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Betrouwbaar en Betrokken
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De ChristenUnie is een christelijk-sociale partij die dicht bij mensen
wil staan, dienstbaar wil zijn en altijd de samenwerking zoekt.
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1. Kernachtig ChristenUnie
Eindhoven, dynamisch, divers, bloeiend
Ondanks dat de wortels van Eindhoven in een ver verleden liggen, is ze als stad niet oud. Haar
geschiedenis wordt vooral gevormd door de industrialisatie van de afgelopen eeuw. Deze industriële
uitstraling heeft zijn moderne vorm gekregen in werkgevers als Philips, ASML, TU/e, VDL en DAF.
Eindhoven staat bekend als Brainport van Nederland en heeft krachtige samenwerkingen met
belangrijke technologische regio’s in Europa, China en Amerika.
Een belangrijke vernieuwing in de voorbije decennia is de erkenning van Eindhoven als de ‘designstad’
van Nederland met o.a. Design Academy en Strijp S als belangrijke initiators.
Eindhoven is een dynamische, diverse en bloeiende stad. Dit zijn zaken om dankbaar voor te zijn, want
we weten dat het in deze wereld niet de norm is. Toch zijn er ontwikkelingen die onze stad voor een
uitdaging stellen. De economische crisis maar ook desintegratie zetten de stad onder druk. Nu veel
zekerheden als een vast pensioen en werkgelegenheid niet meer zo zeker zijn, is de verleiding groot dat
ieder voor zichzelf gaat zorgen, en het daarbij houdt. De zwakken, die in elke samenleving te vinden zijn,
dreigen daarvan de dupe te worden. De diversiteit dreigt te ontsporen in vervreemding en
eenzaamheid, veel jongeren kampen met schooluitval en doelloosheid.
De ChristenUnie wil voor de komende raadsperiode inzetten op betrouwbaarheid en
betrokkenheid, geïnspireerd door de Bijbelse notie over een rechtvaardig God:
“Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept, wie zwak is en geen helper heeft. Hij
ontfermt zich over weerlozen en armen, wie arm is, redt hij het leven. Hij verlost hen van
onderdrukking en geweld, hun bloed is kostbaar in zijn ogen.’’
In het licht van deze belofte wil de ChristenUnie zich voor onze stad inzetten. U zult dit als rode draad in
het voor u liggende verkiezingsprogramma vinden.
Het gaat immers om:

Een stad die werkt aan sociale en duurzame economie,
Een stad waar je je kinderen wilt laten opgroeien,
Een stad die kan omgaan met verschillen.
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2. Opvoeding en scholing
De verantwoordelijkheid voor de opvoeding van kinderen ligt bij de ouders. Dat principe onderstreept de
ChristenUnie graag. Dat geldt ook daar waar jongeren overlast veroorzaken. Op dit moment ervaart een
op de vijf Eindhovenaren overlast van jongeren. Daar moet wat aan gebeuren. Bij de bestrijding daarvan
moet tegelijk het signaal naar de jongeren uitgaan en het besef gekweekt worden dat ook zij deel
uitmaken van deze samenleving en dat zij de toekomst van deze stad zijn, waar het leven goed kan zijn.
De overlastproblematiek die veelal gepaard gaat met alcohol- en drugsgebruik, vraagt een integrale
aanpak vanuit zorg en repressie. De ChristenUnie ziet jongeren graag gezond opgroeien en zal daarom
initiatieven ondersteunen die gezond gedrag stimuleren. Gok-, game- en drankverslaving bij jongeren
willen we tegengaan. Verder dienen de wettelijke afstandscriteria van scholen tot coffeeshops ook in
Eindhoven blijvend gehanteerd en gehandhaafd te worden. De strengere aanpak op alcoholgebruik door
jongeren zou zijn weg ook moeten vinden in het drugsbeleid.
Ook het onderwijs speelt hierin een belangrijke rol. Zij dient alle wettelijke mogelijkheden te benutten
om schooluitval tegen te gaan. Vooral om de jongeren (en zo nodig de ouders) er van te doordringen dat
een diploma tot veel meer kansen op de arbeidsmarkt leidt. Daarnaast is de school een belangrijke
instelling om de integratie van allochtonen in de samenleving te bevorderen. Om die rol waar te kunnen
maken is het allereerst nodig dat de kinderen op de scholen aanwezig zijn. Controle op en tegengaan
van spijbelen is dan ook van groot belang in het aanleren van verantwoordelijkheid voor je zelf en je
omgeving.
Ouders die vragen hebben rondom de opvoeding moeten gemakkelijk antwoorden kunnen vinden. Wij
vinden het verder ontwikkelen van de Centra voor Jeugd en Gezin erg belangrijk. Niet om als overheid
overal een vinger in de pap te hebben, maar om ouders te versterken in de belangrijke taak die zij
hebben. Het gaat immers over onze verantwoordelijkheid voor de toekomst.
Dat geldt met name voor gezinnen waarin echtscheiding een reëel gevaar is. Natuurlijk verdienen
kinderen uit gebroken gezinnen onze aandacht, maar wat te denken van de gezinnen waarin de
conflicten nog in alle hevigheid spelen. Uit elkaar gaan kan een oplossing lijken, maar problemen
stoppen niet met de scheiding, net zo min als ze ermee beginnen. Een gezinscoach kan in die situaties
zorgen voor steun bij het maken van afwegingen en keuzes waarmee ouders én kinderen gediend zijn,
op korte en lange termijn.
Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) is vooral voor achterstandskinderen van groot belang. De VVE
zorgt voor een goede start met taalonderwijs. Taal is de basis voor alle verdere educatie en
ontwikkeling. De gemeente moet actief de ‘doelgroepkinderen’ opzoeken. Bij het VVE-beleid dienen ook
de scholen en eventueel de kinderopvang betrokken te worden.
De ChristenUnie wil dat ouders de vrijheid hebben om hun kind naar de school van hun keuze te kunnen
laten gaan. Van belang is dat de normen en waarden die belangrijk zijn in de opvoeding ook op de
school van hun keuze worden uitgedragen.

De ChristenUnie pleit voor:
-

Het gemeentelijk beleid gezinsvriendelijk maken door in te zetten op veilige wijken, op ondersteuning van ouders en op het integraal aanpakken van problemen in het gezin,
Dakloze gezinnen op te vangen in woningen met intensieve begeleiding door een gezinscoach,
Preventie van echtscheidingen (via huwelijks- of relatiecursussen) en hulpaanbod bij en na een echtscheiding, vooral gericht op (emotionele) problemen bij kinderen en co-ouderschap te stimuleren,
Hulp te bieden vanuit het perspectief van het gezin en de mensen die banden met een familie hebben. De ChristenUnie staat positief tegenover initiatieven als Eigen Krachtconferenties,
Kinder-, sport- en speelplaatsen drugs- en blowvrij en coffeeshops op afstand, ook van de scholen,
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-

Handhaven van leeftijdsgrens voor aankoop van alcoholische dranken en stimuleren van initiatieven
om alcoholgebruik onder jongeren te ontmoedigen, zoals de zogenaamde frisfeesten,
Huisbezoeken door de leerplichtambtenaren om schooluitval tegen te gaan.
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3. Zorg en Welzijn
Sociale samenhang, eenzaamheid en armoedebestrijding
Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau leven meer dan één miljoen Nederlanders onder de
armoedegrens. Armoede is daarbij nauwkeurig gedefinieerd aan de hand van de hoogte van het
inkomen. Eindhoven scoort een hoger percentage armen dan het Nederlands gemiddelde: meer dan 7
procent. Het lage inkomen heeft naast de directe gevolgen voor het levensonderhoud ook gevolgen
voor de participatie in de samenleving.
Een belangrijk punt voor de ChristenUnie is het voorkomen en wegnemen van drempels die de
participatie van burgers kunnen belemmeren. Vooral uit sociaal maar ook uit economisch oogpunt is het
niet verantwoord dat mensen aan de kant komen te staan. De ChristenUnie ondersteunt het principe
dat we bij de uitvoering van sociaal beleid zoveel mogelijk uitgaan van de eigen kracht van mensen en
de inzet van vrijwilligers. Tegelijk moet worden voorkomen dat mensen die deze ‘’eigen kracht’’ missen
buiten de boot vallen.
Het is belangrijk dat er een goed vangnet is voor mensen die door armoede in moeilijkheden zijn
gekomen. Hetzij door langdurig lage inkomsten, of door het wegvallen van inkomsten door de
economische crisis. Armoede leidt al snel tot sociale isolatie. De ChristenUnie wil armoede zo snel
mogelijk in het vizier krijgen en mensen ondersteunen weer zelfredzaam te zijn.
De ChristenUnie wil dat de gemeente allerlei initiatieven intensiveert om mantelzorg te ondersteunen.
Zorg die vrijwillig verleend wordt is voor de ontvanger van grote waarde. De ChristenUnie wil
initiatieven door o.a. buurtverenigingen, sportclubs en kerken ondersteunen die bijdragen aan de
sociale samenhang. Voor gezinnen en vooral hun kinderen hebben scholen en huisartsen hier een
belangrijke taak. Het Zorgzame Buurt concept zoals in Prinsejagt nu functioneert, verdient het om in
andere delen van de stad te worden uitgerold met steun van de gemeente.
Eenzaamheid is in onze samenleving een groeiend probleem. Het speelt onder alle lagen van de
bevolking en onder alle leeftijden. Voor ouderen is het een groeiend probleem, zeker ook vanwege de
landelijke trend om verzorgingshuizen te sluiten. De ChristenUnie wil dat de gemeente zich in
samenwerking met de GGD inzet om de mantelzorg en de sociale samenhang te bevorderen. Vooral
buurtinitiatieven kunnen hier effectief zijn.
Gezond leven is de verantwoordelijkheid voor ieder persoonlijk. Via voorlichting voert het
gemeentebestuur een preventiebeleid dat tot doel heeft dat burgers verantwoord omgaan met hun
eigen gezondheid en die van hun medeburgers. Geïndiceerde thuiszorg dient onderdeel te blijven
uitmaken van de zorgketen. Voorkomen moet worden dat met de Wmo een nieuwe geldverslindende
bureaucratische structuur ontstaat. In ieder geval dient de keuzevrijheid van de ‘zorgvragers’ te zijn
gegarandeerd.
Sport en bewegen is goed voor elk mens. De ChristenUnie wil dat de gemeente bij het stimuleren van
sport en bewegen vooral oog heeft voor de sport in de breedte. Gelden die in het verleden zijn
aangewend om professionele sportbeoefening te stimuleren passen zeker nu niet meer.
Ten aanzien van het drugsbeleid wil de ChristenUnie dat de gemeenteraad een principe uitspraak doet
dat al het beleid gericht dient te zijn op het uitbannen van zowel soft- als harddrugs. Vanwege de
huidige stand van zaken is dat niet binnen enkele jaren te realiseren, maar voor grote groepen is het
effect van drugsgebruik op de gezondheid zo desastreus dat het uitbannen van deze middelen een
zegen zou zijn. Afkickprogramma´s dienen geen wachtlijsten te hebben en verslaafden die afkicken,
moeten ruimhartig de kans en eventueel een herkansing krijgen om af te kicken.
Door de economische crisis raken steeds meer mensen in financiële problemen en veranderen aard en
omvang van de schulden. Schuldhulpproblematiek wordt hierdoor complexer, terwijl de gemeente naar
verwachting de komende jaren over minder middelen beschikt. Zij staat voor de uitdaging om meer te
doen met minder. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de uitvoering van schuldhulpverlening in veel
gevallen voor verbetering vatbaar is. De ChristenUnie wil de schuldhulpverlening structureel verbeteren.
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Om kansrijk te zijn om met minder middelen meer en betere resultaten te bereiken zal de bureaucratie
in de schuldhulpverlening aangepakt moeten worden. Momenteel worden veel mensen door
bewindvoerders niet echt geholpen. De gemeente neemt haar verantwoordelijkheid door
bewindvoerders te toetsen.
Een omvangrijke groep mensen heeft geen werk. Sommigen omdat ze geen werk kunnen vinden,
anderen omdat ze niet in staat zijn om aan de huidige eisen van werkgevers te voldoen, een kleine
groep ten slotte omdat ze niet willen. Deze laatste categorie zal moeten beseffen dat de overheid wel
een vangnet is voor wie dat nodig hebben, maar geen hangmat. Uitkeringen betalen we met z’n allen,
omdat we er op vertrouwen dat mensen die hiervoor in aanmerking komen ook echt een uitkering nodig
hebben. Om dat vertrouwen te houden is stevige aanpak van misbruik nodig. Onaangekondigde
huisbezoeken horen daarbij, net zoals het slim laten samenwerken van belanghebbende instanties. Als
door omstandigheden mensen dakloos worden is het zaak hier snel oog voor te hebben en met
betrokkenen te werken aan het weer op orde brengen van de huisvesting. De ChristenUnie wil verder
dat de gemeente stimuleert dat er goede winteropvang voor daklozen beschikbaar blijft.

De ChristenUnie pleit voor:
-

Minder bureaucratie in schuldhulpverlening,
Armoede snel signaleren en zo snel mogelijk de zelfredzaamheid herstellen,
Bewindvoerders worden door de gemeente getoetst,
Dakloosheid snel signaleren en extra aandacht voor herstel normale woonsituatie,
Actief beleid om eenzaamheid in kaart te brengen en buurtinitiatieven steunen,
Principe uitspraak van de gemeenteraad dat alle beleid gericht dient te zijn op het op termijn uitbannen van zowel soft- als harddrugs,
Stimuleren breedtesport,
Mantelzorg en de sociale samenhang bevorderen.
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4. Economie en Werk
Economische crisis
De ChristenUnie staat voor een verantwoorde benadering van economische ontwikkelingen. Zij ziet de
ernst van de economische recessie in, maar tegelijk ziet een hoge economische groei en toenemende
welvaart niet als eerste prioriteit. Wij willen omzien naar mensen die zwaar geraakt worden door de
economische crisis en hierdoor in de problemen komen.
Tegelijk vraagt de economische crisis ons te bezinnen op ons verspillend consumptiegedrag en op
onze internationale verbondenheid met mensen in arme landen, die het vele malen slechter hebben
dan wij, in ons welvarende land.
De economische crisis zal een vermindering inhouden van de gemeentelijke inkomsten. Daardoor
heeft Eindhoven minder te besteden. De ChristenUnie vindt dat de gemeente zich moet bezinnen op
haar kerntaken. Goed rentmeesterschap dus!
Werkgelegenheid en werkloosheid
Ook in Eindhoven ondervinden we de gevolgen van de recessie. Er is er een toename van het aantal
werkzoekenden en uitkeringsaanvragen. De ChristenUnie wil er ook zijn voor mensen die ernstig te
lijden hebben onder de economische crisis, die werkloos geworden zijn en genoodzaakt zijn een
uitkering aan te vragen. Voor het behoud van het arbeidsritme en sociale contacten stelt de
ChristenUnie voor om mensen die langere tijd zonder baan zitten op basis van vrijwilligheid en met een
toeslag op hun uitkering in te zetten, bijvoorbeeld bij het stadsonderhoud.
Daarnaast kan de gemeente investeringen van infrastructurele aard doen en investeringen in geplande
bouwprojecten eerder uitvoeren, zodat hiermee werkgelegenheid wordt gecreëerd. Wie ondanks alle
maatregelen geen baan kan vinden, wordt door middel van scholing bij de arbeidsmarkt betrokken. Het
is belangrijk om voldoende gekwalificeerd te blijven. Jongeren die niet (willen) werken en niet over
startkwalificaties beschikken, worden in het kader van de ‘WIJ-projecten’ (Wet investeren jongeren)
verplicht deel te nemen aan projecten die hen door werkervaring op te doen in aansluiting brengen op
de arbeidsmarkt.
Meer dan 60% van de Eindhovense ondernemingen bestaat uit midden- en kleinbedrijf die de motor
vormen van de economie. Het is van belang dat zij de ruimte hebben en houden om te floreren. De
gemeente zorgt daarom voor heldere regelgeving. Een efficiënte Werkpleinorganisatie voor alle vragen
van bedrijven, voorkomt bureaucratie en eindeloze afhandelingsprocedures. Door snelle afhandelingen
van de verschillende soorten vergunningen en een goede afstemming binnen de gemeente wordt
meegewerkt aan een positief vestigingsklimaat. Ook hecht de ChristenUnie veel belang aan het
stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen. In het Eindhovense Werkplein dient
hierover ook informatie te worden verstrekt.
Eindhoven heeft ook een grote aantrekkingskracht op het winkelend publiek. Er zal meer aandacht
moeten zijn voor de wensen van kleine ondernemers, die vaak echte trekkers zijn in hun winkelgebied.
Door de centrale ligging van Eindhoven is onze gemeente een aantrekkelijke locatie voor tal van
(zakelijke) dienstverleners, maar in een tijd van recessie daalt de vraag naar kantoorruimte. Door de
crisis is vooral ruimte ontstaan bij de goedkope, kwalitatief mindere kantoren. Herstructurering kan een
beter grondgebruik en daarmee een betere bedrijfsvoering voor de ondernemers opleveren. Op die
manier behoudt de stad een goede aanblik en wordt zorgvuldig omgegaan met schaarse ruimte.
Herinrichting en renovatie met gemeentelijke stimulering kan aan twee kanten snijden: de locatie
wordt aantrekkelijker voor kenniswerkers en het renovatiewerk is goed voor de bouwsector. Een
belangrijk element is de fysieke en digitale bereikbaarheid. Goede verbindingen met openbaar vervoer
en de beschikbaarheid van een breedband internetaansluiting zijn
belangrijke trekkers van bedrijven geworden.
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Onderwijs
De ChristenUnie vindt dat het beroepsonderwijs beter afgestemd moet worden op de behoeften en
de competenties die in het bedrijfsleven gevraagd worden. Verder wil de ChristenUnie dat er
voldoende stageplaatsen beschikbaar zijn. Het is belangrijk om tijdens een beroepsopleiding kennis te
maken met de praktijk en tegelijk nog verder te leren. De ChristenUnie vindt dat de gemeente het
voortouw moet nemen in het creëren van voldoende stageplaatsen en hierover afspraken maakt met
bedrijven.
Kinderopvang
In de komende periode moet het tekort aan kinderopvangplaatsen worden voorkomen. Voor veel
mensen die werk hebben of weer aan het werk willen is kwantitatief en kwalitatief voldoende opvang
een belangrijke voorwaarde om te kunnen werken. In bestemmingsplannen en bij herbestemming van
gebouwen wordt dan ook voldoende ruimte gereserveerd voor kinderopvang.
Maar er is meer…
In onze 24-uurs economie is het belangrijk dat we regelmatig gas terug nemen. Om de leefbaarheid
van de stad te ondersteunen, is het goed om één dag, de zondag, te hebben waarop iedereen tijd
heeft voor vrienden, familie en buren. Allereerst omdat de zondag binnen de Nederlandse cultuur al
van oudsher een rustdag is geweest. Daarnaast omdat er een grote groep Eindhovense inwoners is,
die de zondag vanuit religieuze overwegingen als een rustdag zien.
Daarbij moet ook de aanslag op het gezinsleven van de winkeliers niet vergeten worden: zelfs het
weekend, als kinderen thuis zijn, gaat op aan werk. Kortom: hoe minder koopzondagen, des te beter.
Niet iedereen in Eindhoven gaat op zondag naar de kerk. Voor de overheid ligt er de taak dat mensen
die wel naar de kerk willen dit zonder belemmeringen kunnen doen.
Werk
De betekenis van werk kan niet genoeg worden benadrukt. Iedereen moet de kans hebben om zo veel
mogelijk in zijn of haar eigen onderhoud te kunnen voorzien.
Sommige mensen kunnen werk vinden dat hun vervulling geeft. Het biedt hun de kans om zichzelf te
ontplooien door gaven en talenten die zij hebben gekregen te benutten. Anderen vinden die
ontplooiing buiten hun werk. Voor hen is werk een manier om in hun levensonderhoud te voorzien.
Als ChristenUnie vinden we dit laatste (zelfvoorziening) belangrijk en wensen we het eerste
(werkplezier) aan iedereen toe.
Voor sommige groepen is een belangrijke stap naar werk een gesubsidieerde baan. Dat kan via
participatieplaatsen. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat deze plaatsen ook echt tijdelijk zijn en
een goede aanmoediging om een definitieve baan te vinden.
Dan is er nog een groep die heel moeilijk aan het werk komt vanwege een psychische of lichamelijke
beperking, die nog nooit hebben gewerkt en voor wie zo’n uitzicht eigenlijk ook een illusie is. Hen gaan
we niet vermoeien met uitgebreide trajecten. Bij deze groep richten we ons niet op re-integratie, maar
op deelname aan de samenleving. Vrijwilligerswerk kan voor deze groep mensen waardevolle ervaring
opleveren. Op die manier kunnen zij net zo goed als anderen een rol vervullen in onze samenleving.

De ChristenUnie pleit voor:
-

Creëren van voldoende werk-leerbanen en stages voor jongeren onder de 27 jaar,
Verbetering re-integratietrajecten voor werklozen met gelijktijdige stimulansen voor ondernemers,
Stimulering van deelname aan vrijwilligerswerk,
Een re-integratiebeleid waarin iedereen recht gedaan wordt naar eigen mogelijkheden,
Meer aandacht voor het aantal participatieplaatsen en stages bij de aanbesteding van gemeentelijk
werk, zoals bij bouwprojecten of de catering van de gemeentelijke organisatie,
Verbetering van dienstverlening aan MKB-bedrijven, onder andere door het terugdringen van
Regels,
Ruimte voor kleine ondernemers, maar ook de markten in de winkelgebieden.
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5. Duurzaamheid
Eigen verantwoordelijkheid
Een beter milieu begint niet ver weg in Den Haag of Brussel maar bij jezelf, in huis, tuin en keuken en in
eigen gemeente. Eindhoven moet het goede voorbeeld geven en kaders scheppen, maar de burger
heeft zelf ook verantwoordelijkheid. Ook dat is christelijk-sociaal. Met elkaar zijn wij beheerders van
Gods schepping, niet de verbruikers ervan.
Eindhoven moet natuurlijk bereikbaar zijn en economisch kunnen bloeien. Dat heeft echter zijn invloed
op het milieu en heeft daarom een prijs. De ChristenUnie ondersteunt bereikbaarheid en economische
groei, maar niet tegen elke prijs van het milieu. Wij zetten in op duurzame groei en bereikbaarheid. Zo’n
ontwikkeling komt niet als vanzelf tot stand. De overheid moet een duurzame omgang met de aarde
stimuleren. Milieu mag geen sluitpost zijn op de begroting. Er zijn genoeg mogelijkheden om van dit
ideaal werk te maken. De ChristenUnie wil een duurzamer Eindhoven bereiken door de gemeente het
juiste voorbeeld te laten geven en burgers en bedrijven te stimuleren om groener te leven en werken.
Wat moet de gemeente doen:
- Gebouwen van de gemeente zoals scholen en het stadskantoor, energieneutraal maken,
- Gemeentelijke gelden transparant en duurzaam beleggen,
- Stimuleren en ondersteunen van bedrijven en burgers om energiealternatieven in te zetten, het
energieverbruik in Eindhoven moet wat de ChristenUnie betreft in 2020 voor 25% uit groene energie bestaan,
- Het gemeentelijke inkoopbeleid in 2015 volledig duurzaam maken,
- Duurzaamheid als criterium opnemen in het gemeentelijke aanbestedingsbeleid: Eindhoven fairtrade gemeente in 2015,
- Terugdringen waterverbruik door stimuleren wateropvang, al is het maar in regentonnen,
- Instellen van een prijs voor de groenste onderneming, of het groenste initiatief. Zo mogelijk in samenwerking met de Design Academy,
- Meer aandacht voor afvalscheiding. Er gebeurt al veel, maar het kan nog beter. Daar hoort ook bij
het vergroten van het aantal milieustraten. Grote delen van Woensel zijn te ver weg van de Lodewijkstraat,
- Recycling tot speerpunt maken van de gemeente. De Ergon kan hierin een voortrekkersrol vervullen,
- Faciliteren van initiatieven om braakliggende gronden te benutten als volkstuinen.

De ChristenUnie pleit voor:
-

-

Het gebruik van de ruimte boven winkels en dergelijke beschikbaar maken voor wonen,
Extra aandacht voor openbare ruimte. Alle Eindhovenaren hebben recht op groen. Daarom moeten
we zuinig zijn op parken en bomen in de straat,
Een mooie binnenstad, er zijn al goede initiatieven getoond, dat mag doorgaan. Er moet, meer aandacht komen voor de leefbaarheid in de binnenstad. Ook ’s avonds moet het levendiger worden in
de binnenstad,
Het accent leggen op bouwen met inzet van duurzame materialen en verbod op gebruik van hardhout zonder keurmerk. Woningen die klimaatneutraal zijn of zelfs energie ‘produceren’,
De ChristenUnie streeft naar een energiebesparing van 2% per jaar o.a. door in te zetten op klimaatneutraal bouwen,
Stimuleren van levensloopbestendigheid van woningen zodat mensen langer in hun wijk kunnen blijven wonen,
Woningen die gemakkelijk aanpasbaar zijn voor mensen met een beperking,
Een huisvestingsbeleid voor verschillende doelgroepen. Als studentenstad moet Eindhoven met
name aandacht hebben voor studenten- en starterswoningen. Onderzoek naar de behoefte en het
aanbod van woningen voor ouderen, bijvoorbeeld meergeneratiewoningen (kangoeroewoningen),
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Wij pleiten voor sociale huur én sociale koop, zodat mensen een ‘wooncarrière’ kunnen maken,
Het loyaal uitvoeren van de anti-kraakwet om zowel kraken als leegstand te voorkomen.

Mobiliteit
Eindhoven is niet alleen op zichzelf een drukke stad met veel verkeer, maar is ook knooppunt van ZuidNederland en doorgangspunt tussen het Roergebied en de haven van Antwerpen. De afgelopen jaren
zijn er rond Eindhoven veel problemen geweest rondom mobiliteit. Toch zijn de knelpunten niet
opgelost. Niet alleen het transitverkeer, maar ook het lokale verkeer loopt regelmatig vast. De reistijd is
soms onnodig lang en auto’s zorgen voor een slechte luchtkwaliteit, wat de levensduur van mensen
verkort. De lucht moet schoner. Recente onderzoeken over de tot nu toe onderschatte gevolgen van
fijnstof dwingen daartoe. De groei van autoverkeer kan niet eindeloos doorgaan. Daarom moeten we
investeren in alternatieven.
De komende raadsperiode moeten opnieuw belangrijke beslissingen worden genomen op het gebied
van bereikbaarheid in en om de stad. De ChristenUnie pleit voor een omslag naar duurzaam autogebruik
(bijvoorbeeld de elektrische auto), fiets en openbaar vervoer. Daar liggen veel mogelijkheden. Als er
daarnaast gewerkt moet worden aan de auto-infrastructuur, toetst de ChristenUnie plannen aan drie
criteria:
- Veiligheid (o.a. verkeersveiligheid),
- Milieu (bescherming van Gods schepping: mensen, dieren, groen etc.),
- Leefbaarheid (lawaai, CO2, hoeveelheid groen, etc.).
Het idee om de ruit rond Eindhoven aan de oostkant van de stad uit te breiden, voldoet niet aan deze
criteria en wordt vooralsnog niet ondersteund.
Wat de uitbreiding van de luchthaven betreft gelden de uitkomsten van de Alders-tafel. De
mogelijkheden van uitbreidingen moeten daaraan worden getoetst. Als er ruimte is voor uitbreiding dan
moet voorkeur worden gegeven aan die met een zakelijk karakter. De nadruk ligt nu teveel op
vakantieverkeer, wat nauwelijks iets toevoegt aan de economie van de stad. Mede daarom is de prijs
van de overlast in uitstoot en geluid te hoog.
De ChristenUnie wil dat er goede en snelle treinverbindingen komen met steden in Europa die bijdragen
aan design en techniek. Düsseldorf, Aken, Leuven en Brussel moeten goed bereikbaar worden. Het
initiatief op dit gebeid voor een aansluiting met Düsseldorf juicht de ChristenUnie toe, evenals de
hiervoor noodzakelijke verbetering van het stationsgebouw.
De ChristenUnie wil voorrang voor de fiets in de stad. De fiets is in de stad vervoersmiddel nummer één.
Sneller in de stad, maar ook naar buiten en ernaar toe is belangrijk. Goed onderhoud van de
aanvoerroutes is daarbij belangrijk, net als ook een groengolf voor fietsers. Daarnaast wil de
ChristenUnie ruim baan voor het openbaar vervoer. Het openbaar vervoer kan verder verbeteren door
lijnen ‘sneller en vaker’ te maken, de HOV routes nog verder uit te breiden. Samenwerking met
omringende gemeentes is daarbij van levensbelang

De ChristenUnie pleit voor:
-

Opruimen van obstakels die comfortabel fietsen in de weg staan,
Bewaken en aanscherpen van Actieplan Luchtkwaliteit,
Betere en frequentere trein- en busverbindingen naar de aangrenzende gemeenten (HOV-net met
kracht doorzetten),
Aanvoer van goederen voor winkels beperken tot enkele punten buiten het centrum. Van daaruit
met (bij voorkeur elektrische) vrachtauto’s de distributie naar en van het centrum verzorgen,
Stimuleren van ‘autodaten’, door mee te werken aan voldoende parkeerplekken voor deze auto's in
alle wijken,

11

Programma 2014 - 2018
-

Doorvoeren van het beleid van 30-kilometerzones in woonwijken,
Betere benutting van de Eindhovense waterwegen. Wat de ChristenUnie betreft een
ondergeschoven kindje. Zeker in combinatie met een meer centrale aanpak van de bevoorrading
van de binnenstad kunnen het Eindhovens- en Beatrixkanaal aan een oplossing bijdragen.
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6. Betrouwbare Overheid
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de overheid betrouwbaar is: doen wat je zegt, stimuleren van
goede initiatieven en afremmen van misstanden en opruimen van wildgroei.
De positie van Eindhoven in de regio is een belangrijke. In de Samenwerking Regio Eindhoven is al veel
bereikt, zij het in een vorm die de democratische toets niet kan doorstaan. Zo lang er geen
tegenstrijdige belangen spelen is een dergelijk platform ook goed. Op het moment dat er tegenstrijdige
belangen gaan ontstaan is democratisering van belang. De ChristenUnie is geen groot voorstander van
een “Groot Eindhoven”, maar ziet in het licht van het voorgaande wel dat deze weg een keer gegaan
moet worden om ontwikkelingen te stimuleren en de positie van deze regio te versterken.
In dat alles is de communicatie van de gemeente met de inwoners en gebruikers van de stad van groot
belang. De gemeenteambtenaren zijn er voor de burgers en niet andersom. De ChristenUnie is voor een
kleine en efficiënte overheid. Goede communicatie met burgers, bedrijven en instellingen is voorwaarde
om veranderingen te verankeren. Niet alleen maar zeggen en communiceren in de vorm van
ontvangstbevestigingen maar ook gewoon doen! Klanttevredenheid van het Klantcontactcenter is
daarom van groot belang. Betrek bewoners bij zaken die over hen gaan. Initiatieven vanuit bewoners
moeten beloond worden. De ChristenUnie staat pal voor de identiteit van de kernen
De overheid is er om recht te doen en veiligheid te brengen, om op te komen voor hen die kwetsbaar
zijn en dat wat kwetsbaar is. Dat moet zichtbaar zijn en blijven in het gemeentelijk beleid. Tegelijk zijn er
in de jaren van ‘luxe’ veel initiatieven ontplooid die geen kerntaak zijn. Het is nu de tijd om daarin te
schrappen.

De ChristenUnie pleit voor:
-

Het houden van steekproefcontroles op publicitaire uitingen,
Het benutten van de website van de gemeente om overlast eenvoudig te melden,
Sociale media gebruiken om in te springen op de wensen van de burgers,
Herbezinning op kerntaken van de gemeentelijke overheid,
Een gemeentelijk besef dat er grenzen zijn aan groei. Eindhoven hoeft daarom niet mee doen aan
alle topsportevenementen of culturele hoogstandjes.
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