Introductie
Leefbaar Eindhoven is een lokale politieke partij en heeft geen bindingen met
andere politieke groeperingen, niet landelijk, noch provinciaal. Sinds 2002 zijn
wij vertegenwoordigd in de gemeenteraad. Wij staan voor een stad met een
sociaal gezicht, een sterke economie, grootstedelijke voorzieningen, een divers
evenementenaanbod met veel ruimte voor groen. Een Eindhoven waar het
prettig wonen, werken en recreëren is.
In de inleiding schetsen wij u de uitdagingen waarvoor de stad staat en onze
visie daarop. Daarna worden enige ideeën nader uitgewerkt en volgt een
slotwoord.
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Inleiding
Eindhoven bloeit. Een hechte samenwerking tussen bedrijfsleven en
kennisinstellingen heeft ertoe geleid dat het de stad economisch voor de wind
gaat. Doordat Eindhoven steeds aantrekkelijker wordt, vestigen er steeds meer
bedrijven en mensen en neemt het toerisme toe. Omdat Eindhoven voor
Nederland economisch belangrijk is, heeft de Rijksoverheid de stad
aangewezen als Mainport.
Helaas is er ook een keerzijde van de medaille. Niet iedereen profiteert van
deze opwaartse trend. Nog steeds kent de stad veel mensen met een
bijstandsuitkering en zonder werk, terwijl ook de criminaliteit zorgen baart.
Ook de financiële positie van de gemeente is zorgwekkend. Doordat jaren
structureel meer geld werd uitgegeven dan binnenkwam, is die abominabel
slecht. Eindhoven kampt met hoge schulden en rentelasten. Tegelijkertijd is het
weerstandsvermogen, het spaarpotje nodig voor het opvangen van risico’s, te
zeer aangetast. Het huidige college heeft de gevolgen van dit financieel
wanbeleid middels belastingverhoging afgewenteld op de burger en
ondernemer en hoopt tegelijkertijd op gelden uit Den Haag. Omdat Den Haag
vindt dat de gemeente eerst de eigen zaken goed moet regelen voordat het om
geld komt vragen, is dat wensdenken.
Een politieke partij moet realiteitszin hebben. En dat heeft Leefbaar Eindhoven.
Wij draaien er niet omheen. Wil Eindhoven zijn sociale gezicht behouden, de
economie versterken en grootstedelijke voorzieningen in stand houden en
verbeteren, moet er een prudent financieel beleid worden gevoerd. Dit
betekent dat strakke politieke keuzes gemaakt moeten worden, ook indien die
mogelijk wel eens pijnlijk kunnen zijn. Want als dit niet gebeurt, raakt het geld
op, valt er niets meer te investeren in de stad en komt het voorzieningenniveau
onder druk.
De uitslag van de komende gemeenteraadsverkiezing is voor de nabije
toekomst van de stad cruciaal. De politiek heeft twee belangrijke uitdagingen.
Herstructurering van de financiën en zorgen dat de Mainport-status van de
regio Eindhoven in samenwerking met de nationale overheid nader wordt
uitgewerkt. In deze kabinetsperiode wordt in totaal 900 miljoen euro
gereserveerd voor aanpak van regionale knelpunten. Van deze éénmalige kans
moet Eindhoven zoveel mogelijk profiteren. Daarom streeft Leefbaar
Eindhoven naar een kwalitatief hoogwaardig bestuur waar voor “wethouders in
opleiding” geen plaats is. Een college dat daadkracht en visie toont en deze
uitdaging oppakt.
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Er moet een juiste balans gevonden worden tussen bezuinigen en het doen van
investeringen. Tussen het terugdringen van de schuldenlast en het aanvullen
van het weerstandsvermogen. Dit alles is sterk afhankelijk van de actuele
situatie. Niet alleen van maatschappelijke ontwikkelingen en de rente op de
kapitaalmarkt, maar ook van de vraag of investeringen zich lenen voor cofinanciering door het Rijk, Provincie of Europese Unie, en of een publiek-private
samenwerking mogelijk is. Dit geldt zowel voor infrastructurele projecten als
voor projecten in de sociale sector.
Leefbaar Eindhoven gaat uit van kansen en mogelijkheden en staat voor
vernieuwing en talentontwikkeling. De Brainportregio groeit en de nieuwe
economie biedt ruimte voor meer bloei. Om de opwaartse lijn door te kunnen
trekken, moeten de basisvoorzieningen op orde zijn. Een goed
vestigingsklimaat voor bedrijven, voldoende winkel- en woningaanbod,
grootstedelijke voorzieningen en topevenementen. Goede onderwijsfaciliteiten
en de juiste sociale voorzieningen. Leefbaar Eindhoven staat voor vrije
schoolkeuze en wil dat zorg daar terechtkomt waar die nodig is. De juiste zorg.
In Eindhoven staan nog steeds teveel mensen aan de kant. In samenwerking
met het bedrijfsleven moet Eindhoven zorgen dat iedereen kans heeft op
betaald werk. Werk moet lonen. Het kan niet zo zijn dat iemand met een
minimum loon uit een volledige baan een kleiner besteedbaar inkomen heeft
dan iemand met een bijstandsuitkering.
Ook ondernemen moet lonen. Hiervoor is een gunstig vestingklimaat
onontbeerlijk waarbij bereikbaarheid een grote rol speelt. Om het dichtslibben
van wegen te voorkomen, wil Leefbaar Eindhoven een integraal verkeersbeleid.
Geen postzegelpolitiek waarbij verkeers- en milieuproblemen slechts worden
verplaatst, zoals bij de Vestdijk. Daarom zijn wij voor het ontwikkelen van
betere Park & Ride faciliteiten aan de rand van de stad. Wij willen een juiste
balans tussen leefomgeving en economie. Tussen milieu en verkeer, waarbij
plaats is voor voetgangers, fietsers, automobilisten, openbaar vervoer en veel
ruimte voor groen.
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Bestuur en veiligheid
De gemeenteraad is de baas, het college is ondergeschikt. De gemeenteraad
heeft veel bevoegdheden aan het college overdragen. Uit politieke
overwegingen kent het huidige college maar liefst zeven wethouders. Dit is niet
alleen kostbaar, maar ook onwerkbaar. Zowel bestuurlijk als voor de burger
voor wie het onduidelijk is wie waar verantwoordelijk voor is. Leefbaar
Eindhoven wil een slank college met duidelijk afgebakende bevoegdheden per
wethouder. Eén wethouder per domein. Een wethouder van financiën die het
budget bewaakt. Mandatering van bevoegdheden door de gemeenteraad aan
het college moet worden herzien en mogelijk worden ingeperkt, waardoor de
gemeenteraad meer zelf aan het stuur van de gemeente komt te staan.
Leefbaar Eindhoven wil ook een slanke ambtelijke organisatie. Dit kan alleen
indien er een betere bestuurlijke aansturing komt en regelgeving voor burgers
en ondernemers wordt teruggedrongen.
Binnen de gemeente is integrale veiligheid primair de verantwoordelijkheid van
de burgemeester. Om de leefbaarheid en veiligheid in de stad te waarborgen
zullen burgemeester, politie, justitie en gemeente strikt moeten toezien op
handhaving van regelgeving. Wij willen een veilige en schone woonomgeving.
Geen overlast door wie dan ook. Vrijplaatsen worden niet getolereerd.
Het nieuwe veiligheidsbeleid vinden wij prima. Door bundeling van informatie
over bevolkingssamenstelling, werkloosheid, zorgaanbod en criminaliteit wordt
een beter beeld verkregen van de oorzaken van de problemen die daardoor
beter kunnen worden bestreden.
Financiën
Leefbaar Eindhoven wil een sluitende begroting waarbij de structurele uitgaven
gedekt worden door de structurele inkomsten. Het weerstandsvermogen is
bedoeld financiële risico’s op te vangen, niet om tekorten te dekken
voortspruitend uit vigerend beleid. Dit spaarpotje moet weer worden
aangevuld.
Wanbeleid mag niet worden afgewenteld op de burger en ondernemer. Wij
willen de gemeentelijke belastingen bevriezen. Leges, parkeer- en OZB-gelden
mogen niet dienen als melkkoe om gaten in de begroting te dichten.
Integendeel, een beter beleid moet leiden tot lastenverlichting voor burgers en
ondernemers.
Ook de hondenbelasting wordt gebruikt als melkkoe. Leefbaar Eindhoven wil
die afschaffen. Dit is een uit een grijs verleden stammende belasting toen de
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hondenkar nog door de overheid werd gezien als transportmiddel om daar
belasting op te kunnen heffen. Onder het motto “de vervuiler betaald”, wordt
deze tegenwoordig gerechtvaardigd om overlast door hondenpoep terug te
dringen en kosten van schoonmaak te dekken. Doordat mensen die honden
uitlaten nu zelf verplicht zijn de poep van hun hond op te ruimen, vervalt deze
rechtvaardigingsgrond. Hondenbelasting levert weliswaar geld op, maar
administratie en naleving van de regels kost de gemeente ook geld. Voor ons
staat voorop dat honden bijdragen bij aan het welbehagen van mensen en daar
hoeft geen belasting op geheven te worden.
Aan de uitgavenkant zal beter gekeken moeten worden naar subsidies. Dit is
geen vanzelfsprekendheid. Subsidies beogen een aanzet te geven voor de
subsidieontvanger tot volwassenheid te komen; het is geen liefdadigheid.
Economie, duurzaamheid en groen
In de regio Eindhoven zorgen technologie, design en innovatie voor
economische groei, maar ook andere economische sectoren dragen bij aan
werkgelegenheid. Leefbaar Eindhoven kiest voor duurzame economische groei
zonder dat dit schadelijk is voor klimaat, water, bodem, grondstoffen en
biodiversiteit. Duurzame innovaties leveren geld en banen op. Economie en
milieu gaan hand in hand. Hierdoor wordt rekening gehouden met de
behoeften van volgende generaties.
Waar je in Eindhoven ook bent, overal zit je op een paar minuten lopen of
fietsen in het groen. Dat willen wij zo houden en waar mogelijk versterken. Ook
de binnenstad moet verder vergroent worden.
Verkeer
Eindhoven vormt het centrum van een belangrijke economische regio die wil
groeien. Omdat de stad en de regio goed bereikbaar moet zijn, pleiten wij voor
een randweg rond Eindhoven. Ook de binnenstad moet bereikbaar zijn voor
ondernemers, bezoekers en bewoners. Ook met de auto. Om het autoverkeer
in de stad te beperken dienen er transferia aan de rand van de stad te komen.
Of we sluiten straten voor autoverkeer af, of we zorgen voor doorstroming van
het verkeer. Geen filevorming. Minder opstoppingen = minder
optrekken/stilstaan = minder brandstof = minder CO2 emissie. Daarom ijveren
wij voor een ‘groene golf’.
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Wegversmallingen en verkeersdrempels alleen in uiterste noodzaak. Vaak
leiden die slechts tot ergernis en meer onveiligheid omdat ook hulpdiensten
zoals politie, ambulance en brandweer hierdoor worden belemmerd.
Sociaal beleid
In een regio waar het economisch niet slecht gaat, moet het aantal
bijstandsgerechtigden en de werkeloosheid dalen. Wij willen de sociaal
zwakkeren in de maatschappij ondersteunen, maar dit is geen liefdadigheid.
Daar mag best wat tegenover staan. Daarom gaan wij niet in tegen landelijke
regelgeving op dit gebied. Doe je dit wel, krijg je hiervan uiteindelijk toch de
rekening gepresenteerd.
Door de gemeente en door de overheid gesubsidieerde organisaties worden
minima en statushouders veel extra faciliteiten geboden: woningen,
kwijtschelding belastingen, voedselbank, schoolreisjes en sport voor kinderen,
poetshulpen voor asielzoekers en gratis openbaar vervoer. Anderzijds staan
burgers in de rij voor toewijzing van een woning en zijn mensen bezorgd over
de stijgende kosten van levensonderhoud, huisvesting, onderwijs, ouderenzorg,
gezondheidszorg en sport. Mensen met een laag inkomen uit betaald werk die
niet voor extra voorzieningen in aanmerking komen, hebben hier grote moeite
mee. Bang buiten de boot te vallen. Dit zorgt voor tweedeling in de
maatschappij en dat willen wij niet.
Leefbaar Eindhoven wil dat de zorg betaalbaar blijft. Iedereen dient de zorg te
krijgen waarop hij of zij recht heeft. Niets meer, niets minder en daarom is
strikte controle hierop noodzakelijk. Het is geen vanzelfsprekendheid dat
iedereen zonder meer recht heeft op gratis faciliteiten. Daar mag best iets in de
vorm van een eigenbijdrage tegenover staan. De tijd van de gratis rollator is
immers ook voorbij. Wij sluiten het instellen van een budgetplafond in de zorg
niet uit.
Ook dierenwelzijn is integraal onderdeel van sociaal beleid. Wij zijn voor een
goede opvang van dieren in nood en tegen ritueel slachten en het afsteken van
knalvuurwerk.
Burgerparticipatie
Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk en nemen daarvoor hun
verantwoordelijkheid. Ze doen vrijwilligerswerk, organiseren
schoonmaakacties, zetten een speelveldje op, beheren een buurtcentrum en
denken na over de veiligheid. Zo verbeteren ze de samenleving. Ze willen niet
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dat de overheid alles voor hen oplost met een standaardoplossing, maar
vragen om maatwerk en een overheid die met hen meedenkt.
Hoe meer verantwoordelijkheid burgers zelf nemen, hoe kleiner de rol van de
gemeente wordt. Leefbaar Eindhoven wil dat de gemeente uiteindelijk alleen
nog maar een ondersteunende rol speelt. De gemeente doet met de burgers
mee, in plaats van andersom. Daarvoor is een goede communicatie tussen
burgers en gemeente noodzakelijk en deze is op punten zeker nog voor
verbetering vatbaar. Ook indien het gaat om het vaststellen van
bestemmingsplannen.
Cultuur en evenementen
De stad kent vele topevenementen, zoals Glow, de Dutch Design Week, de
Marathon, de Lichtjesroute en muziekfestivals. Mede daardoor is de stad
aantrekkelijk,neemt het toerisme toe en dat is goed voor de economie.
Leefbaar Eindhoven wil een divers evenementenaanbod. In principe moeten
evenementen zichzelf financieel bedruipen en mogen niet gedwarsboomd
worden door regelgeving die organisatoren slechts op kosten jagen. Wij willen
evenementen voor het centrum van de stad behouden. Niet alleen
bovengenoemde, maar ook de carnavalsoptocht. Daarom is het van het belang
daarmee met verkeersplannen rekening te houden.
Leefbaar Eindhoven is voorstander van cultureel ondernemerschap. Wij willen
dat het Parktheater, het Muziekgebouw, het Van Abbemuseum en de Effenaar
voor een breed publiek toegankelijk zijn en dat daarmee in de programmering
rekening wordt gehouden. Het van Abbemuseum dient open te staan voor
privatisering, of fusie met andere partijen.
Graag ondersteunen en stimuleren wij kleinschaligere cultuurprojecten en
nieuwe initiatieven, mits deze goed onderbouwd, uitvoerbaar en toegankelijk
zijn voor een breed publiek en die mogelijk kosteloos kunnen worden bezocht.
Omdat het zou leiden tot een betere toeristische spreiding met voordelen voor
beide steden, opperde de directeur van de Eindhovense
Citymarketingorganisatie het idee het Van Gogh museum van Amsterdam naar
Eindhoven te verplaatsen. Hierdoor zou Amsterdam minder worden belast en
Eindhoven er iets moois bij krijgen. Geen speld tussen te krijgen, maar of het
idee realiseerbaar is, is twee. Toch juichen wij deze gedachte toe. Leefbaar
Eindhoven wil zich inzetten voor de vestiging van een Rijksmuseum binnen
onze gemeente. Een technologiemuseum, zou prima bij onze stad passen.
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Sport
Sport hoort bij Eindhoven. Wij zijn trots op de prestaties van onze sporters.
Trots op het Indoor-Sport Centrum, het Pieter van den Hoogenband
Zwemstadion, het IJssportcentrum en al die andere sportfaciliteiten. Zowel
voor individueel sporten als voor topsportevenementen met internationale
uitstraling. Dit zijn grootstedelijke sportvoorzieningen die in stand gehouden
moeten worden.
Leefbaar Eindhoven staat voor breedtesport en vindt dat sport voor iedereen
betaalbaar moet zijn. Topsportevenementen verrijken onze stad en stimuleren
de breedtesport.
Wij willen vitale sportverenigingen en vinden het best dat sport aan het sociale
domein wordt gekoppeld en sportaccommodaties ook voor andere activiteiten
worden gebruikt. Maar het moet wel maatwerk zijn, want daarvoor zijn de
vertrekpunten van de diverse verenigingen te verschillend. Wij zijn geen
voorstander van gedwongen verplaatsing, splitsing en fusering van
verenigingen en vinden dat sporters de vrijheid moeten hebben te kiezen voor
een vereniging die bij hen past. Dat geldt ook voor ouders van jeugdige
sporters. Bovendien mag er geen extra druk op de verenigingen worden gelegd
vanwege het simpele feit dat vrijwilligers sowieso al schaars zijn. Immers de
core business van een sportvereniging is sport voor haar leden mogelijk te
maken en dat vinden wij prima.
Slotwoord
Vanuit de oppositie heeft Leefbaar Eindhoven zich altijd constructief, maar
kritisch opgesteld. Voortdurend hebben wij gewaarschuwd voor de desastreuze
financiële gevolgen van de grenzeloze ambities van het huidig college. Nu heeft
u, als kiezer, de mogelijkheid te stemmen voor een ander bestuur. Leefbaar
Eindhoven doet geen loze verkiezingsbeloften en niet mee aan algemeen
geroeptoeter. Het roer moet drastisch om.
Leefbaar Eindhoven blijft optimistisch. Wij zijn ervan overtuigd dat wij samen
met andere partijen de stad een beetje nader tot ons doel kunnen brengen:
een Leefbaar Eindhoven!
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