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Gezonde stad
Bruisende stad
Duurzame stad

D66 krijgt het voor elkaar



Verkiezingsprogramma D66 Eindhoven
Leven in de stad van de toekomst
D66 Eindhoven gaat voor een toekomstbestendige stad. Een stad waar we onze 
sterke punten nog sterker maken en we ervoor zorgen dat het een fijne stad is om 
te wonen, te werken, te recreëren. Kortom wij gaan voor het leven in de stad van 
de toekomst.

Gezonde stad
Eindhovenaren pakken de regie over hun eigen gezondheid. Preventie is daarbij 
belangrijk. D66 Eindhoven wil een gezond leven stimuleren. Hiervoor willen we het 
fietsen, wandelen en sporten in de stad promoten. We werken samen met universiteiten 
en ziekenhuizen om innovaties in de zorg te laten landen. D66 Eindhoven gaat de grote 
financiële uitdaging op het gebied van zorg niet uit de weg. We willen iedereen zo lang 
mogelijk in de eigen omgeving laten wonen met veel aandacht voor onderling contact.

In het Eindhoven van de toekomst doet en telt echt iedereen mee. Het maakt op geen 
enkele wijze verschil wie je bent, waar je vandaan komt, hoe je over dingen denkt. Je 
doet gewoon mee, je telt gewoon mee. We accepteren die verschillen, we staan niet 
toe dat er onderscheid gemaakt wordt door welke vorm van uitsluiting of discriminatie 
dan ook. Wij geloven in de eigen kracht van mensen, in de gezinnen waar dat minder 
vanzelfsprekend is staan we voor elkaar klaar. We gaan altijd uit van wat je wel kunt. 
Je voelt je thuis in Eindhoven. Dat komt ook door het grote en gevarieerde aanbod aan 
sport- en culturele voorzieningen.

Iedereen draagt op zijn of haar eigen manier bij aan onze mooie stad. Je pakt je 
kansen, je ontwikkelt je talenten. Onderwijs, sport, cultuur zijn dan onder andere de 
podia waar je die kansen pakt, waar je jezelf blijft ontwikkelen. D66 Eindhoven wil de 
drempels in die ontwikkeling wegnemen.

Bruisende stad
De stad van de toekomst is ook een bruisende en levendige stad. In het centrum 
worden de openingstijden van winkels en horeca vrijgegeven. Zij zorgen ervoor dat ze 
iets toevoegen aan de stad en dat er geen belemmeringen zijn om ook in het centrum 
te kunnen wonen en werken. Onze musea en theaters zijn in de stad en ver daarbuiten 
bekend. Sport is er voor de breedte maar we gaan zeker ook voor de topevenementen. 
Top- en breedtesport gaan hand in hand.
Eindhoven is ook een bedrijvige stad. D66 Eindhoven gaat voor een sterke circulaire 
economie die prima past binnen ons techniek – design – kennis profiel. De grote 
bedrijven passen zich op die manier aan de nieuwe toekomst, de vele start-ups doen 
dat van nature. Eindhoven is in staat die nieuwe bedrijven aan zich te binden. Het is 
hier immers fijn wonen en werken. We binden ook de medewerkers aan onze stad 

5



Verkiezingsprogramma D66 Eindhoven
Leven in de stad van de toekomst

Duurzame stad
De stad groeit in aantal inwoners. Die groei is duurzaam. Circulair bouwen en volop 
aandacht voor energie en de daaraan verbonden CO² vraagstukken. De stad vermengt 
ook steeds meer. Wonen, werken, recreatie lopen steeds vaker door elkaar heen. 
Daarin past een respect en een begrip voor elkaar. Zware industrie zal je daarom in 
de toekomst niet aantreffen in onze binnenstad. Duurzaamheid en leefbaarheid staan 
centraal bij de groei die we door gaan maken.

Bij de bereikbaarheid van Eindhoven staan langzaam verkeer en duurzaamheid 
bovenaan. De stad blijft goed bereikbaar voor auto en voor openbaar vervoer. Onze 
inzet voor de komende tijd is er vooral op gericht dat die bereikbaarheid samengaat 
met een verduurzaming. We gaan voor groene mobiliteit, fietsen, wandelen. We gaan 
voor goede doorstroming en goede centrale parkeervoorzieningen. We maken ons 
klaar voor de toekomst met een goed openbaar vervoer, zelfrijdende auto’s, een station 
in Acht en een goede ontsluiting van de luchthaven.

Hoe groot de stad van de toekomst is weten we nu nog niet. Gemeentegrenzen staan 
onder druk. Voor D66 Eindhoven is het daarbij van belang dat een verandering ook 
een verbetering is. Wij willen samenwerken met andere gemeenten en als dat beter is 
voor kan ook worden gedacht aan herindeling of de verschuiving van bevoegdheden. 
We blijven een sterke Brainport Regio waarin de Metropool Regio Eindhoven voor een 
sterk netwerk zorgt. Onze relatie met het rijk, met de provincie en met de Europese 
Unie zijn goed.

Bij de plannen die D66 Eindhoven heeft voor de stad van de toekomst gaan we 
zoveel mogelijk uit van de kracht van onze inwoners. Die kracht is onmetelijk groot. 
Toch beseffen we ook dat er door de gemeente dingen geregeld moeten worden 
voor hen waar die eigen regie (even) niet mogelijk is. Daarbij hoort dat we de acties 
die een gemeente voor haar inwoners inzet effectief en efficiënt zijn. Medewerkers 
van de gemeente zijn er voor de inwoners. Gemeentebestuur en medewerkers gaan 
zorgvuldig om met uw geld.

D66 gaat voor de stad van de toekomst. Een duurzame, bruisende, sociale stad. 
Een stad waar het fijn wonen en werken is. Een stad die een goede relatie heeft met 
eigen inwoners, onze buurgemeenten, het rijk, provincie en ‘Brussel’. Een stad die 
duurzaam groeit en waar ondernemers kansen krijgen. Groei gaat nooit ten koste van 
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Heb je vragen over ons 

verkiezingsprogramma, wil je onze 

kandidaten beter leren kennen of wil je 

actief worden voor D66 in Eindhoven? 

Neem dan contact met ons op via onze 

social media kanalen die hieronder staan 

vermeld of stuur een e-mail naar info@

d66eindhoven.nl

eindhoven.d66.nl

@D66Eindhoven

/D66Eindhoven

D66Eindhoven


