven waarbij we een vernieuwende en dynamische aanpak van
het cultuurbeleid willen stimuleren.
Cultuur heeft naast een geheel eigen intrinsieke waarde ook waarde voor de ontwikkeling van de stad.
We zijn van mening dat het culturele aanbod niet alleen afhankelijk van subsidiegelden
van de gemeente hoeft te zijn. Cultuur is ook groter dan alleen het gesubsidieerde.
Wat betreft de besteding van gemeentelijke incidentele en structurele bijdragen voor de
culturele instellingen kan de raad zich laten bijstaan door een cultuurcommissie zoals de
commissie Post, zonder voorbij te gaan aan de eigen verantwoordelijkheid van raad en
college.
We staan achter het ingezette beleid van cultuur totaal als een goed sturingsinstrument
voor de komende jaren, waarbij we telkens kritisch zullen blijven in de concrete uitwerking.
We juichen onderlinge (ook financiële) verbindingen tussen verschillende domeinen toe:
sociaal, cultureel, economisch, onderwijs en vastgoedbeheer.
We sluiten bezuinigingen in de cultuursector in de komende jaren niet uit en zullen wijsheid vragen om hierin een goede balans te vinden.
We zijn van mening dat ook in de cultuursector goede gezonde bedrijfsvoering gevoerd
moet worden, met sluitende begrotingen, waarbij er niet te gemakkelijk van uitgegaan
mag worden dat de gemeente eventuele tekorten wel bij zal passen.
Eindhoven dient zorgvuldig de financiële huishouding van culturele instellingen te volgen
zodat zo nodig tijdig ingegrepen kan worden. We pleiten voor duidelijke inhoudelijke en
procesmatige doelen door de instellingen en een duidelijke monitoring vanuit de gemeente.
We vinden dat de grenzen van de gemeentelijke bijdragen voor cultuur bereikt zijn. Voor
de ChristenUnie is een bijdrage van meer dan 100 euro per inwoner voor cultuur niet
vanzelfsprekend.

Jeugd, gezin en onderwijs

Terwijl voor de ChristenUnie het gezin de hoeksteen van de samenleving is, staat het gezin er de
laatste jaren in toenemende mate alleen voor. Er zijn gaten ontstaan in de pedagogische infrastructuur: familie, buurt, kerk en andere elementen van de traditionele leefomgeving spelen een steeds
kleinere rol en zijn niet langer vanzelfsprekende opvoedpartners van de ouders.
De visie van de ChristenUnie
 Het gezin is de basis voor kinderen; ouders zijn primair verantwoordelijk voor de opvoeding
van hun kinderen.
 Het sociale netwerk speelt een belangrijke rol bij de directe omgeving waarin kinderen opgroeien en waarin gezinnen functioneren. In dat sociale netwerk zijn naast gezin en familie de
school, (sport-) verenigingen, kerk, culturele vorming en andere sociale verbanden van belang.
 Voor velen in Eindhoven is het sociale netwerk groter dan de buurt alleen. Naast zorg voor de
buurt dient er ook oog en inzet te zijn voor het sociale netwerk dat buiten te wijk uitgaat. Bijvoorbeeld de contacten via de kerken laten zien dat het primaat voor sociale relaties niet alleen aan de buurt is. Dit geldt ook voor scholen die vanuit de waardevolle SPIL centra soms
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een bredere doelgroep dan de buurt bedienen en niet per definitie een afspiegeling van de
wijk alleen zijn. De ChristenUnie wil zich inzetten voor het versterken van die sociale kringen
rond gezinnen. We vinden relaties belangrijk, relaties waarin waarden en normen worden uitgewisseld.
Het Centrum voor Jeugd en Gezin biedt de mogelijkheid om ouders en kinderen te ondersteunen bij het opvoeden en opgroeien. Door de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin
heeft de gemeente een belangrijk middel in huis om werk te maken van preventie en om de
zorglijnen kort te houden en adequaat op te treden bij ontsporingen tijdens de opvoeding. Ook
hierin dient respect en aandacht te zijn voor de levensbeschouwelijke opvoeding zoals die
door ouders wordt voorgestaan.
Door een rijk aanbod van opleiding, cultuur en sport kunnen jongeren de vaardigheden en de
kennis opdoen die zij nodig hebben in de maatschappij en op de arbeidsmarkt. Scholen moeten alle ruimte krijgen om zich te kunnen richten op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs.
De ChristenUnie bepleit ook in de praktijk het behouden van de keuzevrijheid van ouders (art.
23) van schoolstichting en keuze. De ChristenUnie verzet zich tegen maatregelen die die vrijheid dreigen in te perken.
De opvoedingsverantwoordelijkheid ligt bij de ouders en mag niet worden uitbesteed aan de
school of aan andere instellingen rond het kind. Van ouders wordt betrokkenheid verwacht bij
de school van hun kinderen. Het is belangrijk dat kinderen onderwijs aangeboden krijgen op
hun niveau en dat ze een diploma kunnen halen.
Het onderwijs dient alle wettelijke mogelijkheden te benutten om spijbelen en schooluitval tegen te gaan. Ouders (en vooral ook de jongeren) moeten ervan doordrongen worden dat
schooluitval veel minder kansen in de samenleving biedt door het ontbreken van startkwalificaties.
Lokale samenwerking tussen onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven moet resulteren in een
betere aansluiting op de arbeidsmarkt. De overheid dient die relatie ook te stimuleren en kan
hulp bieden die ook te faciliteren. In Eindhoven zou dat bijvoorbeeld meer aandacht voor
techniek onderwijs op de scholen betekenen.
In de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zien we goede mogelijkheden voor de ontwikkeling van kinderen, met name in een goede ongebroken leerlijn, waarbij het voorkomen van
achterstanden wat ons betreft hoog op de agenda moet staan.
Waar nodig en mogelijk dient vanuit de gemeente extra ondersteuning gegeven te worden om
(taal-) achterstanden door de scholen te laten wegwerken.
De problematiek van alcohol- en drugsgebruik, vernielingen en overlast, vraagt een integrale
aanpak vanuit zorg en repressie. De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en
zal daarom initiatieven steunen die gezond gedrag stimuleren. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren willen we tegengaan. Eenzaamheid onder jongeren is één van de oorzaken
van de vlucht naar verslaving. De ChristenUnie wil deze vereenzaming aanpakken door het
verstevigen van het netwerk rond jongeren.
Jongeren hebben ruimte nodig. De ChristenUnie wil hen die ruimte bieden en daarbij voorzieningen voor de jeugd realiseren. De woonomgeving moet voor jongeren een positieve uitstraling hebben. We pleiten voor gezinsvriendelijke veilige wijken, waar ruimte is om te spelen en
te sporten en om elkaar te ontmoeten. De ChristenUnie zou willen pleiten voor meer vrije
ruimte in de wijken waar kinderen zich op een goede manier kunnen uitleven. We hebben dat
wel eens ‘Pietje Bel’ plekken genoemd om aan te geven dat jonge kinderen ook hun energie
ergens op een speelse kwijt moeten kunnen.
De ChristenUnie wil dat in de zorgketen de regierol op het inzetten van interventies van verschillende instanties bij de wethouder komt te liggen. Het jeugdbeleid vraagt om visionaire, inhoudelijk regie en niet alleen stroomlijning van processen. Vooral de beleidsterreinen onderwijs, veiligheid, volksgezondheid en zorg zullen onderling afgestemd moeten worden om het
jeugdbeleid tot een succes te laten zijn.

Concrete uitwerking

We bepleiten in de komende coalitie periode (weer) een wethouder voor Jeugd en Gezin met
minder andere zaken dan nu in zijn of haar portefeuille.

Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet verder ontwikkeld worden en een stevigere plaats krijgen in de opvoedketen. Met name de bekendheid mag beter.
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4.2

Toezicht op de kinderopvangcentra en buitenschoolse opvang dient telkens op kwaliteit beoordeeld te worden.
Bij peuterspeelzalen en kinderopvang is er naast een goede samenwerking ook mogelijkheid
om aan te haken bij de identiteit van de verschillende scholen.
Naast aandacht voor een goede integratie binnen de scholen moet er respect zijn voor de eigen
schoolkeuze van de ouders. De overheid dient die keuze te respecteren en zelfs te faciliteren en
kan en mag keuzes niet afdwingen. We menen overigens dat het op een goede wijze samenleven binnen een veelkleurige samenleving vooral een zaak is van het hart en niet van overheidsdwang. De ChristenUnie bepleit een goed faciliteren en beheren van hangplekken / activiteitenplekken / playgrounds.
De ChristenUnie bepleit meer samenwerking tussen sportverenigingen, cultuurinstellingen en
scholen met betrekking tot naschoolse opvang.
Kinder-/sport- en speelplaatsen dienen drugs/blowvrij te zijn (evt. door aanpassen van de APV
Bij de problematiek van schooluitval dienen ouders actief benaderd te worden door middel van
huisbezoeken door de leerplichtambtenaren.
Zorg voor preventie van echtscheidingen (via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij
en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en het coouderschap.
Stimuleer bedrijven om leerwerkplekken te creëren.
De ChristenUnie wil graag het verenigingswerk onder jongeren stimuleren ook als dat
bijvoorbeeld vanuit levensbeschouwelijke instellingen gebeurt.
Zorg, welzijn en sociale zaken

Zorg voor elkaar is voor de ChristenUnie een centraal thema. Veel maatschappelijke ontwikkelingen
vragen om een andere kijk van de gemeente op haar burgers. De toenemende pluriformiteit in de stad
en de toename van het aantal eenpersoonshuishoudens zijn daar voorbeelden van. Maar ook de toegenomen tolerantievermindering en de afname van sociale verantwoordelijkheid en betrokkenheid
Het creëren van samenhang en maatschappelijke betrokkenheid is een centrale rol van de gemeente.
Wij zijn van mening dat verenigingen en kerken al een belangrijke bijdrage aan sociale cohesie leveren. De Wet Maatschappelijke Ondersteuning willen we als (één van de) instrumenten hier voor gebruiken.
De ChristenUnie constateert dat de meeste burgers gelukkig goed in staat zijn hun eigen ‘levenspad’
vorm te geven. Wij willen er vooral zijn voor die burgers die dat niet kunnen. Het gemeentelijk beleid
moet er op gericht zijn op zoek te gaan naar kwetsbare medeburgers.
Onze visie

We zijn positief over de installatie van PIT medewerkers in Eindhoven en de preventieve werking die hun aanwezigheid in de stad heeft waar het gaat om sociale uitval en het niet gebruik
van sociale regelingen. We geloven dat het bestaande sociale beleid en regelgeving voldoende
mogelijkheden tot zorg bieden voor de burger. Het niet-gebruik van regelingen door burgers is
nog veel te hoog. Bovendien maakt het grote aantal regelingen het er voor de burger niet duidelijker op.

We willen buren en kerken faciliteren bij hulpsituaties, zodat de kosten niet in alle gevallen op de
beroepskrachten van de WMO (gemeenten) afgewenteld worden bij bezoek aan ziekenhuis,
boodschappen doen, tandarts, et cetera.

We staan achter het werk van de armoedegezant. Verbeterde flexibiliteit in de uitvoeringsregels
moeten leiden tot minder behoefte aan schuldhulpverlening omdat dit binnen de bestaande sociale wetgeving wordt voorkomen. Bevorder voorlichting over (het voorkomen van) schulden,
met speciale aandacht voor jongeren.

We willen graag uitbreiding van het aantal opvangplaatsen en terugdringing van het aantal daken thuislozen in Eindhoven. We zijn voor verdere uitwerking van het stedelijk kompas. In de komende collegeperiode willen we dat het aantal dak- en thuislozen in Eindhoven halveert.

We willen het aanbod van plaatsen voor begeleid wonen uitbreiden. Medeburgers die om welke
reden niet in staat zijn om (tijdelijk) zelfstandig te wonen, moet een vorm van begeleid wonen
worden aangeboden.
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