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Voorwoord

Waar gaan we voor in ons verkiezingsprogramma? 
Wij zien een duurzame, groene, sociale en bruisende, 
gezellige stad. Een stad waar dingen mogelijk worden, 
waar de toekomst gemaakt wordt, waar inwoners 
staan voor elkaar. Een stad waar je niet alleen graag 
woont en werkt maar waar het ook fijn is om op bezoek 
te komen. Een verwelkomende stad voor iedereen. 
Ongeacht wie je bent of waar je vandaan komt. Een 
stad waarin je mee doet en waar dat gewaardeerd 
wordt.

Om zo samen te kunnen leven moet er wel wat gedaan worden. Juist in onze stad is dat 
geen probleem. Voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan. Hier worden 
de oplossingen gecreëerd. Dankzij technologie, dankzij design, maar vooral dankzij iedereen 
die hier werkt en leeft en met partners van elders. Omdat die zich gepassioneerd inzetten 
om met elkaar uit te vinden hoe we het beter maken. Innovaties waar uiteraard niet alleen 
Eindhovenaren wat aan hebben. Innovaties die ook nog eens veel werkgelegenheid geven.

We hebben als D66 Eindhoven laten zien waar we naar toe willen. Hoe we daar willen 
komen. In die weg is alle ruimte voor flexibiliteit, om adaptief te zijn. Om met elkaar 
maatwerkoplossingen te realiseren. De rol van de overheid is daarbij veranderd van het 
realiseren van blauwdrukken naar het zorgen dat we met zijn allen die oplossingen realiseren 
die passen bij de samenleving die we willen zijn. En dan niet in een pilotje, maar door 
structureel te regelen dat we het echt DOEN. Bijvoorbeeld door de uitrol door het open 
consortium van Philips en Heijmans van slim licht de komende 15 jaar. Wat in één klap de 
hele openbare ruimte slim maakt. Maar wat we ook doen, het is altijd voor, door en met 
iedereen. Je kunt het wisdom of the crowd noemen, maar wij van D66 Eindhoven noemen 
dit de radicale democratie. Democratie is nu dat iedereen zijn verantwoordelijkheid kan 
nemen en kan meebepalen en zijn bijdrage kan leveren in het doen. En daarin je eigen 
en ons gezamenlijke leven gestalte geven. Daarin hoef je het niet eens te zijn of dezelfde 
mening te hebben. Maar moet je wel je verantwoordelijkheid nemen voor het samen dingen 
tot stand brengen. Het politiek populaire ‘de ander continu de maat nemen’ lijkt heel wat, 
maar brengt ons geen stap verder. Integendeel. Het is veel geschreeuw maar weinig wol.

Mary Ann Schreurs
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Prioriteit in het samen zoeken naar en vooral vinden van oplossingen krijgt de komende 
periode uiteraard de zorg. De zorg-innovatie gaat een extra impuls krijgen via het 
living lab op het gebied van zorg. Samen met het Finse Oulu hebben we onze vinger 
opgestoken in de digitale transitie van de urban agenda die de Europese Commissie naar 
aanleiding van het pact van Amsterdam ingesteld heeft. De intentie van de Europese 
Commissie is, wat wij uitvinden uit te rollen in de rest van Europa. Vanuit Eindhoven 
hebben we specifiek naast de technologie het gebruik van design ingebracht. Omdat 
we willen dat de oplossingen human driven zijn. Oftewel dat we niet als een ding 
behandeld worden, maar als mensen en door ons zelf en aan ons zelf aangepast wordt. 
En aangepast kan worden aan andere lokale situaties. Tenslotte zijn we in Europa heel 
verschillend. Technologie en design blijven daarbij slechts hulpmiddelen om je eigen 
leven te kunnen leiden. Wat voor leven dat is, dat zelf kunnen bepalen, daar gaat 
het om. Interessant is in dat kader hoe effectief Denemarken juist via de intensieve 
tijdelijke, ondersteuning door zorgverleners gericht op het mensen weer zelfstandig 
hun eigen verkozen leven te laten leiden is. Eigenlijk wordt daar vorm gegeven aan wat 
we hier zeggen te willen bieden en toch nog altijd gewoon het klassieke hulpaanbod 
en de klassieke zorgbenadering is. En duurder. Die Deense benadering combineren 
met technologische middelen, data en design dat is de uitdaging. Beter en goedkoper 
dus.

We blijven inzetten op het voorkomen van de noodzaak tot zorg, het zijn van een stad 
waarin bevorderd wordt dat je veel gezonde levensjaren kunt hebben onafhankelijk 
van je sociaal-economische positie. Daarvoor moet minstens onze openbare ruimte 
gezondheidsbevorderend zijn. Dus niet alleen vrij van directe gezondheidsbedreigers 
als fijnstof zijn. Een openbare ruimte die uitnodigt tot er zijn en je in te bewegen; 
waar we individueel of als groep zelf ook invulling aan kunnen geven. De uitvoering is 
verankerd in een breder programma groen, water, duurzaamheid en milieu. Want het 
kan gelukkig meeliften met andere opgaven. Een gezonde omgeving wordt bijvoorbeeld 
bevorderd door voortvarend in te blijven zetten op wat we natuurlijk sowieso moeten 
als we een toekomst willen hebben: het unaniem aangenomen en trouwens enorm 
veel werkgelegenheid creërend uitvoeringsprogramma voor een klimaatbestendige 
toekomst. Daarin gaat het niet alleen om energiebesparing en schone, CO2-neutrale 
energieproductie en voorop lopen in de Circulaire Economie met ons afval. Eindhoven 
gaat ook letterlijk vergroenen. Want voor de noodzakelijke klimaatadaptatie is 
toevoeging van extra groen en water nodig. Om het overschot aan water te bufferen 
en verkoeling te brengen als het warm is. Anders wordt deze stad, en om te beginnen 
het centrum, onleefbaar door de hitte en de wateroverlast. Toch, groen en water in de 
stad doen meer.
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Ze veraangenamen de stad, nodigen uit. Steeds meer mensen liggen, spelen, genieten 
in de diverse parken. De stad als speeltuin voor alle leeftijden. En terecht. Het water 
en het groen zijn openbare ruimte. En het woord zegt het al, die is in principe van en 
voor ons allemaal om te gebruiken. Het is vrolijkmakend hoe urban daarin een grote rol 
speelt. Zelfs in extreme sports, en als culturele beweging die voorloper is in uitnodigen 
om mee te doen. Want dat is eigenlijk de culturele ontwikkeling van nu: actief zelf 
meedoen. Zelf maken. Digitaal is dat al normaal. Opvallend is het bij erfgoed en in de 
andere disciplines al meer en meer aanwezig. Waardoor zowel de diversiteit als de 
rijkdom van het culturele aanbod toeneemt.

In een Eindhoven waar je goed en gezond kunt leven, staat natuurlijk bij verplaatsen de 
langzame mobiliteit en de toegankelijkheid van de stad voorop. Wandelen en fietsen 
krijgen een centrale plek in de afwegingen die we gaan maken. Veraangenaam de 
reis voor zowel de voetganger als de fietser. Maak het leuk en interessant om de wat 
kortere afstanden in de stad te overbruggen. De schakels tussen bijvoorbeeld het NS 
station, 18 Septemberplein en Strijp-S worden aantrekkelijker door stadsarchitectuur 
die zich niet alleen op het wonen maar vooral op het leven richt. Eindhoven blijft 
uiteraard bereikbaar voor de auto en het Openbaar Vervoer (OV). Voor een volgende 
stap in OV helpt het dat Eindhoven groeit en verdicht. Het wordt zo nog aantrekkelijker 
om te wonen in een stad waar je met het OV snel kunt reizen.

Alle ontwikkelingen in de stad maken gebruik van de digitalisering. Heel positief. Want 
er kunnen oplossingen gemaakt worden die eerder niet mogelijk waren. Maar dan moet 
wel wat we als samenleving willen zijn geborgd zijn. Welke betekenis digitalisering 
heeft in ons leven en belangrijker wat we er eigenlijk mee willen, dus welke betekenis 
we er aan willen geven is een culturele vraag. En dus onderwerp van een cultureel 
programma. Het gaat hierbij niet alleen om privacy. Denk aan de mogelijkheden van 
e-Health. Denk aan dat we niet gereduceerd willen worden tot de “pinautomaten van 
Californische bedrijven”. Eindhovenaren moeten daarom inzicht in en bezit hebben van 
hun eigen gegevens . Data zijn belangrijk maar moeten altijd ‘human-driven-data’ zijn. 
En niet het bezit van bedrijven maar publiek bezit. En het inzicht in de verbanden die 
digitaal gelegd worden in de programmatuur, in de algoritmes, is cruciaal om zeker te 
stellen dat we het door ons gewenste leven leiden en niet geleid worden.
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Lokaal is dit deels geregeld of zijn we het aan het regelen. Bijvoorbeeld in de eigen 
organisatie bij contact. Bijvoorbeeld bij slim licht is het meegegaan in de aanbesteding. 
Toch, om effectief te zijn moet dit minstens op de schaal van Europa geregeld 
worden. Door de positie die de steden nu in Europa hebben en de posities die wij als 
Eindhoven hebben verworven, zijn we in Europa een belangrijke speler. Niet alleen 
in de digitaliseringsdiscussie. De reden om in te zetten op Europa is meer dan dat 
Europa Eindhoven veel brengt. Eerder al gebracht heeft trouwens, denk aan het 
Europese geld dat kwam toen we in de jaren '90 bijna ten onder gingen. De Europese 
samenwerking is noodzakelijk voor ons aller toekomst. Het is belangrijk dat Eindhoven 
vanuit onze verworven positie verantwoordelijkheid voor die toekomst blijft nemen op 
de terreinen waar we goed in zijn. Samen met onze kennisinstellingen en bedrijven. De 
maatschappelijke rol die het bedrijfsleven heeft in onze samenleving is in die toekomst 
anders dan tot voor kort. Bedrijven spelen een cruciale rol in de grote vraagstukken 
waar we voor staan. Er ligt een uitdaging voor innovatieve, duurzame, circulaire 
bedrijven die die rol stevig oppakken. Medewerkers die een Leven Lang Leren in de 
praktijk kunnen brengen om zo voor die uitdagingen klaar te zijn. Er dient wel een 
herijking van Brainport Development plaats te vinden. De overheid als facilitator van 
de economie heeft plaats gemaakt voor de overheid als key player omdat de opgaven 
waar het geld mee verdiend wordt dus steeds meer die maatschappelijke opgaven 
zijn: zorg, mobiliteit, energie, duurzaamheid. Feitelijk vraagt dat om een betere borging 
van het publieke belang in de randvoorwaarden voor de economische ontwikkeling 
(bijvoorbeeld de bovenvermelde digitale).
Wij zijn als D66 Eindhoven voorstander van het democratisch verankeren van 
de gemeentegrensoverschrijdende samenwerking binnen een experimentele 
metropoolstad. De onderliggende gemeenten blijven gewoon bestaan en dragen 
taken over die zinvol of noodzakelijk zijn als zij daar zelf aan toe zijn. Uitvoering zal in 
onderling afstemmende samenwerking met de constituerende gemeenten gebeuren. 
De bijbehorende raad zal omdat het niet meer om het uitrollen van blauwdrukken 
gaat, maar om een breed maatschappelijk wordingsproces vooral een belangrijke 
controlerende functie hebben op de daadwerkelijke uitvoering. Daar moet specifieke 
ondersteuning op zijn. Bij de Raad van de metropoolstad kan meteen de kaderstelling 
van de borging van het publieke belang van Brainport en de controle op de uitvoering 
van Brainport neergelegd worden
Veel te doen dus. Met zijn allen. Geïnspireerd door...100 jaar historie!!
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In 2020 is het 100 jaar geleden dat de bloei van Philips aanleiding was voor een 
herindeling. De voorziene ontwikkeling van dit nieuwe Eindhoven is gebaseerd op de 
tuinstad gedachte van Ebenezer Howard. Dat betekende dat beken werden gekoesterd, 
parken werden aangelegd, de openbare ruimte commons, oftewel van- en voor ons 
allemaal, werd. Innovatie hoorde er ook bij en ondernemers die maatschappelijke 
verantwoordelijkheid niet bij de fabrieksdeur liet ophouden. En dat was Philips.
Onze tijd is anders. Maar om zowel de oorspronkelijke als nieuwe redenen moeten we 
weer voor die beken en dat groen gaan. En voor de commons. En voor innovatieve 
oplossingen. En voor een ongedeelde stad. Laten we in de komende periode, 100 jaar 
na 1920 vieren door geïnspireerd door wat we toen wilden zijn en waren, het beste 
Eindhoven dat we nu kunnen zijn te worden. En nu niet van boven af opgelegd, maar 
gewoon met zijn allen in Eindhoven.

Mary-Ann Schreurs
Lijsttrekker D66 Eindhoven bij de gemeenteraadsverkiezingen 21 maart 2018
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Leeswijzer

Dit programma gaat in op diverse thema’s die in Eindhoven spelen. Thema’s die van 
belang zijn in onze stad. Thema’s die worden vormgegeven door de inwoners van onze 
stad. Thema’s waarbij D66 Eindhoven vindt dat de overheid soms best een stapje 
terug kan doen omdat wij vertrouwen hebben in de kracht van het individu. Heel veel 
in onze stad gaat goed zonder dat de gemeente zich daar actief mee bezighoudt. 
Daarom tref je in dit programma niet alles aan wat er in Eindhoven gebeurt. Dat is voor 
de meest bruisende stad van Nederland niet nodig.
Wij hebben er voor gekozen om per thema een beeld te schetsen hoe Eindoven er 
rond 2030 uit zou kunnen zien. Als het aan D66 Eindhoven ligt is dat uiteraard een 
sociale en liberale stad. Wij hebben beschreven hoe dat er in onze ogen uit ziet: een 
sociale & inclusieve stad, een bedrijvige stad, een kansrijke & talentvolle stad, een 
bruisende & dynamische stad, een toegankelijke stad, een gezonde stad, de stad voor 
jou en haar partners, een groene groeiende stad, een financieel gezonde stad. Zo zien 
wij Eindhoven graag.
Om daar te komen moeten wel stappen gezet worden. Die ontwikkeling gaat niet 
vanzelf. Daarom hebben we naast een beschrijvend deel aangegeven welke stappen 
D66 Eindhoven vindt dat er gezet moeten om bij een sterke sociale– en liberale stad 
in 2030 uit te komen. Bij deze stappen ligt uiteraard de nadruk op datgeen waar de 
gemeente voor verantwoordelijk is.
We hebben niet gekozen voor een klassieke hoofdstukindeling. Zaken die 
Eindhovenaren raken zijn lastig in een hokje te vatten. Vragen over bedrijvigheid raken 
ook de bereikbaarheid. Gezondheid en een sociale stad zijn niet los van elkaar te 
zien. Onze kijk op talent kun je niet los zien van de innovaties waar we samen voor 
staan. Dat maakt dat wij hebben gekozen voor deze thematische aanpak. De vijf D66 
richtingwijzers hebben mede geholpen om de goede richting aan dit programma te 
geven.
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Samenvatting, vergezicht

We staan aan de vooravond van enkele grote veranderingen, radicale veranderingen. 
Veranderingen op het gebied van duurzaamheid, er zijn voor elkaar, op het gebied van 
samenleven.
Onze totale kijk op energie, klimaat, mobiliteit gaat radicaal veranderen. Gas uit 
Groningen is niet langer de beste en schoonste manier om je huis te verwarmen of 
je eten te bereiden. Olie uit Rusland en Saudi Arabië is om meerdere redenen niet 
langer de gewenste energiebron om onze verplaatsing mogelijk te maken. We gaan 
Eindhoven verder klaarmaken voor die radicale verduurzaming. Energiebronnen die 
niet uitputten, materialen hergebruiken, ontwerpen volgens de uitgangspunten van 
een echte circulaire economie, gebruiksvoorwerpen delen in plaats van bezitten. Het 
zijn voorzichtige trends die ons stadsleven sterk gaan veranderen. Het innovatieve 
karakter en de stevige designcultuur in onze stad helpen om dit mogelijk te maken. We 
zullen zien dat de manier waarop Eindhovenaren energie gaan afnemen en opwekken 
gaat veranderen. We zullen zien dat ze zich samen zullen organiseren om hier slim mee 
om te gaan.
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De stad past zich aan. Het wordt groener, water komt terug naar boven, we wonen 
compacter, onze reisbehoefte verandert. De digitale omgeving maakt meer mogelijk, 
veranderingen zullen elkaar in een steeds sneller tempo opvolgen.
De tweede grote verandering is op het gebied van hulp aan hen die dat nodig hebben. 
Daarbij hoort een radicale kansengelijkheid. Samen staan we als samenleving sterker. 
Kwetsbare inwoners mogen verwachten dat ze worden opgevangen. Daarbij hoort dat 
diezelfde kwetsbare inwoners de kansen pakken om weerbare en actieve inwoners te 
worden. Iedereen doet mee in onze ogen, iedereen is belangrijk. We maken daarbij op 
geen enkele wijze een onderscheid. Iedereen is Eindhovenaar. Hier spelen veranderingen 
en innovaties een grote rol. Het is zaak dat we samen – leven letterlijk nemen. Iedereen 
doet mee en we zijn in staat om daar alle benodigde partners bij te betrekken. We 
laten zien dat we in staat zijn om dat inhoudelijk en financieel toekomstbestendig te 
laten gebeuren.
De manier waarop we samenleven gaat veranderen. In je straat, in je buurt, op school, op 
je werk, met bedrijven, met de gemeente, met andere overheden. Op bijna alle gebieden 
staan radicale veranderingen te gebeuren. Bedrijven zijn naast gezonde concurrenten 
ook partners die samen optrekken in duurzame innovaties. Overheden worden vaker 
partner dan de instantie die van boven iets oplegt. Scholen en universiteiten zijn in dit 
samenspel onmisbaar. Naast het opleiden van onze jeugd zijn ze bij uitstek de plekken 
waar kennis en vernieuwing ontstaat. De trek naar de stad is onomkeerbaar. Een goed 
daily-urban-system zorgt ervoor dat alles wat we nodig hebben binnen handbereik is. 
Deels omdat het er is, deels omdat je er snel kunt komen, deels omdat het gebracht 
wordt (in werkelijkheid of virtueel). Samenwerken met je buren, zowel in je straat als 
met naastliggende gemeentes is gebaat bij wederzijds respect en het er zijn voor 
elkaar.
D66 Eindhoven is klaar voor die veranderingen in onze stad, in onze samenleving. 
Ons programma, met daarin aandacht voor de ambities voor de stad van de nabije 
toekomst, laat zien op welke manier wij vorm willen aan die nieuwe ontwikkelingen. 
Het is nooit meer dan een momentopname. Het is daarom vooral de richting van de 
beweging naar de toekomst die wij als D66 Eindhoven in gang willen zetten. De tijd 
dat we alleen maar konden volstaan met het beschrijven van afgebakende projecten 
ligt immers achter ons. Wij beschrijven hoe wij op pad willen gaan naar de sociale en 
liberale stad Eindhoven.
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De inclusieve en sociale stad

2030
Eindhoven is een sociale stad. Dat was in het verleden zo, dat is nu zo en dat blijft zo. 
D66 heeft daar in het verleden haar rol in gespeeld en zal dat blijven doen. In 2030 is 
Eindhoven een stad waar mensen er zijn voor elkaar. De samenleving is letterlijk dat: 
‘samen – leven’. Iedereen doet mee, zowel economisch als sociaal. Zelfredzaamheid 
en samenredzaamheid gaan hier hand in hand. Het vertrouwen in de eigen kracht 
van mensen is groot. Inwoners, professionals en vrijwilligers krijgen meer regie op de 
invulling van de maatschappelijke vraagstukken. Vanuit de gedachte ‘samen sterk’ 
is dit de beste aanpak om tot een stad te komen waar iedereen meetelt en ieders 
talent meetelt. Inwoners, professionals en vrijwilligers hebben niet alleen vragen en 
klachten, ze komen ook met ideeën, initiatieven en hulp aanbod. Preventie draagt hier 
sterk aan bij. Niet alleen 'zorgen voor' maar veel meer 'zorgen dat'. Partijen die actief 
zijn op het gebied van preventie op het gebied van gezondheid, veiligheid, (digitale) 
laaggeletterdheid zijn door de gemeente actief op wijk/buurtniveau bij elkaar gebracht. 
Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, zorginstellingen, WIJEindhoven, de 
bibliotheek Eindhoven, GGD Zuidoost Brabant, consultatiebureaus, onderwijs, 
sportorganisaties, zorgverzekeraars en andere betrokken partijen werken samen aan 
een integrale, sterk op preventie gerichte aanpak. Onze jeugd is daardoor (digitaal) 
geletterder, gezonder (bewegen, eten en ontspannen), beter geïnformeerd en beter 
in staat om de eigen talenten te ontwikkelen.In 2030 dóét iedereen in Eindhoven mee 
en télt iedereen in Eindhoven mee! We leven, leren en werken samen en hebben een 
samenleving waarin iedereen zichzelf mag zijn. Het maakt daarbij niet uit of je wieg in 
Eindhoven heeft gestaan, of dat je later naar Eindhoven bent gekomen om te studeren 
of te werken, voor de liefde of als vluchteling. Iedereen heeft een toekomstperspectief.
Het uitgangspunt binnen de sociale vraagstukken kent twee belangrijke elementen. 
De inwoner staat centraal. Het gaat niet om een organisatiemodel, het gaat om de 
Eindhovenaar. Het tweede element is het financiële vraagstuk. Het sociaal domein 
is ongeveer de helft van de totale gemeentelijke uitgaven. Het is van belang om bij 
het centraal stellen van de inwoner ook te sturen op de beheersing van geld. Zonder 
invulling te geven aan dat tweede uitgangspunt komt de vraag van de inwoner onder 
druk te staan. Daarmee kunnen we geen invulling geven aan de sociale stad die we 
willen zijn.
De manier waarop de uitdagingen in het sociaal domein zijn georganiseerd sluiten 
aan bij de vragen vanuit de bewoners. Die uitdagingen geven de mogelijkheid aan het 
college van Eindhoven om zowel op die kwaliteit als op financiële sturen. Toegang tot 
de vragen is laagdrempelig. Slimme technologie stelt ons in staat om hieraan richting 
te geven.
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We doen de juiste dingen met het geld dat daarvoor beschikbaar is. De sturing is op 
maatschappelijk effect, de gezondheid en de het welzijn van onze inwoners.

We accepteren dat er verschillen zijn in levensovertuiging en cultuur en respecteren dat 
van elkaar. Het maakt niet uit hoe oud je bent, wat je geslacht en genderidentiteit is en 
van wie je houdt. Racisme, seksisme en andere soorten van discriminatie worden niet 
getolereerd. D66 maakt zich al jaren hard voor de LHBTI-gemeenschap en dat zullen we 
blijven doen. Aan vluchtelingen bieden we veiligheid en toekomstperspectief, daarom 
krijgen mensen zodra ze in Nederland zijn les in de Nederlandse taal. Radicalisering 
moet worden voorkomen door vroegtijdige signalering, zodat er tijdig ingegrepen kan 
worden.
Kinderen in Eindhoven hebben de kans om veilig op te groeien en hun talenten te 
ontwikkelen. Dat geldt ook voor de kinderen in gezinnen waar dat misschien minder 
voor de hand ligt. Iedereen doet mee, juist alle kinderen doen mee.
 
D66 Eindhoven vertrouwt sterk op de eigen kracht van mensen. Maar het besef is er 
dat er inwoners, dat er gezinnen zijn waar dat minder vanzelfsprekend is. Daar staan 
we voor klaar samen met de betrokken partners.
Veruit de belangrijkste stap binnen het sociaal domein is dat iedereen meedoet. 
Samen sta je sterker. Onderwijs op de eerste plaats voor onze jeugd maar natuurlijk 
voor iedereen (een leven lang leren) en betaalde arbeid voor onze volwassenen. Die 
betaalde arbeid is mogelijk voor heel veel mensen door onze sterke high tech sector, 
de maakindustrie, de toeleveranciers, de dienstverlening die daarmee samenhangt, 
cultuur en horeca. De verduurzaming en het circulair maken van onze samenleving 
vraagt op veel fronten acties, acties waar vooral Eindhovenaren van moeten kunnen 
profiteren. Helaas is niet voor iedereen betaalde arbeid haalbaar. D66 Eindhoven wil 
dan als uitgangspunt nemen wat iemand wèl kan en helpen om daar passend werk 
bij te vinden.
Eindhoven is een stad voor jong en oud waar iedereen zich thuis moet voelen. Een 
gevarieerd aanbod op het gebied van sport en cultuur is daarom belangrijk. Inwoners 
met een fysieke, verstandelijke of zintuiglijke beperking kunnen zelfstandig meedoen 
in de samenleving. Voor laaggeletterden moet extra aandacht zijn. Openbaar vervoer 
en openbare voorzieningen zijn daarom toegankelijk voor alle inwoners.
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D66 Eindhoven wil daarom;
• Een permanent, actueel en zinvol inzicht in het sociaal domein van de gemeente. 
Dat inzicht is nodig om te bepalen welke maatregelen zinvol zijn en welke niet, om 
te bepalen welke financiële middelen daar bij horen, om sturen binnen het sociaal 
domein mogelijk te maken.
• De uitdaging van het financieel tekort op het sociaal domein zoals we hebben ervaren 
in het voorjaar van 2017 oplossen binnen het sociaal domein.
• De sociale stad centraal zetten, niet per se het uitvoeringsmodel dat ooit is gekozen. 
Keuzes uit het verleden mogen geen belemmering zijn om te komen tot de juiste 
oplossing voor de meest kwetsbare Eindhovenaren. WIJeindhoven staat in de basis 
niet ter discussie. Inkoop en toelatingsregels mogelijk wel.
• Inzetten op preventie van zorg op allerlei manieren. Het voorkomen van een 
zorgbehoefte is op de eerste plaats fijn voor de direct betrokkenen, je gaat immers 
zorg(en)vrij door het leven.
• Ontmoetingen stimuleren. Isolatie van bevolkingsgroepen moet voorkomen worden 
en daarom worden ontmoetingen tussen mensen gestimuleerd en mogelijkheden en 
plaatsen waar deze ontmoetingen kunnen plaatsvinden gecreëerd. Kinderdagverblijven 
en scholen zijn vaak de eerste plaats waar diverse bevolkingsgroepen elkaar ontmoeten 
en spelen daarom een belangrijke rol in integratie.
• Discriminatie uitbannen. Er is geen ruimte voor extremisme, discriminatie of haat 
in onze maatschappij. D66 Eindhoven staat voor een gelijkwaardige behandeling 
van alle mensen, met respect voor de individuele vrijheid van mensen. Discriminatie 
wordt in eerste instantie tegengegaan met voorlichting en indien nodig ook door 
strafrechtelijk in te grijpen. Een evenwichtige beeldvorming van alle bevolkingsgroepen 
is onontbeerlijk, zodat iedereen zich herkent in de beeldvorming en generalisaties 
worden tegengegaan. De gemeente heeft daarin een voorbeeldfunctie. De aanpak van 
discriminatie moet prioriteit hebben bij de politie en etnisch profileren moet worden 
tegengegaan.

• Vluchtelingen veiligheid en toekomstperspectief bieden. Om vluchtelingen als 
nieuwe Eindhovenaren een toekomstperspectief te bieden, gebrekkige integratie te 
voorkomen en afhankelijkheid van uitkeringen te voorkomen, is het belangrijk dat 
vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in de samenleving. Kijk naar de talenten, 
vaardigheden en wensen van nieuwkomers om te inventariseren waar hun individuele 
kansen liggen. Het heeft de voorkeur mensen met baankansen in Eindhoven/Brainport 
juist in onze regio op te vangen. Aan nieuwkomers zonder verblijfsstatus wordt al 
les gegeven in de Nederlandse taal. Als het Rijk hiervoor niet voldoende financiële 
middelen ter beschikking stelt, springt de gemeente financieel bij.
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Aan statushouders wordt in samenwerking met scholen, ROC’s, hogescholen en de 
TU/e onderwijs op maat aangeboden zodat ze zo snel mogelijk een startkwalificatie 
behalen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning blijven bed, bad, brood en 
begeleiding voorzieningen bestaan, iedereen heeft recht op de eerste levensbehoeften 
en menswaardigheid.
• Oog hebben voor alle leeftijdsgroepen. Eindhoven is een stad voor jong en oud waar 
iedereen zich thuis moet voelen. Een gevarieerd aanbod op het gebied van sport en 
cultuur is daarom belangrijk. Openbaar vervoer en andere openbare voorzieningen 
moeten toegankelijk zijn voor en toegespitst zijn op alle leeftijdsgroepen. Met behulp 
van organisaties in de stad, zoals scholen en wijkorganisaties, kan geïnventariseerd 
worden waar de problemen liggen en een actieplan worden opgesteld. Jeugdbendes 
worden tegengaan door jongeren serieus te nemen en voldoende alternatieven te 
bieden in hun vrije tijd.
• Mensen met een verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking hun 
zelfstandigheid laten behouden. Zij moeten zo min mogelijk obstakels tegenkomen 
om zonder hulp mee te kunnen draaien in de samenleving. Goede bereikbaarheid, 
internationaal, is voor hen van groot belang. Als onderwijspartij geloven we in 
keuzevrijheid voor ouders voor de school van hun kinderen, dus ook voor kinderen 
met een beperking, ook als dit hogere kosten voor de gemeente met zich meebrengt 
voor het leerlingenvervoer.
• De LHBTI-gemeenschap steunen. Iedereen moet zichtbaar zichzelf kunnen zijn, 
ongeacht je geslacht, genderidentiteit of van wie je houdt. De sociale acceptatie en 
emancipatie van de LHBTI-gemeenschap moet worden bevorderd door voorlichting 
en initiatieven zoals de regenboogtunnel worden gesteund. Seksueel geweld moet 
worden voorkomen en bestraft. Slachtoffers worden serieus genomen en krijgen nooit 
de schuld van wat hen is overkomen. De gemeente Eindhoven geeft hierin het goede 
voorbeeld door de juiste maatregelen te nemen.
• Een samenleving waarin iedereen meedoet. Armoede moet zo goed mogelijk 
voorkomen en bestreden worden. Goed onderwijs, het tegengaan van laaggeletterdheid, 
extra ondersteuning voor kinderen die opgroeien in armoede en het snel aan het werk 
helpen van mensen met een uitkering zijn daarbij onontbeerlijk. Voorkomen moet 
worden dat kinderen en volwassenen die leven in armoede aan de zijlijn staan. Voor 
iedereen is er plaats in onze samenleving en de mogelijkheid mee te doen met sport 
en cultuur, deze activiteiten bevorderen het welzijn en bestrijden eenzaamheid.
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• Innovatie een belangrijk onderdeel laten zijn van de sociale stad. Vernieuwing, 
verbetering van middelen en processen helpen bij de veraangenaming van het leven 
van de Eindhovenaar. Brainport is bij uitstek de regio om dit soort innovaties te 
ontwikkelen en te laten landen.
• De Eindhovenaar zoveel mogelijk zelf de regie geven over het eigen leven en de 
vragen die spelen rond een gezond en zelfstandig leven. Die eigen regie past prima 
binnen de basisgedachte van WIJeindhoven.
• Regels, processen en procedures moeten zo eenvoudig mogelijk zijn. Ze dienen om 
te helpen, ze mogen geen belemmering vormen. De menselijke maat en maatwerk zijn 
leidraden bij dit gegeven.
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De bedrijvige en circulaire stad

2030
In 2030 heeft Eindhoven zich verder ontwikkeld tot een bedrijvige metropool. In onze 
high tech regio hebben we grote Europese – en wereldspelers, zien we diverse spin-
offs die toonaangevend zijn op ontwikkel- en maakindustrie. De bedrijvigheid richt 
zich naast de top high tech sector in het bijzonder op maatschappelijke opgaven 
zoals gezondheid, voedselvoorziening, veiligheid, mobiliteit en energie. Naast deze 
toonaangevers kent Eindhoven een breed palet aan MKB bedrijven. De bedrijven in 
Eindhoven behoren tot de koplopers op het gebied van circulaire economie. Voor kunst 
en cultuur bieden de Strijp complexen aan vele start-ups, zzp-ers en kunstenaars 
mogelijkheden tot netwerken en samenwerken. Het brede aanbod van bedrijvigheid 
is één van de redenen dat mensen zich graag in Eindhoven vestigen en zich er thuis 
voelen. Bedrijven vestigen zich en blijven graag in Eindhoven omdat het aanbod van 
goed opgeleid personeel aanwezig is. De medewerker voelt zich thuis in Eindhoven 
omdat naast het werk zelf de stad op het gebied van sport, cultuur, recreatie, bruisend 
verblijf een groot en veelzijdig aanbod heeft.
Winkelen heeft nieuwe vormen aangenomen. Shoppen doe je online en je gekochte 
spullen worden thuisbezorgd of je haalt ze op bij een verzamelpunt. Het fysieke winkelen 
in de binnenstad staat in het teken van ontmoeting, vakmanschap en beleving. In 
Eindhoven zijn winkels geconcentreerd in het centrum van de stad, Strijp-S en nabij 
Woensel XL.
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De wijkcentra zijn getransformeerd naar multifunctionele knooppunten. Zo’n 
knooppunt kent onder andere afhaalpunten dagelijkse boodschappen, fysieke punten 
van internetwinkels, ontmoetingsplekken, nieuwe broedplaatsen, startups en cultuur. 
Winkelbevoorrading vindt op een wijze plaats waarbij de gast in het gebied geen 
overlast ondervindt en waarbij de winkelier gewoon zijn of haar bedrijf kan laten 
floreren.
Voor bedrijven is Eindhoven een ideale plek om zich te vestigen. De stad beschikt over 
excellente verbindingen; zowel binnen de stad, als tussen de stad en de omliggende 
regio. In de stad bepalen e-bikes en hoogfrequent openbaar vervoer het straatbeeld. 
De samenwerking tussen de overheid, kennisinstellingen en het bedrijfsleven is een 
vanzelfsprekende geworden in 2030. Door die samenwerking krijgen innovaties een 
kans om zich te bewijzen en te ontwikkelen tot volwaardige duurzame producten en 
diensten. Living Labs geven ruimte aan deze innovaties.
De regio biedt een aantrekkelijk woon- en leefmilieu voor kenniswerkers en 
goed opgeleide vakmensen. De unieke combinatie van hoogstedelijke allure en 
landelijkheid en rust biedt een veelzijdig aanbod van hoogstedelijke voorzieningen, 
recreatiemogelijkheden en woonlandschappen. Door de omvangrijke ondersteunende 
bedrijvigheid liggen er kansen voor iedereen in Eindhoven om zich te ontplooien, 
om mee te doen. Werklocaties zijn aantrekkelijk. Bedrijven kunnen zich eenvoudig 
vestigen.
Brainport excelleert in de technologische disciplines high tech systemen, materialen 
en data science. De private uitgaven aan R&D en het aantal patenten liggen al jaren 
internationaal op hoog niveau. Startups, MKB en multinationals maken optimaal gebruik 
van elkaar en werken nauw samen. Ze vormen een hecht netwerk. Hoogwaardig 
(wetenschappelijk) onderzoek bij bedrijven en instellingen in de Brainport-regio 
vindt in nauwe samenwerking plaats met de TU/e en andere onderwijsinstellingen. 
Startups zorgen voor dynamiek, werkgelegenheid en groei. Eindhoven biedt volop 
mogelijkheden voor startende bedrijfjes. Nederlandse en buitenlandse startups kiezen 
Eindhoven als vestigingsplaats.
 
Culturele bedrijvigheid treffen we aan op het gebied van industrial design, evenementen 
als DDW, GLOW, Ameezing Eindhoven, Eindhoven Culinair en de diverse festivals 
die onze stad rijk is. De culturele basisinstellingen zijn volop bezig met cultureel 
ondernemerschap.
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Ondernemen binnen de culturele sector is de norm in 2030.
Circulariteit en duurzaamheid is heel normaal in 2030. Bedrijven bieden hun producten 
en diensten aan en staan stil bij de vraag waar hun grondstoffen vandaan komen, op 
welke wijze geproduceerd wordt, wat je met een product kunt doen bij het einde van 
de levensduur, hoe je omgaat met afvalstromen, of je biobased toepassingen kunt 
gebruiken. Al dit soort afwegingen zijn in Eindhoven gemeengoed. We hebben hierin 
een voorlopersfunctie. Dit is goed voor ons leefmilieu en goed voor onze economie. 
Duurzaamheid en circulariteit zijn de nieuwe verdienmodellen.
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D66 Eindhoven wil daarom
• Drempels en barrières wegnemen. Bestemmingsplannen zijn ingericht op mogelijk 
maken en hinder voorkomen, niet om activiteiten uit te sluiten. Er wordt zekerheid 
geboden waar dat nodig is en wordt flexibiliteit gegeven waar dat gewenst is. Op 
die manier ontstaat een nieuw werk- en woonlandschap. Vermenging waar mogelijk 
is de norm. Menging van wonen en werken, menging van detailhandel en horeca, 
verblijfsfuncties verspreid in de stad.
• Een transformatie naar een circulaire economie. De dienst (wat je wilt bereiken of 
doen) staat centraal, niet het product. Op bedrijventerreinen wordt een ecosysteem 
gestimuleerd dat deze circulaire economie mogelijk maakt. Bedrijven die zich richten 
op productie doen dat op basis van circulaire economie.
• Een blijvend aantrekkelijke stad voor bedrijven en werknemers. Goede culturele, 
sportieve en onderwijsvoorzieningen.
• Volop kansen voor nieuwe initiatieven. Broedplaatsen, innovatielabs, living labs, 
startups. Zowel op het gebied van de voor Eindhoven kenmerkende high tech als voor 
de nieuwe creatieve economieën. Vanuit het belang voor de toekomst van innovaties 
wordt vooral gekeken naar mogelijk maken, niet naar belemmeringen.
• Een bundeling van bedrijven die elkaar versterken. Een ecosysteem van high tech 
maakindustrie, toeleveranciers, specialistische bedrijven op de daarvoor ingerichte en 
in te richten campussen.
• Bedrijvigheid en economie groter zien dan tot een gemeentegrens. Samen met 
de partners in de regio tot de juiste keuzes komen. Slimme, duurzame, circulaire 
bedrijvigheid staat voorop. Dat geldt voor een regionale, voor een nationale en voor 
een Europese benadering.
• Goede bereikbaarheid van Eindhoven en haar bedrijfslocaties. Spoor, water, lucht, 
weg en fietspad leiden op een vlotte manier naar de economische hotspots. Uiteraard 
is bij bereikbaarheid volop aandacht voor duurzaamheid en circulariteit.
• Dat in het centrum van de stad volop kans is voor detailhandel, voor verblijfsfuncties, 
voor nieuwe concepten. Vormen die we nu nog niet kennen maar die zullen ontstaan als 
mengvormen, hybride concepten, crossovers krijgen de ruimte om zich te ontplooien 
en Eindhoven booming te houden. Mengvormen als detailhandel – horeca – cultuur – 
recreatie vinden hun weg.
• Dat op bedrijventerreinen en op winkelstrips de gelegenheid is om afhaalpunten te 
vestigen namens webshops. Grotere punten namens de grotere webshops, kleinere 
of combinatie punten voor de kleinere / startende webshops. Op deze locaties kan 
worden afgehaald, worden bekeken en worden gekocht.
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• Campussen en broedplaatsen een integraal onderdeel van Eindhoven laten worden. 
Zo wordt het spoor tussen station Strijp-S en de Berenkuil verdiept aangelegd. 
Hierdoor ontstaat een open verbinding tussen onder andere Strijp-S, de TU/e en 
andere delen van de stad. De nieuw beschikbare ruimte wordt ingevuld door een 
combinatie van verbinden, groen verblijven en nieuwe bedrijvigheid.
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De kansrijke en talentvolle stad

2030
Als men aan Eindhoven denkt, dan denkt men aan Mainport Brainport. En als men aan 
Brainport denkt, dan denkt men aan TDK: Technologie, Design en Kennis. Eindhoven 
is de slimste regio en leading in technology. Daar zijn we trots op, dat dragen wij uit en 
daar willen we blijvend in investeren! De “triple helix” samenwerking tussen overheid, 
onderwijsinstellingen en bedrijfsleven is uniek en in 2030 is deze samenwerking 
uitgebreid met meer “helices”, zoals inwoners en coöperaties.
D66 staat voor kansen voor iedereen. Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier 
en naar vermogen bij aan de maatschappij. Onderwijs is daarbij essentieel, op alle 
leeftijden en niveaus, zowel op onderwijsinstellingen als daarbuiten. Mensen krijgen 
de kans het beste uit zichzelf te halen zodat ze zich staande kunnen houden in de 
veranderende maatschappij en hulp krijgen indien nodig is. Aangezien niet iedereen 
hetzelfde is, is er onderwijs op maat naar ieders behoefte.
D66 wil brede buurtscholen stimuleren. Een brede school is niet alleen een plek voor 
onderwijs en voor- en vroegschoolse opvang, maar ook een plek voor cultuur, sport en 
ontmoeting. Docenten en schoolbesturen krijgen de ruimte voor onderwijsinnovatie, 
waarbij de kwaliteit van het onderwijs wel gewaarborgd blijft. Het onderwijs is gericht 
op de toekomst, er wordt aandacht gegeven aan ICT, social media, burgerschap 
en (seksuele) diversiteit. Buiten schooltijd worden kinderen gestimuleerd om hun 
interesses te ontdekken en zich verder te ontplooien. Techniek, cultuur en sport 
hebben hierbij speciale aandacht.
Werk zorgt voor meer geluk en geeft mensen de vrijheid hun eigen leven vorm te 
geven. We streven er naar zoveel mogelijk mensen aan het werk te helpen en te 
houden. Het is daarom belangrijk dat ondernemers, waaronder startups, de ruimte 
krijgen om te ondernemen. Voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
arbeidsgehandicapten, laaggeletterden, mensen met autisme en vluchtelingen is 
extra aandacht. Om mensen blijvend aan het werk te houden is het belangrijk dat 
mensen mee kunnen bewegen met de veranderingen van de maatschappij. Leven 
Lang Leren is daarbij onontbeerlijk. Voor D66 is werk meer dan alleen betaald werk, 
ook vrijwilligerswerk of andere manieren om een steentje bij te dragen zorgen voor 
geluk van mensen.
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D66 Eindhoven wil daarom;
Goed onderwijs
• Brede buurtscholen met goede voor- en vroegschoolse educatie. De brede school 
is een plek voor voorschoolse opvang, onderwijs, cultuur en sport, en een plek van 
ontmoeting tussen verschillende lagen van de bevolking. De goede positie die we 
hebben op het gebied van VVE (voor- en vroegschoolse educatie) willen we behouden. 
VVE zal daarom blijvend worden gestimuleerd en eventuele bezuinigingen zullen 
worden bestreden.
• Kwalitatief goed onderwijs. De kwaliteit van het onderwijs valt of staat met de 
kwaliteit van de docenten en begeleiders. We willen docenten en bestuurders de 
vrijheid geven voor onderwijsinnovatie. Kwaliteit wordt gemonitord door op een beperkt 
aantal indicatoren te toetsen. Daarnaast wordt er gestimuleerd dat er verschillende 
didactische werkvormen zijn, waartussen leerlingen kunnen wisselen naar gelang hun 
individuele leerbehoefte. 
• Toegang tot onderwijs en een startkwalificatie voor iedereen. Het is onacceptabel 
dat er leerlingen thuis zitten en geen toegang hebben tot onderwijs. We maken ons 
er hard voor dat er voor elke leerling geschikt onderwijs te vinden is, hierbij krijgen 
ze indien nodig hulp van gemeente en onafhankelijke toezichthouders. Kosten voor 
leerlingvervoer van leerlingen met een beperking worden door de gemeente gedragen. 
Vroegtijdig schoolverlaten wordt voorkomen en verzuim wordt tegengegaan door een 
goede samenwerking tussen de leerplichtambtenaar, ouders en scholen, indien nodig 
over gemeentegrenzen heen.
• Een prettige, gezonde en veilige leeromgeving voor de kinderen. D66 Eindhoven 
wil duurzaam bouwen en verbouwen, en ruimte creëren voor groene initiatieven 
als schooltuinen, groene schoolpleinen en groene schooldaken. Conciërges zijn de 
oren en ogen van de school en dragen bij aan een veilige school. Zij verrichten klein 
onderhoud, weten wat er op school speelt en ondersteunen docenten zodat zij zich 
beter op de leerlingen kunnen richten.
• Goed overleg tussen scholen en gemeentes. Schoolbesturen worden jaarlijks 
uitgenodigd bij de wethouder en/of de gemeenteraad om in gesprek te gaan. 
Knelpunten, storende regelgeving of administratieve rompslomp kan zo al in een 
vroeg stadium worden opgelost.
• Onderwijs gericht op de toekomst. Het onderwijs verandert mee met de veranderende 
maatschappij, met oog voor de huidige tijd en de toekomst. Onderwijs op het gebied 
van ICT, programmeren, burgerschap en seksuele diversiteit is daarom onontbeerlijk. 
Daarnaast is er speciale aandacht voor de risico’s van internet en social media. 
Iedereen maar met name jonge leerlingen, zijn kwetsbaar voor schending van hun 
privacy, sexting, hackers en ander misbruik.
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Talent ontwikkelen tijdens en buiten schooltijd
• Samenwerking tussen verschillende onderwijsinstellingen en tussen scholen en 
het bedrijfsleven stimuleren. Het is belangrijk dat leerlingen van alle niveaus elkaar 
ontmoeten, van middelbare school tot Fontys, van MBO tot universiteit. Leerlingen 
kunnen op deze manier van elkaar leren en verzuiling van de maatschappij wordt 
tegengegaan. Daarnaast is het belangrijk dat het onderwijs goed aansluit op de 
arbeidsmarkt. Een goede samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven zorgt ervoor 
dat scholen kunnen anticiperen op veranderingen.
• Talent stimuleren buiten schooltijd. We willen dat leerlingen ook buiten schooltijd de 
mogelijkheid hebben om kennis te maken met thema’s en onderwerpen waarbij het 
eigen talent kan worden ontdekt en ontplooid. Een groot aantal culturele instellingen 
werken samen in enkele pilots met Spilcentra (PO en VVE) om een leerrijke omgeving 
te creëren waarin kinderen hun talenten kunnen ontdekken. Het kind staat daarbij 
centraal en niet de leerkracht of de culturele instelling. Het is de ambitie dat binnen 5 
jaren alle Eindhovense kinderen in hun directe woonomgeving heel laagdrempelig zo’n 
leerrijke omgeving kunnen ervaren.Interesse en talent voor Techniek extra stimuleren.
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Technisch geschoold personeel is van wezenlijk belang voor de economie in onze 
regio. Het is belangrijk dat jongeren al op jonge leeftijd worden geënthousiasmeerd 
voor techniek door middel van uitbreiding van de technasia op middelbare scholen, 
techniekvoorlichting op scholen en bedrijven en technische snuffelstages bij bedrijven 
en andere organisaties. Daarnaast kunnen faciliteiten op technische scholen voor 
het repareren van dagelijkse gebruiksvoorwerpen zoals fietsen en elektronische 
apparatuur, toegankelijk gemaakt worden voor leerlingen van andere scholen. Kennis 
en begeleiding komt mede vanuit de bewoners, zoals gepensioneerde vakmensen.
• Ontplooiing op het gebied van kunst, cultuur en sport. Kinderen hebben de 
mogelijkheid hun creativiteit te ontwikkelen en cultuur te ontdekken door een divers 
aanbod in onder andere muziek, theater, schilderen, fotografie, film, en beeldhouwen. 
Daarnaast staat D66 Eindhoven voor toegankelijke sportvoorzieningen voor iedereen, 
van elk niveau en voor elke leeftijd. Op onze topsporters zijn we trots. Topsporters 
inspireren anderen om te gaan sporten en topsportevenementen zijn een visitekaartje 
voor de stad. Daarom ondersteunt D66 initiatieven die ertoe leiden dat Topsporters 
hun sport met studie kunnen combineren. Er is immers ook een leven na de sport.
• Een goede aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt. We zetten in op 
voorlichting, studiebegeleiding en het aanbieden van stageplaatsen. Zowel de 
werkgevers als de (toekomstige) werknemers hebben hier baat bij.
Werk en kansen voor iedereen
• Laaggeletterdheid en digibetisme tegengaan. Laaggeletterden en digibeten 
komen moeizaam mee in de huidige maatschappij. D66 ondersteunt initiatieven die 
laaggeletterdheid en digibetisme tegengaan en zal hier beschikbare middelen voor 
inzetten.

Leven Lang Leren
• Leven lang leren, zowel op onderwijsinstellingen, bij werkgevers als elders. Bedrijven 
en andere instellingen bieden mogelijkheden om kennis te maken of op te leiden, 
zodat het eenvoudiger wordt aan het werk te komen, aan het werk te blijven of van 
loopbaan te veranderen, dit geldt ook voor oudere werknemers.
• Leven lang leren en omscholen stimuleren door het netwerken zoals Netwerk Leven 
Lang Leren Eindhoven te ondersteunen. Belangstellenden kunnen daar informatie 
inwinnen over studies en beroepen, met elkaar in gesprek gaan, elkaar motiveren en 
ervaringen uitwisselen.
• Mensen met een uitkering onder bepaalde voorwaarden de mogelijkheid geven een 
opleiding te volgen of een onderneming te starten zonder verlies van uitkering.
• Senioren stimuleren om een belangrijke rol te nemen in leven lang leren. Zowel in de 
rol van leerling/omscholer, als in de rol van docent. In hun jarenlange loopbaan hebben 
ze veel kennis opgedaan die doorgegeven kan worden aan jongere generaties.
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De bruisende stad

2030
Binnenstad
In 2030 is Eindhoven een bruisende en groene stad waar het prettig is om te wonen en 
verblijven. De binnenstad is in eerste instantie een plaats voor ontmoeting, ontspanning 
en vermaak, en er is plaats voor wonen en ondernemen. Doordat de binnenstad 
autoluw is, hebben voetgangers en fietsers alle ruimte en ontstaat er meer ruimte 
voor onder andere terrassen, waardoor het daar goed toeven is. In 2030 is Eindhoven 
een groene en waterrijke stad waarin het goed toeven is. Daarnaast is Eindhoven 
een aantrekkelijke stad die zich kenmerkt door architectuur, design en kunst in het 
openbaar. Voor oude fabriekspanden is een nieuwe bestemming gevonden, kleine 
ondernemers en creatievelingen maken slim gebruik van deze oude panden. Het 
bruisende hart van Eindhoven beslaat daardoor een groter gebied dan hoe we de 
binnenstad nu kennen. In het hele bruisende hart is er altijd wat te doen: horeca, 
winkels en andere ondernemers zitten gemengd en verspreid door de binnenstad en 
ook binnen een instelling of bedrijf kan functievermenging plaatsvinden. Winkelpubliek, 
stappers, levensgenieters en fijnproevers kunnen in Eindhoven allemaal hun hart 
ophalen. Aangezien de openingstijden zijn vrijgegeven is er letterlijk op elk tijdstip wat 
te beleven. De Dommel is een prachtig riviertje waaraan het goed toeven is. Onze 
bruisende stad betrekt daarom de Dommel bij het terrasleven van de binnenstad.
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Kunst en cultuur
In 2030 heeft Eindhoven een veelzijdig cultuuraanbod voor jong en oud, zowel om te 
kijken en luisteren, als om jezelf te uiten. Al op jonge leeftijd maken kinderen kennis 
met cultuur op scholen en buiten schooltijd, het cultuuronderwijs is goed toegankelijk 
voor elke Eindhovenaar van elke leeftijd, maar in het bijzonder voor onze jeugd. 
Eindhoven is een innovatieve en initiatiefrijke stad, wat zich uit in de talrijke initiatieven 
vanuit de inwoners, wat door de gemeente wordt omarmd en ondersteund. Design 
is al decennia lang een van de drijvende krachten van Eindhoven. Het vindt z’n 
toepassing in de industrie, in onze openbare ruimte, in het onderwijs, in kunst, cultuur 
en evenementen.
Sport
Sport zorgt voor verbinding en is gezond, daarom heeft in 2030 iedereen toegang tot 
sport. Eindhoven heeft vele bloeiende sportverenigingen in alle denkbare traditionele 
en nieuwe sporten. Deze verenigingen worden gedragen door de vrijwilligers, die 
worden gekoesterd en alle ruimte krijgen voor hun vrijwilligerswerk. Sportfaciliteiten 
worden slim gebruikt, er wordt duurzaam gebouwd en leegstand wordt voorkomen 
door faciliteiten te delen met anderen. Buiten verenigingsverband is er voldoende 
mogelijkheid tot beweging. Er zijn veel parken en sporttoestellen in de openbare 
ruimte en voor kinderen zijn er volop speeltuinen. Daarnaast profileert Eindhoven zich 
steeds meer in de topsport. Er is volop ruimte voor evenementen, voor zowel de 
top- als de breedtesport. We zijn trots op onze topsporters en zij enthousiasmeren 
anderen om ook te sporten.
Studentenstad
Aankomend studenten kiezen niet alleen voor Eindhoven vanwege de TU/e, hogescholen 
of andere onderwijsinstellingen, en vanwege het bruisende studentenleven. We 
beschouwen studenten niet als een aparte groep, want we beschouwen niemand 
als aparte groep, studenten maken evenveel deel uit van onze samenleving als ieder 
ander. Het studentenleven wordt meer geïntegreerd in de stad, evenementen van de 
onderwijsinstellingen worden regelmatig gehouden in de binnenstad. Initiatieven van 
studenten(verenigingen) om evenementen te organiseren voor andere Eindhovenaren 
worden omarmd en ondersteund.
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Naamsbekendheid
Eindhoven staat ver buiten de stadsgrenzen bekend als dè toonaangevende stad op 
het gebied van design, technologie, licht en dance. Er wordt volledig geprofiteerd van 
de rijke internationale gemeenschap: cultureel, culinair & technologisch. Expats en 
andere nieuwkomers voelen zich daarom al snel thuis in de stad en blijven er graag 
wonen. In 2030 is het provinciale karakter definitief afgeschud, op Europees en op 
wereldniveau is Eindhoven een gekende speler op het gebied van design, technologie, 
lichtkunst en dance. Op andere gebieden, zoals grote artiesten, musea en culinair, 
begint Eindhoven flink aan de weg te timmeren. Landelijk wordt dit erkend, daarom 
mag Eindhoven in 2030 rekenen op een eerlijke bijdrage uit rijksfondsen voor kunst 
& cultuur.
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D66 Eindhoven wil daarom;
Een bruisende en aantrekkelijke (binnen)stad
• Een gezellige binnenstad op elk moment van de dag. We zijn voor een betere 
verspreiding en menging van cafés, uitgaansgelegenheden voor jong en oud, 
restaurants, overige horeca en winkels door de binnenstad. Zowel binnen het 
centrum, als op oude fabrieksterreinen als in andere stadsdelen. Openingstijden 
worden vrijgeven. Alleen in het geval van structurele overlast voor omwonenden, 
kunnen openingstijden worden beperkt. We willen functievermenging of ‘blurring’ van 
instellingen toestaan. Zolang er geen sprake is van oneerlijke concurrentie is het een 
kans om mensen naar winkelstraten en culturele instellingen te trekken. Een prettig 
vestigingsklimaat voor kleine ondernemers in de binnenstad is onontbeerlijk. Dit brengt 
meer leven in de binnenstad, ten eerste door de onderneming zelf, en ten tweede 
door de werknemers die regelmatig zullen lunchen of borrelen in de binnenstad.
• Een aantrekkelijke stad en binnenstad. We willen dat Eindhoven zich kenmerkt 
door aantrekkelijke architectuur en openbare kunst, zoals straatgedichten en 
schilderingen in tunnels. Ons erfgoed wordt gekoesterd en er wordt ingezet op een 
beter monumenten- en leegstandsbeleid, waardoor oudere panden minder gauw 
verloederen. Het Eindhovenmuseum, het Regionaal Historisch Centrum, Eindhoven 
in Beeld, het Daf museum, het Philipsmuseum en anderen worden gestimuleerd om 
samen op te trekken om onze cultuurhistorie te conserveren en te tonen. Er wordt 
slim gebruik gemaakt van de leegstaande (fabrieks)panden. Deze ruimte kan worden 
gebruikt voor evenementen, daarnaast moeten kunstenaars en creatieve ondernemers 
de mogelijkheid krijgen van deze ruimtes gebruik te maken.
• Een groene en waterrijke stad. Een groene omgeving is bevorderend voor het welzijn 
en de gezondheid van mensen. Ten behoeve van klimaatadaptatie is het van belang 
dat Eindhoven groener en waterrijker wordt. Er komt meer ruimte voor parken en 
er moet gezocht worden naar innovatieve manieren voor extra vergroening, zoals 
groene gevels en daktuinen / dakterrassen. Er komt een groene boulevard vanaf het 
18 Septemberplein naar Strijp S.
• Veel ruimte voor voetgangers en fietsers. Om dit te bereiken moeten de gebieden 
binnen de ring gemakkelijk te voet en met de fiets met elkaar in verbinding staan. 
De binnenstad zal verder autoluw worden gemaakt. Er komt alleen nog noodzakelijk 
bestemmingsverkeer in de binnenstad, doorgaand verkeer gaat via de ring. Er worden 
goede P&R voorzieningen aan de rand van de stad gecreëerd. Auto’s die toch in de 
binnenstad moeten zijn, worden in parkeergarages geparkeerd, er staan geen auto’s 
op straat. De toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de hulpdiensten 
wordt niet uit het oog verloren en daarvoor zullen passende oplossingen worden 
gezocht.
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• Eindhoven als museumstad. Huidige musea worden gekoesterd, nieuwe musea die 
zich willen vestigen worden gestimuleerd en er wordt gekeken naar mogelijkheden 
voor een permanente expositie over design en technologie. Het van Abbe museum 
is toonaangevend in Nederland en ver daarbuiten. Elk jaar wordt er museumnacht 
gehouden in Eindhoven.
• Eindhoven als culinaire stad. De laatste jaren komt er steeds meer nieuwe horeca 
in Eindhoven, ook in het topsegment. Evenementen als Eindhoven culinair zetten 
Eindhoven op culinair gebied op de kaart. Deze ontwikkeling omarmen wij en zullen we 
verder stimuleren. Toerisme en terrassen zorgen voor een bruisende stad en zijn een 
stimulans voor de economie. Toeristenbelasting en precariobelasting voor terrassen 
willen we daarom beperken. Bovendien leveren deze belastingen extra bureaucratie 
op.

Eindhoven cultuurstad
• Bereikbaar cultuuronderwijs voor alle kinderen. We vinden het belangrijk dat elk kind 
kennis maakt met kunst en cultuur. Ten eerste ligt hier een taak voor de scholen en ook 
buiten schooltijd hebben kinderen een laagdrempelige toegang tot cultuureducatie.
• Initiatieven van de inwoners van Eindhoven ondersteunen. Regelgeving rondom het 
organiseren van evenementen wordt verminderd en vereenvoudigd en er komt een 
betere loketfunctie bij de gemeente. We willen de vergunningsplicht zoveel mogelijk 
vervangen door een meldingsplicht. We gaan uit van vertrouwen in onze inwoners en 
ondersteunen de initiatieven.
• Naast de grote instellingen en de bekende evenementen, ook kleine instellingen 
(financieel) steunen. Nieuwe initiatieven en het underground circuit geven we de 
ruimte om te ontplooien. Initiatieven die geen subsidierelatie hebben met stichting 
cultuur vallen nu vaak tussen wal en schip. Om deze initiatieven te stimuleren, kan er 
bijvoorbeeld tijdelijk minder huur worden betaald. Om valse concurrentie met bestaande 
instellingen te voorkomen, moet een nieuw initiatief in 5 jaar levensvatbaar zijn en 
aan dezelfde regels voldoen. Culturele instellingen die ondernemen en daarmee extra 
inkomsten en/of besparingen realiseren, de ruimte geven om op een ondernemende 
wijze de middelen weer maatschappelijk in de stad te investeren.
• Divers cultuuraanbod voor jong en oud. Eindhovenaren van alle leeftijden hebben 
veel mogelijkheden om te kijken en luisteren naar cultuur, en om zichzelf via cultuur 
te uiten. Verarming in het cultuuraanbod moet worden tegengegaan. Het is daarom 
geen doel an sich dat cultuurorganisaties zichzelf kunnen bedruipen. 
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Organisaties moeten wèl slim nadenken wat ze in het cultuuraanbod kunnen opnemen 
waarmee ze geld kunnen terugverdienen, denk aan cabaretiers en carnavalsfeesten. 
Kunst en cultuur is makkelijk te vinden voor alle lagen van de bevolking door een platform 
waarop evenementen, voorstellingen, exposities en andere cultuurmanifestaties 
makkelijk te vinden zijn.Mensen die niet vanzelfsprekend in aanraking komen met 
kunst en cultuur aanspreken. Om doelgroepen zoals jongeren, lager opgeleiden en 
nieuwkomers te bereiken, is nieuw initiatief nodig. We willen professionals de ruimte 
geven dit te bereiken, waarbij instellingen en initiatieven die dit de afgelopen jaren al 
hebben bereikt dienen als voorbeeld. Kunst en cultuur vaak aan andere domeinen 
verbonden, zoals onderwijs of ouderenzorg. Het cultuurbeleid werkt hier aanvullend: 
kunst en cultuur dragen bij aan de ontwikkeling van kinderen of het welzijn van ouderen.
 
• Een financieel gezond cultuurbeleid. Er wordt kritisch gekeken naar subsidiëring van 
initiatieven die elkaar beconcurreren. Cultuurinstellingen kunnen meer samenwerken 
en zo de overheadskosten beperken. Daarnaast moet er onderzocht worden wat de 
mogelijkheden zijn voor financiering van cultuur, bijvoorbeeld voor het aanspreken van 
de rijksoverheid, de provincie en andere stakeholders. Grote bedrijven in de Brainport 
regio kunnen middels sponsoring hun steentje bijdragen.
• Eindhoven streeft naar een internationaal leefklimaat. Middels financiële investeringen 
in een internationaal en Engelstalig cultuuraanbod wordt het internationale leefklimaat 
in Eindhoven verbeterd.

Eindhoven sportstad
• Toegang tot sport voor iedereen. Sporten en bewegen is goed voor de gezondheid, 
werkt preventief tegen ziekte en het welzijn van mensen en daarnaast komen mensen 
met verschillende achtergronden en van alle leeftijden tijdens het sporten met elkaar 
in contact. D66 wil daarom dat alle kinderen kunnen sporten. Daarom nemen we de 
vergoeding van sportactiviteiten op in de kindpakketten die de gemeente aanbiedt. 
We willen dat de gemeente zich inspant om mensen met een beperking te laten 
deelnemen. Voor kinderen met een beperking is het belangrijk om samen met andere 
kinderen op te groeien, óók op sportverenigingen.
• Goede en bereikbare buitenspeelvoorzieningen. D66 wil sporten en bewegen in 
de openbare ruimte stimuleren. Speciale aandacht dient uit te gaan naar het creëren 
van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig buiten te kunnen spelen en veilige, 
groene plekken voor ouderen om te kunnen bewegen.
• Bloeiende sportverenigingen. D66 Eindhoven is trots op het rijke verenigingsleven, 
de vele vrijwilligers die daar actief zijn en de topsporters die daaruit voortkomen. 
Het uitgangspunt is dat verenigingen en andere sportaanbieders zelfredzaam zijn. De 
gemeente kan helpen door het vergroten van de zelfredzaamheid te ondersteunen. 
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De inzet van vrijwilligers wordt erkend en extra ondersteund. Wij vragen verenigingen 
een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze samenleving en 
willen dat de verenigingen zelf zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten 
zien, ook om nieuwe of andere doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan 
te spreken.
• Slim en duurzaam gebruik van faciliteiten. Bij nieuwbouw wordt multifunctioneel gebruik 
van accommodaties gestimuleerd. Tijdens daluren worden sportaccommodaties 
optimaal benut door samenwerking te zoeken met zorg- en welzijnsorganisaties. Verder 
wordt samenwerking over de gemeentegrenzen heen gestimuleerd. Duurzaamheid en 
toegankelijkheid zijn belangrijke vereisten aan sportaccommodaties, hier moet indien 
nodig in worden geïnvesteerd.
• Topsport blijvend stimuleren. Topsport stimuleert mensen om zelf meer te sporten en 
werkt verbindend. Topsport evenementen in Eindhoven zorgen voor naamsbekendheid 
en kunnen resulteren in een economische boost. Deze evenementen moeten voor 
iedereen toegankelijk zijn en we stellen hoge eisen aan de duurzaamheid. Evenementen 
moeten tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten georganiseerd worden door 
samenwerkingsverbanden te zoeken met publieke partijen. In Eindhoven zijn we trots 
op al onze kampioenen. Eén keer per jaar huldigen we daarom alle kampioenen op het 
stadhuisplein. Denk aan onze succesvolle hockeyers, zwemmers en onze jeugdteams.

31



Eindhoven studentenstad
• Het studentenleven integreren in de binnenstad. We juichen het toe dat een 
aantal studentenverenigingen naar de binnenstad zijn verhuisd en evenementen die 
studenten voor andere inwoners organiseren moeten omarmd worden. We moedigen 
het aan dat ceremonies van de TU/e en andere instellingen in de binnenstad worden 
gehouden. Zo wordt de stad meer bij de onderwijsinstellingen, hun studenten en hun 
tradities betrokken.
• Studenten niet wegzetten als een aparte bevolkingsgroep en geen aparte regelgeving 
voor studentenverenigingen. Studenten zijn inwoners als ieder ander. Voor hen gelden 
daarom dezelfde regels op het gebied van vergunningen, openingstijden en wonen. 
We vinden het prima als er nieuwe studentenhuizen ontstaan. Iedereen heeft recht 
op een prettige woonsituatie en veel studenten willen graag een huis huren met een 
aantal vrienden. Dit moet mogelijk zijn en niet stuklopen op regels en vergunningen. 
Leegstaande ruimtes boven cafés en winkels zijn voor studenten aantrekkelijke 
woonruimtes.
• Initiatieven van studenten voor de stad omarmen en ondersteunen. 
Studentenverenigingen organiseren graag iets voor andere inwoners van Eindhoven, 
dit juichen wij toe. Kleine evenementen moeten laagdrempelig en snel georganiseerd 
kunnen worden en vergunningsplicht wordt zoveel mogelijk vervangen door 
meldingsplicht. Zeker bij studentenverenigingen, waar organisatiecommissies vaak 
maar een korte looptijd hebben, verdwijnt het enthousiasme anders snel. Er komt 
één aanspreekpunt voor studenten bij de gemeente. Op dit moment worden leuke 
initiatieven vaak al in de kiem gesmoord in verband met het financiële risico dat 
studenten niet kunnen dragen. Aangevraagde vergunningen hoeven pas betaald te 
worden als de goedkeuring voor het evenement is verleend.
• Eindhoven promoten als studentenstad. Met de TU/e, Fontys, Design Academy 
en diverse MBO-instellingen, heeft Eindhoven een breed scala aan toonaangevend 
middelbaar en hoog onderwijs. Daarnaast is er een rijk studentenleven met veel 
verenigingen en een gezellige binnenstad. In samenwerking met de onderwijsinstellingen 
wordt er aandacht besteed aan de profilering van Eindhoven als studentenstad.
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Eindhoven bekende stad
• Blijvend inzetten op city marketing. Als 5e stad van Nederland en als zeer succesvolle 
stad mogen we trots zijn op Eindhoven! We hebben het provinciale karakter afgeschud 
en moeten dat uitdragen, zodat we aantrekkelijk zijn en blijven voor bewoners, 
bezoekers en expats.
• Een herkenbaar profiel voor Eindhoven voor toeristen en bezoekers. Een goede city 
marketing hangt samen met een sterk profiel. Eindhoven heeft een sterk profiel op het 
gebied van design, technologie, kennis, licht en dance. Bijbehorende evenementen 
zoals DDW, DTW en Glow moeten extra gepromoot worden.
• Nieuwe mogelijkheden van promotie onderzoeken. Eindhoven is op veel gebieden 
in ontwikkeling, daar liggen nieuwe mogelijkheden om de stad te profileren. Denk 
aan Eindhoven sportstad, Eindhoven studentenstad, Eindhoven culinaire stad en 
Eindhoven architectuurstad. De Urban en Underground scene en de vele nieuwe 
initiatieven zijn toonaangevend. Daarnaast komen er steeds vaker grote artiesten naar 
Eindhoven, wat kansen biedt voor marketing.
• Heldere communicatie en een sterk netwerk. Bij (digitale) communicatie en 
netwerkvorming geloven we op de eigen kracht van mensen en instellingen. Eventueel 
kan de gemeente ondersteunen door een platform aan te bieden. Door gemeente 
gesubsidieerde instellingen moeten een duidelijk beleid hebben.
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De toegankelijke stad

2030
Het Eindhoven van 2030 is een stad waarin je wordt uitgenodigd om mee te doen. 
De openbare ruimte staat in het teken van gezamenlijk gebruik en ontmoeting. 
Door obstakels zoveel mogelijk weg te nemen en meedoen te faciliteren, maken 
we deelname aan de maatschappij voor iedereen mogelijk. Het is een stuk rustiger 
geworden sinds er geen vrachtwagens meer rondrijden om elke winkel of horeca 
apart te bevoorraden. Vanuit distributiepunten wordt de vracht gezamenlijk bezorgd 
met kleine elektrische voertuigen, die zich makkelijker door het voetgangersgebied 
kunnen verplaatsen. Een deel van de bevoorrading gebeurt ondergronds.
In de groene binnenstad kom je tussen het winkelend publiek gewoon hardlopers 
tegen die hun flesje vullen bij een gratis watertappunt of een vriendengroep die luncht 
bij een van de picknickbankjes. De stad wordt optimaal gebruikt door haar bewoners: 
het bruist, het leeft.
Van bezit naar gebruik: dat geldt zeker voor het verkeer in het Eindhoven van 2030. 
Mobiliteit is een dienst aan onze bewoners en bezoekers: Daarmee nodigen we 
mensen weer uit om mee te doen en onze stad zo optimaal mogelijk te gebruiken. Het 
klassieke OV heeft een transformatie ondergaan waarbij de HOV-lijnen mensen op de 
hoofdverkeersaders vervoeren. Aanvullend daarop brengen zelfrijdende deelauto’s je 
in no-time van de ene hoek naar de andere hoek.
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Zo is elke wijk verbonden met het openbaar vervoer en worden mensen zelfs voor 
de deur afgezet. Met of zonder beperking, dag en nacht. De deelauto’s zijn tevens 
post/pakketbezorger en kunnen energie door de stad vervoeren naar waar dat op dat 
moment nodig is.
Een verkeerscirculatieplan zorgt ervoor dat het verkeer in en rond de stad blijft 
doorstromen. Daarbij loopt de Brainportregio voor op op de rest van Nederland. 
Smart mobility camera’s houden de verkeersstromen nauwlettend in de gaten en 
verkeerslichten worden afgestemd op het actuele verkeersaanbod en een optimale 
doorstroming. De openbare ruimte beweegt mee met de bewegingen in de stad: in de 
spits kunnen de wegprofielen flexibel ingezet worden als dat de doorstroming van het 
verkeer bevordert. In het centrum wordt je uitgenodigd om zoveel mogelijk te fietsen, 
te lopen of te rollen. Buiten de ring vind je meer (snel)fietspaden, zodat de gehele stad 
en de regio goed bereikbaar blijven.
Vervoersknooppunten in de stad en transferia aan de snelwegen houden de stad 
leefbaar en bereikbaar. Nadat de A67 en A58 verbreed zijn, stroomt het verkeer rond 
Eindhoven weer goed door. Smart mobility heeft hier een belangrijke bijdrage bij 
kunnen leveren.
Vanaf station Eindhoven Centraal brengen treinen en snelbussen je snel naar 
belangrijke bestemmingen in binnen- en buitenland. Dag en nacht kun je je vanuit 
Eindhoven verplaatsen naar andere regio’s en andersom. De stations in Acht en 
Strijp-S ontlasten het centrum en zorgen voor een goede spreiding. Een deel van de 
bovengrondse spoorlijn is getransformeerd tot langwerpig park dat stadsdelen met 
elkaar verbindt, de komende jaren zullen andere delen volgen.
Eindhoven Airport krijgt dankzij goede leefbaarheidsafspraken tussen de 
regiogemeenten, ruimte om te groeien. Bewoners denken actief mee over vliegroutes 
om overlast zoveel mogelijk te beperken en vanuit het leefbaarheidsfonds worden 
geluidswerende maatregelen getroffen. Doordat vliegmaatschappijen Eindhoven 
als thuisbasis konden houden, kon de regio eisen stellen aan het verduurzamen en 
verstillen van hun vloot. We accepteren dat een luchthaven altijd enige vorm van 
overlast zal blijven geven. We doen ons uiterste best om de overlast te verzachten waar 
dat mogelijk is. Maar overlast zal altijd blijven bestaan, het hoort bij het vliegveld. Daar 
handelen we naar, omdat we de voordelen ervan zien en de meerwaarde erkennen: 
het is niet alleen van regionaal belang, maar zeker ook van nationaal belang!
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D66 Eindhoven wil daarom;
• Dat iedereen zich goed kan bewegen in de openbare ruimte. Waar nodig worden 
zowel fysieke als administratieve drempels weggenomen om dit mogelijk te maken. 
Het wegnemen van beide drempels geldt ook voor de monumenten in de stad.
• De juiste stappen zetten om een NS station in Acht te realiseren. Het gaat hier 
zowel om de feitelijke realisatie als om het betrekken van de juiste partners bij deze 
projecten.
• Een gezamenlijke bevoorrading van de binnenstad en deelwinkelcentra bevorderen 
door afspraken met de winkels en horeca-ondernemers: “gezamenlijk bevoorraden, 
tenzij” moet de norm worden;
• Dat er in de openbare ruimte meer voorzieningen om sport en recreatie te bevorderen 
komen. Hiermee stimuleren we de verblijfskwaliteit in de stad;
• Dat we in gesprek gaan met Hermes, de provincie, kennisinstellingen en bewoners 
om te kijken of we mobiliteit als ‘shared service’ kunnen aanbieden in gebieden die 
minder goed bereikbaar zijn met het OV. Bijvoorbeeld door een pilot met zelfrijdende 
deelvoertuigen aan te bieden.
• Eindhoven tot een living lab maken waar camera’s het verkeer gaan registreren, 
en computers de verkeersstromen analyseren en regelen. De stad moet letterlijk en 
figuurlijk meebewegen met de veranderende verkeersstromen tijdens de piek- en 
daluren van de dag;
• Dat we investeren in transferia en verkeersknooppunten in en rond de stad om de 
spreiding en doorstroming te bevorderen.
• Dat Eindhoven een lange termijn planning maakt waarbij we het spoor stapsgewijs 
verdiepen en de spoorzone omvormen tot groene zone die stadsdelen met elkaar 
verbindt.
• Dat Eindhoven Airport de ruimte krijgt om te groeien en dat Eindhoven Airport actief 
meewerkt aan de bestrijding van overlast in de regio. Het leefbaarheidsfonds zorgt 
voor betere isolatie van woningen, en door vliegroutes in samenspraak met bewoners 
te bekijken, kunnen we overlast verder beperken.
• Dat er een verkeersplan wordt ontwikkeld en uitgevoerd om de stad binnen de 
ring autoluw te maken. Op een enkele stroomroute naar parkeergarages na, zal de 
stad binnen de ring enkel toegankelijk zijn voor bestemmingsverkeer. Hiervoor worden 
fysieke ingrepen in de openbare ruimte ingezet.
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De gezonde stad

2030
In 2030 is Eindhoven een gezonde stad en zijn Eindhovenaren regisseur van hun eigen 
leven. Door preventieve maatregelen en een gezonde leefomgeving blijven mensen 
langer gezond. Ouderen, zieken en mensen met een beperking blijven door innovatie 
grotendeels zelfstandig en worden minder snel afhankelijk van anderen. Mensen die 
zorg nodig hebben, krijgen deze zorg. Niemand valt buiten de boot.
We plukken de vruchten van de samenwerking tussen de TU/e, de topklinische 
ziekenhuizen en diverse bedrijven in de Brainport regio en kijken met interesse uit 
naar welke innovaties er nog zullen volgen. De zorgrobot heeft de professionele 
verzorgenden en verpleegkundigen en mantelzorgers veel routinematig werk uit 
handen genomen, waardoor zij meer tijd hebben voor handelingen die een robot niet 
kan doen en voor het menselijke aspect van de zorg. De ontwikkelingen op ICT-gebied 
dragen bij aan het welzijn van mensen. Zorg is online makkelijk en overzichtelijk te 
vinden en te vergelijken en zorgdossiers zijn niet meer onnodig versnipperd. Mensen 
hebben inzicht in hun eigen dossier en kunnen vanuit hun eigen huiskamer in contact 
staan met zorgverleners en lotgenoten door gebruik te maken van teleconsulting en 
telemonitoring.
Voorkomen is beter dan genezen. Eindhoven is daarom een gezonde stad om in 
te wonen en er wordt ingezet op preventie van ziekte. Vanaf jonge leeftijd worden 
gezonde voeding en lichaamsbeweging gestimuleerd, zowel op scholen als daarbuiten. 
In Eindhoven zijn veel parken en groen en staan op diverse plaatsen speeltoestellen 
en drinkfonteinen, waardoor sport en beweging in de openbare ruimte wordt 
aangemoedigd. Door innovatie en zelfmeetsystemen hebben mensen veel inzicht in 
hun eigen gezondheid en kunnen ze tijdig bijsturen waar nodig door bijvoorbeeld hun 
voeding aan te passen. Vanaf jonge leeftijd is er goede voorlichting over gezonde 
voeding, alcohol, drugs en roken en over seksuele gezondheid. Softdrugs wordt 
gelegaliseerd en gereguleerd.
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D66 Eindhoven wil daarom;
• Een gezonde levensstijl stimuleren. Goede voeding is een belangrijk aspect van een 
gezonde levensstijl. Al vanaf jonge leeftijd krijgen inwoners onderwijs en voorlichting 
over gezonde voeding, zowel op scholen als elders. De gemeente en de scholen geven 
het goede voorbeeld door een overwegend gezond assortiment aan voeding aan te 
bieden aan hun leerlingen en medewerkers. Roken en drugs worden ontmoedigd 
door goede voorlichting vanaf jonge leeftijd en roken in de openbare ruimte verder 
terug te dringen. Softdrugs worden gelegaliseerd en gereguleerd.
• Lichaamsbeweging stimuleren. Alle kinderen moeten de mogelijkheid hebben om 
te sporten. Op school wordt sportonderwijs aangeboden en buiten school is het 
voor kinderen laagdrempelig om zich aan te sluiten bij een sportvereniging. Voor 
volwassenen zijn er veel mogelijkheden om te sporten, zowel bij verenigingen als in de 
openbare ruimte. In Eindhoven komen meer sporttoestellen, drinkfonteinen, openbare 
toiletten, lockers en bankjes om sporten in de openbare ruimte te faciliteren. 
• Veel mogelijkheden tot ontmoeting. Mensen met veel sociale contacten zijn in de regel 
gelukkiger en gezonder. Dit helpt hen langer zelfstandig te blijven en de zorgkosten te 
reduceren. Ontmoetingen worden gestimuleerd door verenigingen te ondersteunen, 
gemengd wonen te faciliteren en de openbare ruimte zo in te richten dat mensen daar 
makkelijk in contact komen. Digitale mogelijkheden om elkaar te ontmoeten worden 
ondersteund. Zowel de mogelijkheid om elkaar online te ontmoeten als mogelijkheden 
om anderen te vinden met dezelfde interesses of om activiteiten en evenementen 
buitenshuis te vinden.
• Aandacht voor onze jeugd. De gemeente heeft een belangrijke taak in de voorlichting 
over ongezond en risicovol gedrag. Het gaat dan naast alcohol, roken en drugs, om 
seksualiteit, seksuele gezondheid, ongewenste zwangerschap en seksuele diversiteit. 
De voorlichting die op scholen plaatsvindt, willen we verbeteren. We hebben specifiek 
aandacht voor overgewicht bij jongeren, in samenwerking met de GGD al dan niet 
vanuit de jongeren op gezond gewicht (JOGG) aanpak. Jeugdzorg moet vooral gebruik 
maken van de eigen kracht van gezinnen. Door tijdige signalering, gemeenschappelijke 
inzet op preventie en effectieve gezinshulp moeten uithuisplaatsingen zo veel mogelijk 
voorkomen worden. We organiseren de zorg voor het kind zoveel mogelijk in verbinding 
met de school en zorgen voor de mogelijkheid om hulpvragen te stellen op scholen. Bij 
crisis wordt er snel ingegrepen, is de toegang helder en wordt er zo snel mogelijk een 
regisseur benoemd. We vinden het van belang dat er goede begeleiding en nazorg 
geboden wordt die kinderen en ouders in staat stelt het normale leven weer zo goed 
mogelijk op te kunnen pakken.
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• Een gezonde woning in een gezonde omgeving. Een gezond leefklimaat draagt bij 
aan gezonde inwoners. Eindhoven wordt verder vergroend door de aanleg van meer 
parken en door op kleinere schaal groen zoveel mogelijk te integreren tussen en op 
de bebouwing. Ten behoeve van de klimaatadaptatie en prettigere omgeving wordt 
meer water bovengronds gehaald. De luchtkwaliteit wordt verbeterd door uitstoot te 
beperken. Dit wordt enerzijds bereikt door energiebesparing, isolatie van gebouwen 
en hergebruik van energie en anderzijds door steeds meer gebruik te maken van 
duurzame energiebronnen zoals zon en wind. Transport en vervoer wordt op termijn 
uitstootvrij, in eerste instantie binnen de ring van Eindhoven. Hierbij past het invoeren 
van een milieuzone als maatregel om dit versneld mogelijk te maken. Wandelaars en 
fietsers krijgen de ruimte: deze vormen van transport nemen weinig ruimte in, zorgen 
voor lichaamsbeweging en genereren geen uitstoot. Het OV wordt uitstootvrij en 
moet het beste alternatief voor de fiets worden, door een frequente en betrouwbare 
dienstverlening.
• Slim gebruik maken van innovatie voor preventie van ziekte. Technologie en 
innovatie bieden grote kansen voor preventieve maatregelen en het verzamelen van 
informatie. Mensen kunnen zelf thuis hun gezondheid in de gaten houden met slimme 
meetsystemen. Door het verzamelen van deze gegevens en de mogelijkheden van 
Big Data kunnen patronen in de gezondheid worden herkend en kan er tijdig worden 
ingegrepen.
• Slim gebruik maken van innovatie voor het verlenen zorg. Door voorzieningen als 
telemonitoring en teleconsulting is het contact tussen de patiënt en haar zorgverleners 
of lotgenoten makkelijk en flexibel. Zorgrobots nemen veel routinematig werk uit 
handen van verzorgenden, verpleegkundigen en mantelzorgers, waardoor er meer 
tijd overblijft voor intermenselijk contact en handelingen die de zorgrobot niet kan 
overnemen. 
• Keuzevrijheid voor haar inwoners. Mensen zijn baas over hun eigen leven, wat 
mensen zelf kunnen beslissen en regelen, mogen ze zelf doen. Mensen met een 
zorgvraag beschikken over een persoonsgebonden budget (PGB) om zorg in te 
kopen die het beste bij hen past. Om mensen daarbij te helpen, komt er een goed 
werkend informatie- en adviessyteem waar het zorgaanbod te vinden is. Uiteraard is 
er begeleiding voor hen die hier behoefte aan hebben, voor hen is er een duidelijke 
loketfunctie met één aanpreekpunt binnen de gemeente. We zetten in op goede 
gespreksvoering en simpele indicatieprocedures om de ondersteuningsvraag helder 
te krijgen.
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• Mensen zo lang mogelijkheid in hun eigen omgeving laten wonen. Naast de 
mogelijkheden die innovatie biedt, wordt dit mogelijk gemaakt door de inzet van 
wijkverpleegkundigen / wijkteams, huishoudelijke hulp, mantelzorgers en vrijwilligers. 
Er moet voorkomen worden dat bezuinigingen op deze vormen van zorg resulteren in 
een hogere en duurdere zorgvraag in instellingen en ziekenhuizen.
• Gezonde zorgorganisaties en bestuur. WIJ Eindhoven moet een coöperatie worden. 
Om de kwaliteit van de organisatie en van de zorg te waarborgen, vindt er controle 
plaats door het stadsbestuur, de cliënten en andere Eindhovenaren. Daarnaast willen 
we geen versnippering in het zorgbudget, de schotten tussen WMO, WLZ en ZVW 
worden weggehaald. Zorg moet slim en integraal georganiseerd worden, daarom 
stuurt de gemeente aan op samenwerking. Voor (specialistische) zorg die niet op 
gemeentelijk niveau geboden kan worden, wordt effectief samengewerkt binnen de 
regio. De gemeente moet partijen die werken aan een betere volksgezondheid actief 
bij elkaar brengen en ondersteunen. Gemeente, werkgevers, welzijnsorganisaties, 
zorginstellingen, onderwijsinstellingen, sportorganisaties en zorgverzekeraars werken 
samen in een integrale gezondheidsaanpak voor wijkbewoners.
• Hulp bieden aan mensen in de problemen. Er komt extra aandacht voor huiselijk 
geweld en mishandeling van kinderen en ouderen. Voor ‘verwarde mensen’ en 
mensen met een verslaving is er adequate opvang, GGZ-expertise wordt opgenomen 
in de sociale wijkteams. Daarnaast is er extra aandacht voor de bestrijding van 
armoede. Om bestaanszekerheid te geven aan alle inwoners van Eindhoven wordt er 
geëxperimenteerd met het basisinkomen.
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De partners van de stad

2030
In het Eindhoven van 2030 werken inwoners, de overheid, kennisinstellingen en 
bedrijven samen aan oplossingen die ons leven beter maken, ook al hebben we niet 
altijd dezelfde mening. We gaan met elkaar in gesprek om te kijken wat overeenkomsten 
en verschillen zijn en wat maakt dat we anders naar dezelfde situatie kijken. Initiatieven 
in de stad maken we samen, doen we samen en besluiten we samen. We kiezen voor 
oplossingen die passen bij de locatie en de context waar ze zich voordoen.
Een krachtige en samenwerkende metropoolregio, dat is wat het Stedelijk Gebied rond 
Eindhoven geworden is. Eindhoven is een experimentele metropoolstad geworden. De 
omliggende gemeentes hebben zelf aangegeven of en zo ja welke taken zij overdragen 
aan de metropoolstad Eindhoven. Als die wens er is bestaat zelfs de mogelijkheid 
om volledig op te gaan in een nieuwe gemeente. De noodzaak tot verbetering staat 
daarbij centraal, samengaan is nooit een doel op zich. De metropoolstad kan op 
zowel beleidsmatige vraagstukken als op uitvoerende zaken een rol spelen voor de 
omliggende gemeentes. Op Brainport schaal wordt op die manier vorm en inhoud 
gegeven aan een sterke gebiedsontwikkeling. De keuzes die gemaakt worden binnen 
Brainport zijn op die manier altijd democratisch gelegitimeerd. Onderwerpen waarop 
verregaande samenwerking logisch lijkt zijn ICT, afvalvraagstukken, bedrijventerreinen, 
dienstverlening naar inwoners.
De lokale overheid heeft een faciliterende en netwerkende rol en geeft vooral andere 
spelers de ruimte om initiatieven te nemen. De lokale overheid houdt in de gaten dat de 
initiatieven voldoende aansluiten bij de wensen en behoeftes van de inwoners en dat 
afstemming op het juiste schaalniveau plaatsvindt met onze samenwerkingspartners.
Eindhoven in 2030 is een stad waarin de wensen en betrokkenheid van inwoners 
centraal staan, ook als die in jouw wijk verschillen met de wijken daaromheen. “Vinden 
jullie dat er minder geld naar onderhoud voor groen moet gaan, omdat jullie dat 
prima zelf kunnen doen? Dan kan het bespaarde geld in overleg met de bewoners 
geïnvesteerd worden in het buurtpaviljoen, een burgerinitiatief om er activiteiten te 
organiseren en gezamenlijke spullen op te slaan om uit te lenen.” Door deze nieuwe 
manier van werken zie je dat het aantal burgerinitiatieven explosief gegroeid is. 
Inwoners weten de gemeente beter te vinden dan ooit!
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De rol van de gemeenteraad is veranderd. Waar vroeger een sturende rol nodig was, 
past tegenwoordig steeds vaker een faciliterende en netwerkende rol. Raadsleden 
brengen, net als ambtenaren, veel minder tijd door op het stadhuis en meer op 
verschillende plekken in de gemeente. Bijvoorbeeld om iemands verhaal aan te horen 
of om uitleg te geven over een bepaald thema. Vaak zijn bewoners daar meer mee 
geholpen dan een motie of initiatiefvoorstel, die je nog maar nauwelijks tegenkomt.
De relatie van de metropool gemeente Eindhoven met de regionale overheid in 
’s-Hertogenbosch, met de landelijke overheid in Den Haag, met de Europese overheid 
in Brussel is goed. Naast deze drie lagen vindt Eindhoven haar weg naar elke vorm 
van samenwerking die een meerwaarde is voor de stad en haar inwoners. Eindhoven 
heeft een sterke positie binnen Europa.
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D66 Eindhoven wil daarom;
• Gesprekken met de regio over een samenwerkingsverband met gekozen 
vertegenwoordigers, in ieder geval op ruimtelijk en economisch gebied.
• Gesprekken met omliggende gemeentes over de rol van de metropoolstad 
Eindhoven voor de Brainport regio. Er kan sprake zijn van taken overdracht als 
gemeentes daar zelf behoefte aan hebben. Die gesprekken gaan onder andere over 
een gezamenlijke aanpak omtrent bedrijventerreinen en over de implementatie van de 
omgevingswet.
• Een sterke relatie met andere overheden, met andere (niet overheids) partners 
om tegemoet te komen aan de wensen die leven binnen de Eindhovense samenleving.
• Dat de gemeente Eindhoven in regionaal verband een leidende rol op zich 
neemt als open dataknooppunt om andere gemeenten te helpen bij het ontsluiten 
van open data. Lokale open data krijgt namelijk meer meerwaarde wanneer meer 
gemeenten dezelfde datasets op een gestandaardiseerde wijze ontsluiten.
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De duurzaam groeiende stad

2030
Verstedelijking & Erfgoed
Eindhoven is flink gegroeid in de afgelopen jaren, en dat valt te zien in de stad! Door 
de inwonersgroei is er flink verdicht en kom je meer hoogbouw tegen binnen de ring. 
Op een aantal plekken in de stad kom je dat stedelijk karakter wat meer tegen: zoals 
Strijp-S, het Emmasingelkwadrant en de Kade binnen de ring. Een actief straatleven 
zorgt dat het bruist en dat zowel inwoners als bezoekers zich aangetrokken voelen 
tot deze gebieden.
Toch hebben we het erfgoed in onze stad zoveel mogelijk weten te behouden en 
passen we “geen sloop, tenzij” nog steeds toe. Ambtenaren en projectontwikkelaars 
worden steeds creatiever om –met respect voor erfgoed of onderdelen daarvan– iets 
nieuws te ontwikkelen. Hiermee hebben veel panden al meerdere levens gekregen.
Langs de historische radialen vind je meer kleinschaligheid met kleinere winkelformules 
en horecagelegenheden. Doordat je op steeds meer plekken in de stad zowel kunt 
wonen, werken als recreëren, kun je de hoogstedelijkheid op steeds meer plekken 
voelen en beleven.
Zware industrie wordt in de gemeente slechts op enkele industrieterreinen toegelaten 
die daarvoor geschikt zijn. Op andere plekken in de stad wordt een uitsterfbeleid 
gevoerd. Onderkend wordt het belang van overlastbeperkende maatregelen. Deze 
worden afgestemd met de desbetreffende bedrijven.

Mobiliteit
In het centrum van de stad heerst levendigheid en het is aantrekkelijk om langer te 
blijven. Je wordt uitgenodigd om zoveel mogelijk te voet en met de fiets te doen 
en vindt nog maar een beperkt aantal auto’s. Om de ruimte in de binnenstad zo 
goed mogelijk te benutten, willen we parkeren ontmoedigen en deelauto’s stimuleren. 
Als er toch geparkeerd wordt binnen de ring, dan gebeurt dat zo efficiënt mogelijk: 
ondergronds of in parkeergarages, maar niet op maaiveldniveau. Buiten de ring en 
aan de stadsranden vind je P+R’s waar je makkelijk en snel kunt overstappen op het 
openbaar vervoer dat je overal brengt waar je moet zijn. Vanuit het centrum kun je via 
goede loop- en fietsroutes snel in aangrenzende stadsdelen komen.
Eindhoven Centraal is na de herinrichting en de aanleg van het verdiepte spoor de 
OV-terminal in de stad geworden waar je op trein, snelbus, HOV of ander vervoer kunt 
stappen dat je naar je bestemming brengt. Wil je een fiets, buggy of rolstoel huren? 
Geen probleem, de openbare ruimte is voor iedereen toegankelijk. Het is op bijna alle 
plaatsen in Eindhoven waar je een auto of een fiets parkeert mogelijk om deze op te 
laden.
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Duurzaamheid
Loop je door de binnenstad, dan zie je overal waar je komt groen en water. Groene 
daken en gevels zorgen voor een aantrekkelijk verblijfsklimaat, stimuleren beweging, 
bieden verkoeling als het warm is en verminderen wateroverlast. Water in de binnenstad 
draagt bij aan de unieke beleving, waardoor onze inwoners en bezoekers er langer 
willen blijven. Eindhoven is koploper als het gaat om de klimaatdoelstellingen van 
Parijs. Inwoners komen met allerlei initiatieven om de uitstoot verder te verminderen, 
die door de gemeente en het bedrijfsleven worden gefaciliteerd.

 
Leefbaarheid
In de groene oases die je in de stad tegenkomt, vind je sport- en speeltoestellen voor 
mensen van alle leeftijden. Sport- en speeltoestellen zijn ideaal voor onze kinderen 
om in beweging te blijven en om hun energie even kwijt te kunnen, waarom zouden 
we dat zelf dan niet blijven doen? Met deze toestellen stimuleren we beweging in de 
openbare ruimte en maken we het toegankelijk voor alle bewoners, ongeacht hun 
inkomen.
Op verschillende plekken in de stad die je woonzorgprojecten ontstaan, waarbij 
mensen die zorg nodig hebben bij elkaar (in de buurt) gaan wonen of zorg inkopen 
aan huis. De gemeente wil dit zoveel mogelijk stimuleren, om mensen te laten wonen 
in hun vertrouwde omgeving in hun eigen netwerk.
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D66 Eindhoven wil daarom;
• Een nieuw verdichtingsbeleid dat het hoogbouwbeleid vervangt. In dit beleid gaan 
we naast plekken voor hoogbouw en functiemenging aanwijzen waar en hoe we gaan 
verdichten binnen de ring. De Kanaalzone zien wij hierbij als kans gebied. Intensieve 
laagbouw dient hierbij een plek te krijgen.
• Erfgoed zichtbaarder maken in de stad. Panden kunnen deels monumentaal 
worden verklaard, zodat bij herontwikkeling belangrijke elementen behouden blijven. 
Projectontwikkelaars krijgen een belangrijkere rol bij het bewaken van erfgoed. Verder 
gaan we een leegstands- en verloederingsbeleid voeren, waarbij er meer gehandhaafd 
zal worden. Herbestemmen van leegstand heeft dan ook voorrang op nieuwbouw. 
De gemeente zal alvorens het toestemming geeft tot nieuwbouw eerst zorgvuldig 
afwegen of een gebouw dat te kampen heeft met leegstand als bestemming zou 
kunnen dienen.
• Zoveel mogelijk menging van inwoners- en inkomensgroepen waar mogelijk. Bij 
nieuwbouw is menging een van de eisen die wordt meegegeven, bij bestaande 
bouw houden we vast aan de huidige menging en uitbreiding waar mogelijk. Bouwen 
voor verschillende woningtypes en prijzen nemen we op in het omgevingsplan. In 
de binnenstad wordt bij nieuwbouw en grootschalige verbouwingen geeist dat de 
bovenste verdiepingen een woonfunctie krijgen.
• Bij herinrichtingen wordt prioriteit gegeven aan de voetganger, fietser en het 
OV. Doorstroming van de ring heeft de komende jaren prioriteit, als daar tijdelijke 
afsluitingen of andere maatregelen voor nodig zijn, dan zijn die wat ons betreft 
bespreekbaar. In hoogstedelijke buurten komen lage parkeernormen, daarmee 
stimuleren we gebruik in plaats van bezit. In straten met veel opritten en garages 
willen we een deel van de parkeervoorzieningen vervangen door groen of ruimte 
voor andere verkeersdeelnemers. De gemeentelijke organisatie gaat vervoer anders 
dan de auto, stimuleren. De verdiepte ligging van het spoor maakt het gebied al 
voetgangersvriendelijk. Totdat dit gerealiseerd is, dient een deel van de stationstunnel 
vrij voor iedereen toegankelijk te zijn.Dat parkeerplaatsen voor zowel auto’s als 
fietsen worden voorzien van de mogelijkheid tot opladen. Elektrisch rijden wordt de 
norm, dat moet gefaciliteerd worden. Dat het parkeervraagstuk breder wordt gezien 
dan alleen de auto. Fietsstallingen worden integraal onderdeel van ruimtelijke (her)-
ontwikkelingsplannen. Voldoende ruimte voor fietsenstallingen, welke gemakkelijk in 
het gebruik zijn, is daarbij het uitgangspunt 
• Bij herinrichtingen en gemeentelijke ontwerpen willen we meer groen en meer 
watercapaciteit en minder stenen zien. De Gender komt terug in het stadsbeeld. 
Bewoners worden positief gestimuleerd om tuinen en perkjes te vergroenen en kunnen
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hulp en advies krijgen bij de keuze voor duurzame energie. We betrekken het 
bedrijfsleven bij de verduurzaming van de stad en houden ons strikt aan het klimaatplan.
Zo stimuleren we zero-emissie vervoer met de aanleg van (snel)laadpalen in de stad 
en faciliteren innovatieve technologieën uit de regio.
• Dat sport en recreatie in de openbare ruimte gestimuleerd wordt door meer 
openbare zitplekken in het centrum. In het centrum is transparantie van etalages 
zoveel mogelijk het uitgangspunt, voor een prettiger verblijfsgebied. Verder willen we 
woonzorgprojecten van bewoners ondersteunen waar dat nodig is.
• Dat er 2 plekken zijn waar we geen zware industrie meer willen: op de Kade binnen 
de ring en aan de oostkant van het kanaal op de Hurk. Op de Kade binnen de ring 
kunnen het Campinaterrein en de milieustraat dienen als start voor een stedelijke 
ontwikkeling. Bij de Hurk aan de oostkant van het kanaal worden de mogelijkheden 
om de zware industrie daar uit te faseren onderzocht.
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De financieel gezonde stad met een 
effectieve organisatie

2018-2022
Financiën
Dit programma is geschreven om aan te geven op welke manier D66 Eindhoven 
richting wil geven aan de radicale veranderingen die staan te gebeuren. Een deel van 
die veranderingen vindt zijn weg los van welk ingrijpen van een overheid. Een ander 
deel van die veranderingen komt wel op het pad van de gemeente Eindhoven. Het 
is goed om aan te geven op welke wijze wij die veranderingen in onze maatschappij 
een plek geven. Het is goed om er bij stil te staan dat daar geld mee gemoeid is. 
Dat is jouw geld. Via rijks- en gemeentebelastingen, via leges en via andere bronnen 
dragen inwoners bij aan het mogelijk maken van gemeentelijke uitgaven. Het is voor 
D66 Eindhoven daarom belangrijk dat wij zorgvuldig, transparant, en terughoudend 
met uw geld omgaan.
Het is van belang dat we stil staan bij de gemeente als organisatie die een deel van 
deze veranderingen gaat vormgeven, gaat faciliteren. D66 Eindhoven ziet graag dat 
we dat doen met deskundige, service gerichte medewerkers. Een beperking van het 
aantal medewerkers is geen doel op zich, het hebben van een effectieve en efficiënte 
organisatie is dat wel.
D66 Eindhoven wil de beide beschreven elementen in een goede balans hebben. Als 
gemeente dingen mogelijk maken, behoedzaam met uw geld omgaan. Dat speelt rond 
mobiliteit & infrastructuur, in het sociale domein, bij cultuur, bij vastgoed. Het speelt bij 
alle vragen waar de gemeente een rol speelt. Dingen mogelijk maken, zorgvuldig met 
u geld omgaan, tegemoet komen aan de wensen van onze inwoners.
Bedrijfsvoering
Medewerkers van de gemeente werken overal in de stad, zij zijn de oren en ogen van 
de gemeente. Het stadhuis blijft een plek waar je elkaar kunt ontmoeten en overleggen, 
maar flexwerken kan overal. De strikte scheiding tussen “kantoorpersoneel” en 
“baliepersoneel” is verdwenen: de projectleider Duurzaamheid brengt op weg naar huis 
ook gewoon paspoorten bij de mensen thuis, als dat nodig is. Het biedt medewerkers 
de flexibiliteit om hun werkdag af te stemmen op eventuele privé-afspraken en het 
biedt de organisatie een efficiëntere manier om het personeel in te zetten. Zolang je 
onderling regelt dat het werk op tijd af is en de deadlines gehaald worden, kan bijna 
alles. Met dezelfde hoeveelheid medewerkers krijg je meer werk verzet, er is meer 
afwisseling, medewerkers blijven gemotiveerd en het ziekteverzuim is enorm gedaald. 
De gemeentelijke organisatie bruist doordat medewerkers de vrijheid krijgen hun werk 
zo in te richten, dat het beter aansluit op hun persoonlijk leven en op de wensen van 
de inwoners.
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De dienstverlening van de gemeente is er zoals jij dat wilt. Wil je snel en gericht digitaal 
je zaken afhandelen: dan kun je online een formulier invullen, informatie zoeken of 
met een medewerker chatten. Je kunt langsgaan op het stadhuis of een afspraak 
maken bij jou in de buurt, net zo handig. Vroeger werd een vergunning die niet aan de 
voorwaarden voldeed, direct afgewezen. Nu heeft de ambtenaar even contact met de 
indiener en legt uit wat er speelt.
Bij de dienstverlening vanuit de gemeente houden we rekening met laaggeletterden 
en mensen met een beperking, zodat we voor iedereen benaderbaar zijn en blijven. 
De citybeacons, eerst bedoeld om gratis wifi alleen in het centrum van stad te bieden, 
vind je nu overal binnen de gemeente.
 
Gegevens zijn van jou: jij bepaalt wat er wel of niet mee mag gebeuren. Zo kun je zelf 
aangeven of je elke keer dat jouw gegevens nodig zijn bij de gemeente, ze gebruikt 
mogen worden. Je kunt onder strikte voorwaarden akkoord gaan met de ‘eenmalige 
uitvraag’. De gemeente bewaart je gegevens dan een jaar zodat jij ze niet elke keer 
opnieuw moet verstrekken. Wel kun je aan het eind van dat jaar aangeven of je dit wilt 
verlengen of niet, zodat de gegevens van mensen niet onnodig lang bewaard blijven.
Ondernemers zijn belangrijk voor de gemeente. De dienstverlening richting ondernemers 
moet daarom gegroepeerd worden op een ondernemersplein, waar accountmanagers 
zorgdragen voor een integrale dienstverlening. Snellere en effectievere gemeentelijke 
dienstverlening levert het gewenste resultaat op voor de stad; meer werk en meer 
omzet.
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D66 Eindhoven wil daarom;
• Een duidelijke, herkenbare en uitlegbare gemeentebegroting. Open data speelt 
hierbij een belangrijke rol.
• Een duurzame begroting, zowel in de betekenis van lang houdbaar / toekomstbesteding 
als in de betekenis van groen en klimaatbestendig.
• Leges die in verhouding staan tot wat er geboden wordt en een eerlijke afspiegeling 
zijn van de geleverde inspanning. Er is geen sprake van een overdreven toerekening.
• Schoon gedrag laten lonen, vervuiler betaalt. Dat is zo bij afvalinzameling, rond 
mobiliteit, bij bedrijvigheid.
• Doelmatigheid en efficiency voordat we in lastenverhoging denken. Daardoor blijven 
lokale lasten laag.
• De vragen oplossen nu ze zich voordoen, niet doorschuiven naar later. We gaan 
toekomstige generaties niet opzadelen met onze problemen
• Een goed invulling van risico management; welke risico’s doen zich voor, wat is de 
kans dat ze zich voordoen, wat is de consequentie als ze zich voordoen
• Samen met de inwoners de gewenste serviceniveaus voor de dienstverlening 
bepalen.
• Uitbreiding van citybeacons buiten het centrum. Internet brengt mensen in 
verbinding met de wereld om hen heen. Wij vinden dat toegang tot internet voor 
iedereen bereikbaar moet zijn;
• De gemeentelijke communicatie-uitingen en dienstverlening meer afstemmen op de 
wensen en behoeftes van de inwoners. Daaronder valt het toegankelijker maken voor 
mensen met een beperking en laaggeletterden.
• De gemeente gaat zich meer faciliterend en netwerkend opstellen. Er wordt minder 
tijd doorgebracht op het stadhuis, er komt meer ruimte om op locatie in de stad 
of thuis te werken. Zo ontstaat er ruimte om bij bewoners langs te gaan voor een 
werkbezoek, of om paspoorten af te geven. Waar mogelijk worden medewerkers 
breder inzetbaar, het werk wordt afwisselender en medewerkers krijgen meer vrijheid: 
zolang de onderlinge afspraken maar nageleefd worden. 
• Inwoners meer betrekken bij hun eigen leefomgeving en wat hun eigen rol daarin 
kan zijn. Eventuele besparingen kunnen in overleg uitgegeven worden aan iets wat 
bewoners belangrijk vinden.
• Een pilot met eenmalige uitvraag van gegevens, waarbij bewoners zelf kunnen 
bepalen wat er met hun data gebeurt en of ze na een jaar nog bewaard mogen 
worden.
• Dat Eindhoven blijft ijveren voor een substantieel hogere bijdrage uit het 
Gemeentefonds en een groter belastinggebied, passend bij het economisch belang 
van Brainport voor Nederland.
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Dankwoord
In april 2016 zijn we begonnen met dit verkiezingsprogramma. Een aanpak gekozen, een 
tijdspad uitgestippeld, een vaste groep kritische meedenkers verzameld. De kritische 
meedenkers vormden samen met ons de Kerngroep Verkiezingsprogrammacommissie 
(VPC).
Al snel waren we het als Kergroep VPC eens dat we een beeld wilden schetsen van 
een Eindhoven in 2030. Een Eindhoven zoals wij dat als D66’ers graag zien. Innovatief, 
vooruitstrevend, met aandacht voor iedereen. We voelden al snel dat we niet in de 
klassieke hoofdstukken wilden gaan beschrijven. We kozen voor thema’s waarvan we 
wisten dat er een overlap zou zijn met andere aandachtsgebieden. De boom die we 
gebruikten in het najaar van 2016 kende geen vaste takken. Er konden er bij groeien, 
er kon gesnoeid worden, er konden takken mooi verstrengeld raken. Dat versterkte 
de aanpak juist. Mobiliteit is er niet vanwege de mobiliteit, het faciliteert bijvoorbeeld 
de bruisende- en de bedrijvige stad. Duurzaamheid is geen eenzijdige opgave, we 
zien het bijna overal terugkomen. Sport en onderwijs kent zowel de talenten kant als 
de huisvestingsvraag. Een inclusieve benadering is de beste start voor een sociale 
stad.
Een tiental themagroepen is op verzoek van de Kerngroep VPC aan de slag gegaan 
met drietal vragen voor elke themagroep. Hoe ziet Eindhoven er uit in 2030 op het 
gebied van jouw thema, welke stappen moet je nemen tussen 2022 en 2030 om daar 
uit te komen en welke concrete maatregelen vraagt dit in de komende raadsperiode 
2018-2022? Elke themagroep is met deze drie vragen geheel vormvrij aan de slag 
gegaan.Het resultaat was een geweldige input voor de Kerngroep VPC om aan de 
slag te gaan met het schrijven van het programma zoals dat er nu ligt. Als we nu gaan 
opsommen wie er allemaal betrokken waren bij de themagesprekken dan sla ik vast 
iemand over. Het spreekt vanzelf dat dit resultaat er nooit was gekomen zonder de 
inzet van zoveel enthousiastelingen. De tijd en de energie die zij in dit programma 
hebben gestoken vind je echt terug. Een echte D66 aanpak, met iedereen, door 
iedereen.
Namens de Kerngroep VPC, dank je wel voor jullie geweldige inzet

Marco van Dorst (voorzitter VPC)

Tom Brouwers

Jorien Migchielsen

Mary Ann Schreurs

Paul Scholte
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