Verkiezingsprogramma Democratische Groepering Geldrop 2022 – 2026

DGG is voor Geldrop-Mierlo!
100% lokale politiek door de ogen van de inwoners.
De DGG is er voor iedereen in Geldrop-Mierlo.

De hoofdpunten uit het DGG-programma 2022-2026
1. Wijkontwikkeling als basis voor een goede leefomgeving. Veiligheid en zichtbare handhaving op
kleine ergernissen in de wijken! Voorzieningen in de wijken verbeteren. Een wijkaccommodatie met
daarin culturele activiteiten, zorg, maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten voor jong
en oud in elke wijk.
2. Democratisch besturen door de ogen van de inwoners. Inspraak en participatie als recht voor
iedere inwoner! Inspraak is de basis voor interactief beleid. Serieus luisteren naar wat inwoners te
zeggen hebben.
3. Gemeentelijk strategisch plan verkeersveiligheid en buurtlabel verkeersveiligheid voor alle
buurten. Mobiliteit voor iedereen. Lokale Bereikbaarheidsagenda. Parkeerroutering voor kort
parkeren in het centrum van Geldrop. Geluidsoverlast A67 bestrijden.
4. Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving. Passende zorg en ondersteuning
voor onze inwoners! Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk. In stand houden van het
armoedebeleid.
5. Samen met de inwoners werken aan duurzaamheid. Het goed scheiden en minder afval
produceren moet beloond worden. Duurzaamheid. Geldrop-Mierlo energieneutraal in 2040.
Inwoners en organisaties verleiden tot het gebruik van duurzame energie. Woningcorporaties
moeten duurzaam presteren.
6. Het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente. Betaalbare sportvoorzieningen
en de uitbouw van duurzaam toerisme. Cultuur voor iedereen en behoud van traditionele
evenementen. Goed vrijwilligers beleid. Recreatiegebied De Smelen verder ontwikkelen. Cultuur
voor iedereen, nivelleren subsidies aan professionele organisaties. Hofdael versterken.

7. Waardig, betrokken en actief ouder worden in Geldrop-Mierlo. Een positief jeugd- en
jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo. Mensen met een beperking doen mee in Geldrop-Mierlo.
Ruimte voor de jeugd om te bouwen aan hun eigen toekomst door een positief jongerenbeleid en
met ruimte voor jongerencultuur in onze gemeente. Dementievriendelijke gemeente, aandacht voor
inwoners met dementie. Bestrijding van eenzaamheid. Een lokale Inclusie-agenda.
8. Duurzame, goede en vooral betaalbare woningen voor alle inwoners. Inbreidingsplannen die
passen en aansluiten bij de wensen van belanghebbenden. De Omgevingswet: van nee-tenzij naar jamits. Woningbouwimpuls is een grote kans voor het centrum van Geldrop maar mag niet ten koste
gaan van andere bouwprojecten in de gemeente en mag niet leiden tot lastenverhoging voor de
inwoners.
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9. Goed onderwijs en een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda. Integratie van meerdere functies
voor de wijk en wonen in nieuwbouwplannen voor scholen. Samen met de betrokken instellingen in
onze gemeente opstellen van een stimuleringsprogramma leren voor onze gemeente. Vmboonderwijs in Geldrop-Mierlo.
10. Een gezonde financiële huishouding voor onze gemeente met een uitvoerbaar
meerjarenprogramma. Inzichtelijke en transparante gemeentebegroting. Geen verhoging van de
OZB. De lasten voor de inwoners in onze gemeente behoren tot de laagste van de regio en dat willen
we graag zo houden. Ondersteuning van ons lokale bedrijfsleven.

Stem op lijst 2
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1. Visie: Door de ogen van de inwoners

De DGG wil van Geldrop-Mierlo een gemeente maken die gelooft in het eigen kunnen van haar
inwoners om, zelf of samen, structureel het optimale te bereiken. Dan ontstaat er een klimaat waarin
zaken tot bloei komen en waarin mensen vooruit kunnen. Geldrop-Mierlo is een prettige leef- en
werkgemeente waar mensen graag wonen en waar een sfeer heerst die mensen stimuleert om samen
van Geldrop-Mierlo een leefbare gemeente te maken, die bruist van positieve energie en waarin
inwoners samen vraagstukken aanpakken en oplossen.
Democratisch besturen met en voor de inwoners van onze gemeente.
De DGG wil onze gemeente blijven ontwikkelen. De DGG is en blijft voor de zelfstandigheid van
Geldrop-Mierlo. Onze gemeente is krachtig en gezond genoeg om alles wat er op de gemeente af komt
aan te kunnen.
Geldrop-Mierlo ligt in de groene long tussen de steden Eindhoven en Helmond. Een gebied,
Dommelvallei, dat bestaat uit kernen/gemeenschappen met een eigen identiteit (dorps, Bourgondisch,
grote gemeenschapszin) en veel voorzieningen. Daarnaast wordt Geldrop-Mierlo gekenmerkt door
ondernemerschap, bedrijvigheid en een bloeiend verenigingsleven. En het heeft een rijke
cultuurhistorie en een sterk ontwikkelde vrijetijdseconomie. Er ís behoefte aan een aantrekkelijk
vestigingsklimaat om nieuwe bedrijven en (talentvolle) medewerkers aan te trekken.
Om als zelfstandige gemeente nu en in de toekomst voor inwoners, verenigingen en ondernemers
publieke diensten te kunnen blijven bieden, is het noodzakelijk om op een slimme manier te gaan
samenwerken in de regio. Niet alleen met de inwoners en ondernemers, maar ook met andere
gemeenten, onderwijs- en zorgorganisaties.
De gemeenteraad staat te ver af van de inwoners. De afgelopen jaren heeft de raad slechts
schoorvoetend actie ondernomen om de gemeenteraad dichter bij de inwoner te brengen. De DGG is
altijd sterk voorstander geweest van maatregelen om de raad dichter bij de inwoner te brengen. De
DGG blijft er voorstander van om inwoners uit te nodigen en hen als gasten van de raad te ontvangen
om zo te laten zien hoe de gemeenteraad werkt. Ook is de DGG voorstander van het actief uitnodigen
van betrokkenen, als agendapunten van de raad hier aanleiding toe geven.
Inspraak als basis voor interactief beleid
Door zaken te beoordelen met de blik van de betrokken inwoner, kan de gemeente beter inspelen op
de wensen van die inwoner en een beleid voeren dat past bij die inwoner. Daar snijdt het mes aan
twee kanten: de eigenheid van de buurt en die van de gemeente wordt versterkt. Aan de andere kant,
heeft de inwoner niet het idee, overgeleverd te zijn aan de arrogantie van de uitvoerende macht, die
bepaalt wat er in de directe omgeving van die inwoner gebeurt.
De DGG vindt dat inspraak hebben een recht van de inwoners is en inspraak geven een plicht van het
college van B & W. Inwoners moeten door het inwonerinitiatief kunnen aangeven waarover zij inspraak
willen hebben. Bovendien kunnen zij hiermee dwingend aangeven waar de gemeenteraad het over
zou moeten hebben.
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De politiek moet openstaan voor de mening en de gevoelens van de inwoner. De informatie die hierbij
naar voren komt, hoort terug te komen in partijprogramma’s en uiteindelijk in het programma van de
gemeenteraad. Daarnaast moeten partijen gemakkelijker aanspreekbaar zijn voor de inwoner. Ook
tijdens formele bijeenkomsten moeten we dichter bij de inwoner staan. Wat de DGG betreft, gaat de
raad minstens twee keer per jaar de wijken in. Tijdens deze bijeenkomsten moeten inwoners in de
gelegenheid gesteld worden om hun mening te ventileren over hun wijk.
De DGG zal in gesprek blijven met individuele inwoners, verenigingen en instellingen in GeldropMierlo. De zaken die in deze gesprekken aan de orde komen, zullen het uitgangspunt vormen voor het
programma en de politiek van de DGG. Daarnaast zal de DGG doorgaan met organiseren van themaavonden waarbij inwoners gevraagd zal worden om hun mening te geven over actuele politieke
thema’s.
Transparante en dienstbare overheid
Om het vertrouwen van de inwoners te vergroten moet het gemeentebestuur transparant en integer
zijn. Behandeling van onderwerpen is steeds zo veel mogelijk openbaar en alle informatie is voor
inwoners in te zien via een digitaal kanaal, dat in een voor ieder begrijpbare taal is geschreven.
Voornamelijk de raad heeft hier nog veel te verbeteren. De stukken van de raad moeten veel beter
toegankelijk worden. Inspraakmomenten en -procedures moeten veel directer te vinden zijn. Vanuit
de raad (taak voor de griffie) moeten inwoners uitgenodigd worden als er onderwerpen aan de orde
zijn, die hen raken.
De gemeentelijke organisatie moet in de ogen van de DGG meer als een servicebedrijf gaan
functioneren. De organisatie moet klantvriendelijk zijn en continu werken aan het verbeteren van de
communicatie naar haar klanten, de inwoners. Kortom, de gemeentelijke organisatie moet met
gebruikmaking van alle moderne (digitale) hulpmiddelen optimaal functioneren. Haal er voor de
inwoners uit wat erin zit!
•
•
•
•
•

DGG is voor inspraak en participatie bij alle besluiten.
DGG is voor een inwonervriendelijke gemeente die er voor de inwoners uit haalt wat erin zit.
DGG is voor een transparante gemeente
DGG is voor betrokkenheid van de inwoners
DGG is voor een prettig leefklimaat in onze gemeente
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2. Inspraak en participatie als recht voor iedere inwoner!

Uitgangspunt voor de DGG is dat inspraak en participatie rechten zijn van alle inwoners en geen
gunsten van het gemeentebestuur. Als het aan de DGG ligt komt er een nog stringentere regeling met
als uitgangpunt: altijd inspraak en participatie tenzij de wet dit verbiedt. Participatie moet daarbij niet
verengd worden tot alleen de direct betrokkenen. Alle inwoners hebben het recht om mee te praten
tenzij dit absoluut niet kan. Het kan niet zo zijn dat een inwoner net buiten de straat van inspraak
woont en dan niet meer mee mag praten over een plan of besluit.
Basisvoorwaarde voor goede inspraak en participatie is de communicatie tussen de gemeente en de
inwoners. Dat dit nog niet goed gaat, daarvan zijn verschillende voorbeelden van de afgelopen jaren.
Nog steeds worden inwoners verrast door plannen bij hen in de buurt op het moment dat het tot
uitvoering komt. Dat mag niet meer gebeuren.
Participatie en inspraak dragen bij aan betere plannen en processen. De DGG vindt heel belangrijk om
plannen, beleid of projecten waar mogelijk samen te ontwikkelen met inwoners, bedrijven en
maatschappelijke organisaties.
Dit vinden we belangrijk omdat we geloven dat door die inbreng de plannen beter worden. Relevante
partijen brengen kennis in over de problematiek en de mogelijke oplossingen. Onderzoek wijst
daarnaast uit dat draagvlak vooral tot stand komt via de inhoud, als gevolg van goede inhoudelijke
plannen.
Maar ook het beleidsproces wordt beter. Participatie leidt tot constructieve communicatie tussen alle
betrokken partijen. Hierdoor is er eerder kans op wederzijds begrip waardoor de kans op tevredenheid
over het proces en het resultaat toeneemt.
Participatie betekent voor de gemeente ook een open en attente houding, serieus luisteren naar wat
inwoners te zeggen hebben en zoeken naar mogelijkheden. Het vraagt ook het gebruik van
begrijpelijke taal. En het vraagt dat alle betrokkenen geïnformeerd worden over de uitkomst van het
participatietraject, de besluitvorming en het vervolg.
Participatie gaat over meedenken of meedoen in het voortraject van beleidsvorming en
projectvorming. Wanneer het beleids- of projectvoorstel klaar is, is inspraak op dit voorstel mogelijk.
De DGG wil een inspraakverordening die regelt dat voor beleidsvoornemens altijd inspraak moet
plaatsvinden.
•
•
•
•

DGG is voor participatie en inspraak als een recht van de inwoners
DGG is voor inspraak en participatie bij alle projecten voor alle inwoners
DGG is voor helder communicatie naar de inwoners
DGG is voor het serieus luisteren naar wat inwoners te zeggen hebben
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3. Veiligheid en zichtbare handhaving in de wijken!

Geldrop-Mierlo begint steeds meer een gemeente te worden met een dorpse uitstraling en cultuur,
en stadse vraagstukken op het gebied van criminaliteit en sociale problematiek. Nieuwe vormen van
criminaliteit en overlast steken steeds meer de kop op. Zaken als drugs, malafide woningverhuur,
inbraken, verloedering, fietsendiefstallen en dergelijke lijken steeds meer aan de orde van de dag. De
gemeente moet zich hier tegen wapenen door betere handhaving, een andere inzet van de politie, het
verbeteren van de woonomgeving waar dat nodig is, vernieuwingen in de APV (algemeen plaatselijke
verordening), meer bemoeizorg en andere maatregelen. Binnen het gemeentelijke beleid moet dit een
integraal programma worden zodat ook binnen het gemeentebestuur hier de aandacht op gevestigd
blijft en de samenwerking tussen de verschillende instanties op dit gebied verder bevorderd wordt.
Alle vormen van overlast behoren op de agenda te staan. Kijkend naar de wijze waarop de reguliere
politie als gevolg van landelijk beleid haar werkt verricht, lijkt het niet langer voor de hand te liggen
om het probleem van de veiligheid en vrijheid in de directe woonomgeving, volledig op het bord van
de politie te laten liggen. Het is tijd om, als gemeente, zelf meer actie te ondernemen.
We gaan de inwoners vragen welke vormen van overlast zij in hun woonomgeving ervaren. De aanpak
van deze overlast nemen we op in het wijkontwikkelingsplan waarin we samen met de inwoners de
prioriteiten bepalen. Jaarlijks krijgen de inwoners een terugkoppeling van de uitgevoerde acties en de
bereikte resultaten in hun woonomgeving.
De DGG is van mening dat er naast het regionale veiligheidsbeleid ook een lokaal veiligheidsbeleid
moet komen met een eigen prioriteitstelling. De politie kan zich dan richten op de regionale
prioriteitenlijst, terwijl de gemeentelijke handhavingsorganisatie zich dan richt op de lokale
prioriteiten (de kleine ergernissen in de woonomgeving). Hiermee sturen we onze eigen
handhavingsorganisatie rechtstreeks aan.
Elk jaar moeten de doelen van de handhaving, op basis van het gemeentelijk veiligheidsplan, duidelijk
zijn en door middel van een campagne via de gemeentelijke communicatiekanalen bekend gemaakt
worden aan de inwoners.
Preventie en handhaving in de wijken.
Waar een grote nadruk op moet komen te liggen, is preventie en handhaving in de wijken. Er moeten
veel meer zaken in de wijken verbeterd worden. Er zijn nog te veel kleine ergernissen in de
woonomgeving die sneller en beter aangepakt moeten worden. Dat kan niet alleen met handhaving.
Ook preventie kan hier goed werken. Samen met de bewoners kijken hoe deze ergernissen bestreden
kunnen worden. Een nieuwe preventieve aanpak van kleine ergernissen is nodig voor onze gemeente.
Maar ook handhaving is nodig. Daar vragen veel inwoners om. Meer inzet en zichtbaarheid van
gemeentelijke handhaving in de wijken is noodzakelijk. Het beeld dat de handhavers uitstralen, kan
nog verbeterd worden. Dit handhaven moet niet alleen zijn op basis van klachten, maar handhavers
moeten proactief zichtbaar zijn in de wijken.
Het budget voor de handhavingsorganisatie is verhoogd, maar dit heeft niet geleid tot meer zichtbare
handhavers op straat in de wijken. De handhaving moet de wijken in, om daar zichtbaar te zijn en de
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ergernissen, wanneer preventie niet helpt, zichtbaar aan te pakken. De handhaving moet
gemoderniseerd worden.
Hondenpoep
Binnen onze gemeente is er nog steeds overlast van hondenpoep. Het invoeren van de
hondenbelasting heeft hier geen einde aan gemaakt. Ook hier moet de handhaving beter. Ook buiten
de gewone kantoortijden moet hier gehandhaafd worden. De DGG waakt ervoor dat de
hondenbelasting puur een doelbelasting blijft en niet hoger is dan de kosten voor het handhaven van
de regels en het opruimen van de hondenpoep. Het standpunt van de DGG is nog steeds, dat de
hondenbezitters zelf de hoogte van de belasting moeten kunnen bepalen door hun gedrag.
In overleg met de inwoners moet gekeken worden naar slimme oplossingen. Op verschillende plaatsen
in de gemeente heeft overleg met de inwoners al geleid tot het aanleggen en verleggen van slimme
uitlaatroutes die de overlast sterk verminderen. Daarnaast moet er meer gehandhaafd en bekeurd
worden, ook buiten kantoortijden en in het weekend. Op tijden dat de meeste mensen werken,
worden de honden nauwelijks uitgelaten, dus is het effect van handhaven hier klein. Buiten de
reguliere werktijden, als de meeste mensen hun hond uitlaten, is er geen handhaving te zien.
De regels in onze gemeente zeggen dat je je hond alleen mag uitlaten op plaatsen waar dit staat
aangegeven. Voor de overige plantsoenen geldt dat je de uitwerpselen van je hond moet opruimen.
Er zijn echter veel plantsoentjes waar helemaal geen aanduiding staat over het wel of niet uitlaten van
honden, zodat het onduidelijk is of dit nu wel of niet mag. De DGG is er daarom voorstander van om
op deze plaatsen extra borden te plaatsen en duidelijk te handhaven
We gaan meer vrijloopgebieden in de gemeente aanleggen. We gaan de losloop-gebieden promoten.
Tevens willen we de inwoners inzicht geven in de gebieden waar het mis gaat en waar veel overlast is.
Doel is om hondenbezitters bewust te maken van de overlast die zij veroorzaken door zich niet aan de
afspraken te houden. We starten een campagne waarbij we de inwoners gratis hulpmiddelen geven
om elkaar aan te spreken op de overlast.
Handhaving op straatvervuilers.
Een grote ergernis in de gemeente is het te vroeg buiten zetten van afval. Het gaat daarbij om het
buitenhangen van PMD zakken of het plaatsen van afval bij containers zonder het erin te doen. De
gemeente moet hierop streng gaan controleren. Het duurt het nu veel te lang voordat de gemeente,
wijkagent of handhaving in actie komt. Alleen toezicht helpt niet, er moeten ook stevige bekeuringen
uitgedeeld worden. Bij elke incident moet het afval bekeken worden om de dader te achterhalen.
Daarnaast zouden er in probleemgebieden flyers verspreidt moeten worden. Dit alles om de mensen
beter bewust maken van de overlast. Er moet een mentaliteitsverandering op gang gebracht worden
om te voorkomen dat mensen pmd-zakken te vroeg buiten hangen.
•
•
•
•
•
•

DGG is voor zichtbare handhaving in de wijken.
DGG is voor meer handhaving om overlast te voorkomen.
DGG is voor de BOA op de mountainbike in de wijk.
DGG is voor meer door de gemeente georganiseerde lokale handhaving
DGG is voor de aanpak van kleine ergernissen zoals hondenpoep en zwerfvuil
DGG is voor de strenge handhaving op straatvervuilers
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4. Wijkontwikkeling als basis voor een goede leefomgeving.

De DGG stelt wonen centraal voor beide dorpskernen. De inwoners van Geldrop en Mierlo moeten
zich in hun eigen woonomgeving veilig en thuis voelen. Iedereen wil een leefomgeving waar het prettig
wonen, werken en recreëren is.
De nieuwe Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Hierbij gaat het
onder meer om wet- en regelgeving voor bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. De
Omgevingswet staat voor een goed evenwicht tussen het benutten en beschermen van de
leefomgeving. De nieuwe omgevingswet gaat ervoor zorgen dat we in onze gemeenten op een
praktische en flexibele manier oplossingen vinden voor maatschappelijke opgaven zoals voldoende
woningaanbod voor verschillende doelgroepen. De gemeente moet beter gaan reageren op klachten
uit de leefomgeving. Als inwoners iets melden dan moeten zij altijd antwoord krijgen.
Onderdeel van de Omgevingswet is de omgevingsvisie waarin vastgelegd wordt hoe de leefomgeving
er uit moet zien. De raad stelt de omgevingsvisie op. De DGG wil hierover vroegtijdig in gesprek met
inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zij kunnen hun kennis en creativiteit inbrengen bij
de totstandkoming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat vergroot het draagvlak en de
kwaliteit. De DGG wil inwonersparticipatie bij planvorming stimuleren als basis voor de procedure om
tot een omgevingsplan te komen.
Wijkontwikkeling is geen vastgoed aangelegenheid maar vooral sociale verbondenheid en
vernieuwing.
DGG vindt het belangrijk dat mensen zich thuis voelen in hun eigen leefomgeving. Men moet prettig
en veilig kunnen leven in de eigen buurt, wijk, gemeente. Belangrijke voorzieningen moeten in de
nabijheid zijn en mensen moeten kunnen meebeslissen over de inrichting van hun wijk. Hierbij moeten
dan niet de nadruk liggen op vastgoed-ontwikkeling maar juist op sociale verbodenheid. Het is van
belang dat mensen elkaar weer leren kennen in de wijk, samen activiteiten organiseren en oog voor
elkaar hebben.
Om alle wijken gezond te houden, moet er per wijk een wijkontwikkelingsplan komen waarin de
positieve punten in de wijken versterkt worden en waarbij de problemen aangepakt worden.
Versterking van wijkbudgetten, die in overleg met de bewoners van de wijken ingezet worden, hoort
hierbij!
De gemeente is van oudsher te veel top-down bezig als het gaat om inrichting van de leefomgeving.
Wij zien graag dat de gemeente meer dienstbaar wordt aan haar inwoners en stimuleert en faciliteert
dat er meegedacht wordt met inwonerinitiatieven.
Er is te weinig aandacht voor voorzieningen (winkels, ontmoetingsruimte, wijkgebouw, zorgpost) in de
wijken. Ook de openbare ruimte dient in samenspraak en samenwerking met de inwoners te worden
ingericht. Groen en uitnodigende speel- en verblijfruimten zijn nodig in de wijken om de sociale cohesie
te verhogen.
Er moet vaart gemaakt worden met wijkontwikkeling. Enerzijds door actief en zichtbaar te
communiceren in de wijken. De gebiedsregisseurs dienen hierin een voortrekkersrol te hebben.
Anderzijds door per wijk een plan op te stellen in nauwe samenwerking met bewoners,
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buurtverenigingen en andere betrokkenen. Er komt een plan met betrekking tot benodigde
voorzieningen per wijk. Inwoners worden geënthousiasmeerd om mee te denken en te doen in hun
eigen buurt.
Voorzieningen in de wijken verbeteren
DGG is altijd voorstander geweest van winkels en voorzieningen in de wijken. Iedere wijk moet een
ontmoetingsplaats (wijkgebouw) hebben voor alle bewoners om inhoud te geven aan de sociale
cohesie. Daarnaast moet er in iedere wijk een hoog voorzieningenniveau zijn.
Zeker nu van senioren verwacht wordt dat ze langer zelfstandig thuis of in hun eigen buurt blijven
wonen, is de noodzaak er absoluut dat er voorzieningen in de wijken blijven. Enerzijds om de inwoners
mobiel te houden maar ook als sociaal steunpunt. Inwoners ontmoeten elkaar in deze voorzieningen
en zijn hierdoor in beweging. Wijkvoorzieningen vormen vaak een sociaal hart in de wijk.
Het realiseren van seniorenwoningen op verschillende plaatsen in onze gemeente brengt de
verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen met zich mee. Ontwikkelingen in de centra van de
dorpskernen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor de voorzieningen in de wijken. Gezien de
omvang van de kern is dit voornamelijk in Geldrop van belang. In de directe woonomgeving moeten
voorzieningen, zoals winkels, wijkgebouwen en voorzieningen voor gezondheidszorg aanwezig blijven
of komen. Een verarming van de wijken, doordat alle voorzieningen geconcentreerd worden in het
centrum van de kernen, doet geen recht aan de behoeften van diverse groepen inwoners.
In de wijkontwikkelingsplannen moet duidelijk aandacht besteed worden aan de voorzieningen in de
wijken. Er moeten maatregelen opgenomen zijn om verpaupering van de woonomgeving te
voorkomen en om de fysieke voorzieningen op peil te houden. Dit betekent niet alleen dat niet alle
winkels zoals supermarkten verhuisd moeten worden naar het centrum, maar dat er ook in de wijken
winkels moeten blijven. Maar het betekent ook dat andere voorzieningen, zoals het al genoemde
wijkgebouw, eerstelijns zorg, maatschappelijk werk, ouderenwerk, scholen, kinderopvang,
peuterspeelzaalwerk, etc., in de wijken aanwezig moeten zijn.
Als de gemeente sociale voorzieningen in een wijk stimuleert en realiseert, zoals een dienstencentrum
of een wijkgebouw, dan heeft dat een aantrekkingskracht. Het moet voor een ondernemer
aantrekkelijk zijn om zich in een bepaalde wijk te vestigen. Een belangrijke vereiste daarvoor is dat de
omgeving op orde is. Wanneer het ook een aantrekkelijke plek vindt om er een winkel te vestigen, zal
een ondernemer daar eerder toe bereid zijn.
DGG wil een nieuw winkel- en supermarktenbeleid met minder overheidsbemoeienis. Winkels in de
wijken worden gestimuleerd. Geen limit op supermarkten of andere winkelvoorzieningen. Gemeente
voert actief beleid om vestiging in wijken te bevorderen.
Minder star beleid op verhuur en verkoop van snippergroen. Beleid op basis van vertrouwen in
plaats van strakke handhaving en wantrouwen.
Particulieren de mogelijkheid bieden om omliggende grond bij bezit te trekken dan wel te huren met
minder bepalende voorwaarden om zo het wooncomfort te verhogen. Hier is veel vraag naar.
De DGG vindt dat de gemeente deze verkoopbare of verhuurbare grond in kaart moet brengen en
bewoners informeren naar de mogelijkheden die er zijn. Op dit moment hebben de bewoners een
informatiehaalplicht. Veel inwoners zijn daardoor niet op de hoogte van deze mogelijkheden.
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De DGG wil een verlaging op de kosten voor aanschaf grond en wil meer mogelijkheden voor het
gebruik van de grond zien. Tevens moet de gemeente een verkorte en vereenvoudigde methodiek van
bestemmingsplanwijziging binnen dit snippergroen-beleid vaststellen en vastleggen.
Inrichting van de woonomgeving
Bij de inrichting van de leefomgeving (straten, wegen, pleinen, groenvoorziening, speelplekken) dient
het aspect veiligheid nadrukkelijk te worden meegenomen. Het gaat dan niet alleen over veilige
speeltoestellen en veilige en overzichtelijke verkeerssituaties, maar ook om de sociale veiligheid. De
inrichting moet bijdragen aan het verhogen van de veiligheid van al deze aspecten.
Voor de toekomst dient er meer overleg met de betrokken inwoners te worden gevoerd, alvorens de
inrichting van de straat wordt bepaald. Overdadige maatregelen moeten voorkomen worden, omdat
zij geen bijdrage leveren aan de veiligheid in de straat en alleen leiden tot ergernis bij de bewoners.
Ook bij bouwprojecten dient de inspraak beter geregeld te worden. Inwoners en belanghebbenden
moeten al bij de planvorming betrokken worden en niet pas op een moment dat het project al bijna
rond is. In beeldbepalende delen van Geldrop moet een zwaardere toets worden ingevoerd zodat
projecten strakker beoordeeld worden en er meer belanghebbenden bij betrokken worden, niet alleen
de mensen die ernaast wonen.
De DGG wil meer parkeerplaatsen in oudere wijken realiseren. In veel oude wijken is er sprake van
parkeeroverlast, omdat er geen ruimte voor parkeren is. De DGG wil gemeentebreed bezien hoe dit
probleem op te lossen is, door slim ruimtegebruik.
Onderhoud leefomgeving
Het niveau van het onderhoud van de straten en plantsoenen is de afgelopen jaren teruggebracht tot
het niveau: sober. De DGG wil dit niveau weer optrekken.
Opvallend is dat het onderhoud er in sommige wijken slechter uit ziet dan in andere wijken.
Onderzocht moet worden wat de oorzaak hiervan is: dit moet opgelost worden. Onderhoud van de
leefomgeving moet onderdeel zijn van de wijkontwikkelingsplannen.
De DGG blijft er voorstander van om meer groen in onderhoud te geven bij inwoners. Het is van belang
voor het zich thuis voelen in de wijk en leidt tot meer betrokkenheid. Ook hier moeten we een keer
ophouden met te zoeken waarom dit niet kan en kijken waar dit wèl mogelijk is.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor versnelling van het opstellen van de wijkontwikkelingsplannen
DGG is voor een wijkaccommodatie met daarin culturele activiteiten, zorg,
maatschappelijke diensten en wijkverenigingsactiviteiten voor jong en oud in elke wijk.
DGG is voor de verbetering van het parkeren in de wijken door het toepassen van
innovatieve parkeerconcepten.
DGG is voor beter groenonderhoud.
DGG is voor onderhoud van het groen door inwoners
DGG is voor een goede woningenbalans in onze gemeente
DGG is voor optimale verkeersveiligheid in alle wijken
DGG is voor het vereenvoudigen van de overname van kleine stukken groen nabij
woningen (snippergroen)
DGG is voor winkels in de wijken
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•
•
•

DGG is voor meer en eerdere informatievoorziening aan de inwoners en inspraak bij
bouwprojecten in de wijken
DGG is voor meer en eerdere informatievoorziening aan de inwoners en inspraak bij
herinrichting van straten in de wijken
DGG is voor meer en eerdere informatievoorziening aan de inwoners en inspraak bij het
opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen
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5. Samen met de inwoners werken aan duurzaamheid.

Duurzaamheid gaat ons allemaal aan. Als we allemaal een klein beetje duurzamer gaan leven levert
dat gezamenlijk heel veel op. Een bewuster gebruik van de natuurlijk hulpmiddelen en het inrichten
van je eigen omgeving zijn hier voorbeelden van.
Het woon– en leefmilieu van de mens staat centraal. Om een goed woon- en leefmilieu te bereiken, is
het van belang dat er op een duurzame wijze wordt omgegaan met de natuur, het landschap en de
ruimtelijke ontwikkeling. Milieubelastende (geluid, stof, stank, etc.) bedrijven mogen niet in en nabij
woongebieden worden gevestigd. Met de herontwikkeling en vernieuwing van bedrijfslocaties moet
hiermee rekening gehouden worden. En wanneer de situatie dit verlangt, dienen er maatregelen
genomen te worden om het woon- en leefmilieu te beschermen. Bestaande bedrijven die overlast
veroorzaken bij voorkeur verplaatsen uit de woonomgeving, maar in ieder geval niet uitbreiden.
Inwoners en organisaties verleiden tot het gebruik van duurzame energie
De DGG staat achter de doelstellingen van het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid van GeldropMierlo. Deze doelstellingen gaan verder dan de landelijke doelen. Geldrop-Mierlo wil graag in 2040
energieneutraal zijn. Dat wil zeggen, dat alle energie die we gebruiken in Geldrop-Mierlo, duurzaam
wordt opgewekt, met behulp van bijvoorbeeld zon, wind en omgevingswarmte. Dat betekent dat we
flink moeten versnellen. Dit willen we bereiken door inwoners, organisaties en bedrijven te verleiden
bij te dragen aan de verduurzaming van Geldrop-Mierlo.
In samenspraak met inwoners, woningcorporaties, bedrijven, banken, projectontwikkelaars en
organisaties op het gebied van duurzaamheid gaan we op zoek naar effectieve en duurzame vormen
van financiering. Daarmee vergroten we de zelfredzaamheid en onafhankelijkheid van Geldrop-Mierlo.
Geen dwang maar verandering van onderaf en het direct betrekken van de inwoners. We willen hier
zeker niet vooroplopen en afwachten wat er landelijk gebeurt. De discussie hierover is ook landelijk
nog niet voorbij.
Woningcorporaties moeten duurzaam presteren
De DGG wil dat alle in Geldrop-Mierlo actieve woningcorporaties hun woningen verduurzamen door
ze naar energielabel A te brengen. Dit moet opgenomen worden in de prestatieafspraken met de
woningbouwcorporaties. Jaarlijks moet er een overzicht komen van de aantallen en klassen van de
woningen van de diverse corporaties in Geldrop-Mierlo. Dit overzicht moet in de raad besproken
worden.
Natuur
DGG is voor het behouden of uitbreiden van zoveel mogelijk biodiversiteit. Waar mogelijk ecologisch
bermbeheer toepassen. In 2030 hebben we nog maar 5% huishoudelijk restafval en wordt 95%
hergebruikt. We streven naar een regionale circulaire economie (hergebruik van producten en
materialen). Bij gebiedsontwikkeling en herontwikkeling: klimaatbestendig inrichten.
De DGG is tegen onnodige bomenkap. Wij zijn voor het behoud van bomen waar dat kan, ook al kost
dat wat extra geld of moeite. Hetzelfde geldt voor plantsoenen. Wat de DGG betreft stappen we af van
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het beleid dat we bij groot onderhoud het hele plantsoen leeghalen. Het beleid moet erop gericht zijn
om duurzame biodiverse groenvoorzieningen in onze gemeente te realiseren.
In dit kader wil de DGG inwoners stimuleren om mee te doen aan het “groen voor rood beleid”. We
willen lokaal beleid ontwikkelen om inwoners te stimuleren hun voor- en achtertuin zoveel mogelijk
groen te maken en groen te houden.
DGG is voor natuurlijke bestrijdingsmethoden. Bijvoorbeeld de processierups; deze moet bestreden
worden met natuurlijke methoden.
Ook staat de DGG achter het milieuvriendelijk en duurzaam bouwen. Met name het verwerken van
materialen die minder belastend zijn voor mens en natuur. Woningen moeten zoveel mogelijk
energieneutraal zijn en gebruik maken van moderne technologieën zoals zonnepanelen en
aardwarmte.
Toenemend probleem in de woonomgeving is de overlast van straling van gsm- en utms-masten. De
gemeente dient terughoudend om te gaan met het plaatsen van dit soort systemen in de
woonomgeving en nabij scholen, zolang er nog discussie is over de gevolgen van dit soort straling voor
de mens.
Met de groei van de Eindhoven Airport constateren steeds meer inwoners van Geldrop-Mierlo dat het
aantal vliegbewegingen boven onze gemeente toeneemt. Dit is een nieuw fenomeen voor onze
gemeente en het gemeentebestuur dient hier oog voor te hebben. Om te voorkomen dat er in Geldrop
overlast komt, moet de gemeente in overleg met de andere regiogemeenten de plannen van
Eindhoven Airport beïnvloeden. Als vierde gemeente in de Brainportregio moeten we hier een vinger
in de pap hebben.
Dierenwelzijn
De DGG is van mening dat het begrip dierenwelzijn op de agenda van een van onze wethouders hoort
te staan. Dieren hebben ook recht op een goed bestaan en moeten op de zorg van de overheid kunnen
rekenen. Een constructieve samenwerking vanuit de gemeente met organisaties die opkomen voor
het welzijn van dieren, zoals de Dierenbescherming en de Dierenambulance, is voor de DGG
vanzelfsprekend.
Ook is de DGG van mening dat er meer gedaan moet worden om dieren te beschermen door ruime
voorlichting en informatie over kwetsbaarheid van de diersoorten in onze gemeente te bieden aan
onze inwoners.
Wat de DGG betreft worden honden-uitlaatroutes uitgebreid en vooral beter gefaciliteerd om het
fenomeen van loslopende honden, die vaak voor verstoring zorgen voor overige dieren, afdoende te
reguleren. Het inrichten van meer losloop-gebieden enerzijds en anderzijds een strakkere controle op
loslopende honden draagt hier zeker aan bij.
•
•
•
•
•
•

DGG is voor duurzaamheidsbeleid zonder kostenstijgingen voor de inwoners.
DGG is voor de verduurzaming van huurwoningen
DGG is voor het verleiden van inwoners en buurten om duurzamer energie op te wekken
DGG is voor behoud van ons groen buitengebied
DGG is voor wijkplannen voor energiebeheer waaronder groene daken.
DGG is voor het verplaatsen van overlast gevende bedrijven

DGG-programma 2022-2026

15

•
•
•
•

De DGG is voor meer en betere samenwerking vanuit de gemeente met
dierenwelzijnsorganisaties.
De DGG is voor meer en betere voorlichting en informatie over kwetsbaarheid van de
verschillende diersoorten
De DGG is voor uitbreiding en betere facilitering van honden-uitlaatroutes en losloopgebieden
De DGG is voor toezicht op en naleving van de vervoersvoorschriften van levende dieren
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6. Het goed scheiden en minder afval produceren moet beloond worden.

De afvaldriehoek toont in één oogopslag de beïnvloedbare aspecten van het afvalbeleid:
dienstverlening, milieu en kosten. De gemeente voert op al die aspecten regie. De DGG is voor een
evenwicht tussen wensen van inwoners, financiële middelen en milieurendement.
In onze gemeente hanteren we al jaren het systeem diftar om hergebruik van grondstoffen te
stimuleren. Door aan de bron het afval door de inwoners te laten scheiden, kan, mede door de
opbrengst van herbruikbare grondstoffen, het ophaaltarief laag blijven. Door deze bronscheiding
hebben onze inwoners rechtstreeks invloed op de hoeveelheid restafval die zij aanbieden en daarmee
op het aantal ledigingen per container per jaar. Goed scheidingsgedrag wordt dus beloond.
De DGG is zeker voorstander van innovatieve vernieuwingen maar niet ten koste van
lastenverhogingen voor onze inwoners zolang er nog voldoende alternatieven voorhanden zijn.
DGG wil de problematiek van zwerfvuil rondom de ondergrondse containers aanpakken. DGG wil
zwerfvuil opruimen en, in het kader van de handhaving, onderzoeken om herkomst te achterhalen en
veroorzakers te beboeten. Zwerfvuil moet bestreden worden. Daar waar overlast is moet er
gehandhaafd worden.
Gemeentelijk rioleringsplan
Het gemeentelijk water- en rioleringsplan (het GRP) krijgt een plaats in de Omgevingswet (OW). Naar
verwachting vraagt de Omgevingswet een andere manier van werken. Daarmee zal de verhouding en
samenwerking tussen gemeente en waterschap veranderen. Het GRP heeft tot een grote
professionalisering van de gemeentelijke rioleringszorg geleid. Dat het GRP continu aanpassing
behoeft, blijkt wel uit de regelmaat waarmee in onze omgeving woningen en straten blank staan bij
hevige regen. Tegelijkertijd bevinden we ons ook in een droogtesituatie. Door klimaatveranderingen
hebben we steeds meer met dit soort excessen te maken.
Dit zet de kwaliteit van onze leefomgeving onder druk. De hevige regenval, langdurige droogte en het
toenemend aantal warme dagen uit zich in wateroverlast, wateronderlast en hittestress.
De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) verplicht gemeenten en waterschappen tot het op orde
brengen van het watersysteem voor 2027. De KRW richt zich op een ecologische, natuurlijke inrichting
van beken met voldoende ruimte en een goede waterkwaliteit.
Hemelwater wordt nog vaak met afvalwater verwerkt via de riolering. Het wordt beperkt gebruikt,
vastgehouden en geborgen. Dat maakt dat we piekbuien en droogteperioden nog onvoldoende
kunnen opvangen, met overlast en schade tot gevolg. De rekening hiervoor komt terecht bij de
woningeigenaren, bedrijven, weg- en gebouwenbeheerders. Door deze opgave nu op te pakken en te
combineren met andere opgaven als herontwikkeling of natuurontwikkeling, kunnen in de toekomst
kosten bespaard worden.
DGG is voorstander van het “toekomstvast” herzien van het gemeentelijk rioleringsplan om het aan te
passen aan de veranderende situatie om ook in de toekomst te garanderen dat de inwoners geen last
hebben van wateroverlast in hun straat en woning.
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•
•
•
•
•

DGG is voor het oplossen van de problematiek rond om de ondergrondse containers.
DGG is voor het opruimen van zwerfvuil en in het kader van de handhaving onderzoeken om
herkomst te achterhalen.
DGG is voor een gedifferentieerd afvaltarief dat dat goed scheiden en minder afval produceren
beloont.
DGG is voor de bestrijding van wateroverlast.
DGG is voor een toekomstbestendig gemeentelijk rioleringsplan.
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7. Duurzame, goede en betaalbare woningen voor alle inwoners.
De DGG wil voor alle inwoners van onze gemeente een leefomgeving waar het prettig wonen, werken
en recreëren is. Veel inwoners ervaren het huidige omgevingsrecht (met meer dan twintig wetten en
honderden regelingen) als te complex en versnipperd. Het is vaak niet duidelijk wat per gebied wel en
niet mogelijk is. Dit moet met de invoering van de nieuwe omgevingswet in onze gemeente verbeterd
worden.
DGG wil een kwalitatief woningbouwprogramma gebaseerd op de woonbehoeftes van de inwoners.
Er moet een goede balans zijn tussen huur- of koopwoningen. Er moeten voldoende starters- en
seniorenwoningen gebouwd worden. Ook voor eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens is
voldoende aanbod noodzakelijk. Nu onze gemeente een subsidie heeft gekregen in het kader van de
woningbouwimpuls, zijn deze uitgangspunten gemakkelijker te realiseren, maar dat vergt wel, dat we
kritisch blijven op de projecten waaraan we de subsidie besteden. Stedenbouwkundige hoogstandjes
moeten de bouw van duurzame goede en betaalbare woningen voor alle groepen in de bevolking niet
in de weg staan.
De DGG maakt zich zorgen over de huisvesting voor een- en tweepersoonshuishoudens die in de
plannen is opgenomen. In de verdere uitwerking van de plannen zullen wij streven naar huisvesting
voor een- en tweepersoonshuishoudens en voor jongeren.
Tevens dient er bij de toekomstige in- en uitbreidingsplannen meer rekening gehouden te worden met
ouderenhuisvesting en voorzieningen voor spelen, winkelen, cultuur en maatschappij en groen.
Woningvoorraad
Door de samenstelling van de woningvoorraad in Geldrop-Mierlo, met name in de kern Geldrop, en
door het feit dat de gemeente geen invloed meer heeft op de toewijzing van woningen, worden in
toenemende mate goedkope sociale huurwoningen in Geldrop door de woningbouwcorporaties
toegewezen aan mensen van buiten onze gemeente. Het lijkt er hierbij op, dat Geldrop steeds meer
de plek wordt waar woningcorporaties moeilijk plaatsbare huurders naar verwijzen. We moeten er
voor waken dat Geldrop niet het vangnet wordt voor de moeilijk plaatsbare huurders uit de regio. De
gemeente moet hierover afspraken maken met de woningcorporaties. Het opwaarderen van deze
woningen in relatie tot de duurzaamheidseisen kan hierbij een instrument zijn.
Wat onze gemeente betreft is er niet veel ruimte meer om nieuwe woningen te bouwen. Wanneer
Luchen gereed is hebben we het alleen nog de zogenaamde inbreidingslocaties over. Dit zijn lege of
leegkomende plekken in onze gemeente waar we nog woningen kunnen bouwen. Gezien de
verhouding tussen de sociale woningbouw en de vrije sector-bouw van de afgelopen jaren en gezien
de vraag naar woningen in onze gemeente, is de DGG van mening dat in de inbreidingsgebieden de
balans tussen de te bouwen sociale sector-woningen en vrijesector-woningen passend moet zijn bij de
wijkopbouw in de omgeving van de te bouwen woningen. Over het algemeen betekent dit dat de
balans wat meer overhelt naar midden-huur en vrijesector-woningen.
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Inbreidingsplannen die passen en aansluiten bij de wensen van belanghebbenden
Gelet op ervaringen uit het recente verleden dient bij de uitvoering van deze inbreidingsplannen
rekening te worden gehouden met bestaande activiteiten in de omgeving en met de mening van de
bewoners in de omgeving van deze plannen. Proactieve inspraak zou hier van pas komen waarbij de
omwonenden en belanghebbenden al bij het ontwikkelen van inbreidingsplannen betrokken worden.
Juist bij deze plannen moeten we oog houden voor de wijkvoorzieningen. Zo zou er rondom het station
ook ruimte moeten zijn voor winkels en horeca.
De DGG wil ook in inbreidingsplannen het collectief zelf bouwen stimuleren. Initiatieven moeten door
de gemeente inhoudelijk ondersteund worden. Bij deze ondersteuning moet het accent liggen op
starterswoningen voor jonge gezinnen, seniorenwoningen in woonzorgzones en jongerenhuisvesting
in beide kernen.
Daarnaast wil de DGG dat regelingen, zoals het verstrekken van de gemeentelijke aanvullende
starterslening, in stand gehouden wordt zolang de landelijke regelgeving dat toelaat en het voordeel
oplevert voor onze inwoners.
Om het langer zelfstandig thuis wonen te bevorderen en voor iedereen mogelijk te maken wil de DGG
dat in Geldrop-Mierlo de blijvers lening ingevoerd gaat worden. Met de blijvers lening worden
woningen levensloopbestendig gemaakt. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk in hun eigen
woning blijven wonen. Denk bijvoorbeeld aan het plaatsen van een slaapkamer of badkamer op de
begane grond of aan het verwijderen van drempels. Indien men deze investeringen niet geheel zelf
kan dragen, kan een gemeentelijke blijvers lening helpen.
Hierbij moet een ruimhartig beleid gehanteerd worden als het gaat om zorg gerelateerde bouwvormen
zoals kangoeroewoningen, mantelzorgwoningen en woonzorgzones.
Positie van de inwoner bij plannen en realisatie
Op het gebied van ruimtelijke ordening worden bestemmingsplannen voortdurend aangepast. De wet
verplicht de gemeente om dit om de 10 jaar te doen. Deze aanpassingen mogen niet leiden tot
teleurstelling bij de inwoner. Een goede voorlichting in combinatie met een tijdige inspraak kan dit
voorkomen.
Met betrekking tot het welstandsbeleid pleiten wij voor een soepele benadering. Wij kiezen voor de
manier “kijken wat er mogelijk is” en niet “kijken wat er niet mogelijk is”.
DGG is van mening dat er, ten aanzien van het gedifferentieerd bouwen binnen de bestaande regionale
afspraken, de komende jaren meer aandacht moet zijn voor de bouw van woningen voor jongeren,
starterswoningen en seniorenwoningen. Indien mogelijk in een moderne woonzorgzone waar alle
voorzieningen op het gebied van winkelen, culturele voorzieningen, zorg, welzijn etc. binnen
handbereik zijn.
De Omgevingswet: van nee-tenzij naar ja-mits
De Omgevingswet geeft gemeenten ruimte om lokale afwegingen te maken over veel aspecten van de
leefomgeving. Gemeenten kunnen zo ruimte bieden aan initiatiefnemers, maatwerk leveren en de
kwaliteit van de leefomgeving bewaken. Daarom moet volgens de DGG bij de invoering van de
omgevingswet in onze gemeente er een cultuuromslag plaatsvinden. Nu worden initiatieven nog vaak
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door de gemeente ontvangen met een afwachtende nee, tenzij-houding. Als het aan de DGG ligt
verandert dit in een welwillende ja, mits-houding.
Daarom wil de DGG bij het opstellen van de omgevingsvisie voor een bepaald gebied vroegtijdig in
gesprek met inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Zij kunnen dan hun kennis en
creativiteit inbrengen bij de totstandkoming van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Dat
vergroot het draagvlak en de kwaliteit. Het besluitvormingsproces rond de nieuwe omgevingswet
moet zo ingericht worden dat inwonersparticipatie bij planvorming wordt gestimuleerd. Daarbij is
(gelijke) informatie voor initiatiefnemers en betrokkenen cruciaal. De wet- en regelgeving van alle
overheden moet op één plek toegankelijk zijn, zodat inwoners en bedrijven inzicht hebben in de
(on)mogelijkheden en iedereen een gelijke informatiepositie heeft.
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor een goede balans zijn tussen huur- of koopwoningen.
DGG is voor de bouw van voldoende starters- en seniorenwoningen.
DGG is voldoende woningaanbod voor eenpersoons- en tweepersoonshuishoudens.
DGG is voor het rekening houden met bestaande activiteiten en de mening van de bewoners
in de omgeving van inbreidingsplannen.
DGG is voor duurzame, goede en betaalbare woningen voor alle groepen in de bevolking.
DGG is voor een soepele benadering van het welstandsbeleid.
DGG is voor participatie en inspraak van alle inwoners bij nieuwe bouwplannen in het centrum.
DGG is voor optimale en vroegtijdige participatie en inspraak van inwoners, bedrijven en
belangenorganisaties bij het opstellen van de omgevingsvisie en omgevingsplannen.
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8. Het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente.
Geldrop-Mierlo heeft een prachtig verenigingsleven en dat moeten wij blijven ondersteunen. Niet door
complexe eisen te stellen, maar door verenigingsactiviteiten te faciliteren. De overheid is er voor
verenigingen, en niet andersom.
De DGG juicht initiatieven zoals Leef Sportief en Creatief toe waarin jeugd wordt uitgenodigd kennis te
maken met sport, spel en cultureel aanbod in onze gemeente. Ook voor volwassenen en senioren heeft
Leef Actief een sport- en beweegaanbod. Dit moeten we verder stimuleren.
De verenigingen dragen actief bij aan de realisatie van gemeentelijk beleid, zoals ouderenzorg,
armoedebestrijding en gezondheidsbevordering. Deze organisaties moeten ook de aan dat
beleidsterrein gekoppelde budgetten beschikbaar gesteld krijgen, naast hun reguliere subsidie. In
bepaalde gevallen geeft de DGG de voorkeur aan het bekostigen van lokale vrijwilligersorganisaties
boven het inschakelen van externe professionals. Verenigingen, vrijwilligers, inwoners en lokale
ondernemers en zorgen voor binding en leefbaarheid van onze kernen, wijken en buurten.
Verenigingen en vrijwilligers zijn voor de DGG het cement van de samenleving. Daar leren inwoners
dat sport leuk is, hoe je kunt samenwerken, je leert de waarde van inclusie en hoe je moet leren om
te gaan met teleurstellingen. Verenigingen laten zien, hoe leuk het is om samen de handen uit de
mouwen te steken en te werken aan je omgeving. Hoe je respect kunt hebben voor elkaar en tenslotte
hoe je verantwoordelijkheid kunt dragen.
Sporten en bewegen is gezond! Sportverenigingen leveren een belangrijke bijdrage aan het tegengaan
van overgewicht en andere problemen. In sommige gevallen zijn zij zelfs betrokken bij het
behandelplan voor jongeren met psychische problemen. Ook kunnen zijn helpen bij het activeren van
ouderen. De maatschappelijke waarde die sportaccommodaties hebben wegen gemakkelijk op tegen
de kosten die hieraan verbonden zijn.
Ook andere verenigingen (muziek, toneel of andere culturele vorming) vormen een geweldige bijdrage
in de ontwikkelingen van onze inwoners. Iedereen moet daaraan deel kunnen nemen, onafhankelijk
van iemands inkomen. De gemeente moet daarin blijven investeren, en waar mogelijk deze
investeringen vergroten en verduurzamen. Een goed en eerlijk subsidiebeleid hoort hierbij en dat mag
als het aan de DGG ligt geld kosten. De DGG wil, gezien de ontwikkelingen, de activiteitensubsidie aan
verenigingen in de komende vier jaar ten minste verhogen.
Subsidies
DGG is van mening dat de verenigingen en instellingen in de gemeente Geldrop-Mierlo op voldoende
wijze gesubsidieerd moeten worden, zodat deelname aan de activiteiten van deze verenigingen en
instellingen voor iedereen mogelijk blijft. DGG is van mening dat er een goed en doorzichtig
subsidiesysteem moet zijn, waarbij het belang voor de gemeenschap van Geldrop-Mierlo van de
activiteiten van de verenigingen en instellingen voorop dienen te staan. Deze manier van subsidiëren
moet goed bekend zijn bij de verenigingen en stichtingen.
Het verstrekken van eenmalige subsidies is gedelegeerd aan het college van B&W. Als het aan de DGG
ligt legt het college van B&W jaarlijks verantwoording af over verstrekte eenmalige subsidies aan
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maatschappelijke activiteiten in de gemeente. Er komt een subsidieverslag waarin het college
verantwoord welke eenmalige subsidies zij verstrekt heeft en waarom.
Welzijnsaccommodaties
De DGG is van mening dat verenigingen en instellingen die dat willen, moeten kunnen beschikken over
een huisvesting in eigen beheer. Wel met alle hierbij horende verantwoordelijkheden. In het verleden
ontstane verschillen dienen weggewerkt te worden, zodat alle verengingen en instellingen op een
gelijke wijze voorzien zijn van huisvesting.
Er moet een integraal plan komen voor de huisvesting gesubsidieerde stichtingen en verenigingen in
onze gemeente gekoppeld aan de huisvestingssubsidie.
Verduurzaming van de welzijnsaccommodaties moet met spoed ter hand genomen worden. De
daarvoor ingestelde subsidieregeling moet uitgebreid worden zodat alle verenigingen de mogelijkheid
krijgen om hun accommodatie te verduurzamen en daarmee energie besparen. Tevens moet deze
regeling efficiënt uitgevoerd worden zodat er maar een klein deel van het budget op gaat aan de
uitvoeringskosten.
Professionele organisaties
Het grootste deel van de subsidiegelden gaat naar enkele professionele organisaties in onze gemeente.
De DGG is voorstander van periodieke evaluatie waarbij gekeken moet worden naar de kwaliteit van
de uitvoering van taken en diensten, de overlapping van taken en diensten met vrijwillige organisaties
en de marktconformiteit van de dienstverlening.
Hierbij prevaleren de vrijwillige organisaties: wat vrijwillige organisaties al doen hoeven de
professionals niet meer te doen. De DGG is daarom voorstander van regelmatig contact van de
gemeenteraad met deze organisaties. We stellen daarom voor om jaarlijks een ontmoeting te
organiseren waarbij de organisaties de gemeenteraad op de hoogte brengen van activiteiten en
plannen en van hun kijk op de gemeente in relatie tot hun taak. Tevens kunnen deze grote
subsidieontvangers (kunstkwartier, bibliotheek, lev-groep en anderen) dan jaarlijks openbaar aan de
raad verantwoording afleggen wat ze met hun subsidie gedaan hebben en wat het maatschappelijk
effect was.
Subsidies voor cursussen en trainingen kunnen lager. Als mensen speciale niet essentiële vaardigheden
willen leren moeten zij een hogere eigenbijdrage gaan betalen. Er moet wel een sociaal vangnet blijven
voor noodzakelijke cursussen en trainingen in het kader van de participatiewet en armoedebeleid.
Vrijwilligersbeleid
Steeds meer verenigingen en instellingen kampen met een ernstig tekort aan vrijwilligers. De DGG pleit
daarom voor een uitbreiding van het beleid om vrijwilligers te werven en te behouden voor de
verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo. Het moet aantrekkelijker worden om vrijwilliger te zijn
in onze gemeente. In veel gemeentelijke notities staat dat we onze vrijwilligers moeten koesteren,
maar wat we daar concreet voor gaan doen, ontbreekt.
De DGG gaat voor een concreet stimuleringsprogramma voor vrijwilligers. Vrijwilliger zijn in GeldropMierlo, moet aantrekkelijk zijn. Er moet een gemeentelijke vrijwilligersdag komen boordevol leuke
activiteiten voor vrijwilligers. Een vrijwilligerspas met korting bij lokale ondernemers en op
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gemeentelijke diensten en andere creatieve initiatieven om het vrijwilliger-zijn aantrekkelijk te maken.
Daarnaast moeten vrijwilligers meer begeleiding krijgen om de vraagstukken, waarmee zij binnen
verenigingen te maken krijgen, beter aan te kunnen.
De vrijwilliger van nu is niet dezelfde als die van vroeger. Druk bezet, van jong tot oud, vragen zij een
andere benadering van het vrijwilligerswerk. Voor veel vrijwilligersorganisaties is het vinden en binden
van vrijwilligers een regelmatig terugkerend actiepunt. Daarom moeten de vijf basisfuncties van
vrijwilligerswerk (verbinden, versterken, verbreiden, verankeren en vastleggen) nadrukkelijk aandacht
krijgen in het vrijwilligersbeleid. Het gaat hierbij om het vertalen van maatschappelijke ontwikkelingen
die van invloed zijn op de lokale vrijwillige inzet. De hedendaagse vrijwilliger is vaak een drukbezet
persoon en doet graag een afgeronde klus waarvan de tijdsduur eindig is. De nadruk ligt steeds meer
op persoonlijke ontwikkeling.
Het verbinden van vrijwilligersorganisaties en het matchen van vrijwilligers met organisaties. Het
versterken van het vrijwilligerswerk door een lokale ondersteuningsstructuur voor vrijwilligers en
organisaties die met vrijwilligers werken. Verbreiden, dat wil zeggen promoten en waarderen, van
vrijwilligerswerk. Verankeren oftewel borgen en vastleggen van kennis en ervaring, opgedaan in het
vrijwilligerswerk.
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor het behouden van een rijk verenigingsleven in onze gemeente
DGG is voor de verhoging van de activiteitensubsidies
DGG is voor voldoende subsidie voor de verenigingen en instellingen in Geldrop-Mierlo
DGG is voor een integraal huisvestingsplan voor verenigingen in onze gemeente
DGG is voor een huisvesting in eigen beheer voor verenigingen en instellingen die dat
willen
DGG is voor de verduurzaming van de welzijnsaccommodaties
DGG is voor de verlaging van subsidies voor cursussen en trainingen tenzij het gaat om
noodzakelijke cursussen en trainingen in het kader van de participatiewet en
armoedebeleid.
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9. Betaalbare sportvoorzieningen en de uitbouw van duurzaam toerisme.

Als het gaat om gezond bewegen, stelt de DGG zich als doel om in Geldrop zoveel mogelijk faciliteiten
te creëren waarbij zoveel mogelijk inwoners van Geldrop individueel of in groepsverband kunnen
sporten, bewegen en recreëren. DGG wil sport en bewegen inzetten als middel om gezondheid,
welbevinden, leefbaarheid en participatie te bevorderen.
Het sportbeleid in Geldrop-Mierlo moet gericht zijn op een sport- en beweegaanbod dat voor iedereen
toegankelijk is en waar inwoners plezier aan beleven. Sport- en beweegbeleid is effectief als inwoners
regelmatig in beweging zijn bij hun vereniging of in de openbare ruimte. Regelmatig actief in beweging
zijn draagt bij aan een goede gezondheid en kan zorgen voor leuke, nieuwe contacten.
Wat er in Geldrop-Mierlo nodig is aan sportaccommodaties en -voorzieningen is veranderd in de
laatste jaren. Dat is te zien aan toe- of afnemende lidmaatschappen van sportverenigingen. Het aantal
individuele sportbeoefenaars neemt toe en nieuwe vormen van sporten en bewegen zien we ontstaan.
Het is van belang om van tijd tot tijd te onderzoeken of het ‘gemeentelijk sportkapitaal’ nog aansluit
op de behoefte. Ook moeten we kritisch kijken naar de inrichting van de openbare ruimte. Deze moet
uitnodigend zijn voor mensen om er gebruik van te maken voor een wandeling of andere
beweegmogelijkheden.
In het kader van het lokaal sportakkoord en het lokaal preventieakkoord willen we samen met
inwoners, verenigingen, maar ook met partijen uit de gezondheidszorg, kijken welk aanbod het best
past bij een gezond sport- en beweegklimaat en een gezondere samenleving.
DGG wil sportactiviteiten stimuleren die jong en oud in onze gemeente met elkaar in contact brengen.
Zo kunnen jongeren sportactiviteiten voor ouderen organiseren. Kunnen jongeren met ouderen samen
sporten en kunnen ouderen jongeren begeleiden bij sporten. Hier is een belangrijke taak weggelegd
voor de buurtsportcoaches.
De DGG wil dat alle inwoners tegen aantrekkelijke tarieven mee kunnen doen met ons sport- en
beweegaanbod. Daar waar nodig tegen gereduceerde tarieven of gratis.
Recreatiegebied De Smelen verder ontwikkelen.
DGG is er voorstander van om het gebied rond De Smelen verder te ontwikkelen als sport- en
recreatiegebied. Momenteel zijn er een aantal verenigingen die al actief gebruik maken van dit mooi
stukje Geldrop en is er een welnessresort te vinden. Verdere versterking op het gebied van sport en
recreatie zal de steun van DGG krijgen.
De versterking van dit gebied is nodig om de zwemvoorzieningen duurzaam voor onze gemeente te
behouden. Het zwembad moet een duurzame voorziening worden waarin het gebouw bij voorkeur
energie-neutraal is door het gebruik van moderne technologie en de opwekking van eigen energie.
De gemeentelijke bijdrage aan het zwembad is gebaseerd op de maatschappelijke functie van het
zwembad. De exploitant van het zwembad moet hiervoor jaarlijks verantwoording afleggen door een
maatschappelijk verslag. De gemeentelijke bijdrage is voor de DGG tevens gekoppeld aan de voortgang
van de plannen rond om De Smelen. Jaarlijks moet de gemeenteraad besluiten of er voldoende
voortgang is om naast de maatschappelijke functie te bepalen of de bijdrage nog steeds terecht is. De
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DGG is voor het langdurig behoud van de maatschappelijke functie van het zwembad op een hoger
niveau. De DGG is voor een zwemvoorziening waar de inwoners trots op kunnen zijn.
Toerisme
De DGG is voorstander van het versterken en uitbouwen van recreatie en duurzaam toerisme door
betere informatieverstrekking, de aankleding van toeristische attracties en evenementen en de
stimulering van evenementen. Dorpspromotie kan hierbij versterkt worden door hier meer
gemeenschappelijkheid te creëren.
Het gehele toeristisch beleid dient in co-creatie met de lokale ondernemers op dit gebied opgesteld te
worden. De uitvoering van het beleidsplan dient in co-financiering plaats te vinden. Toerismebelasting moet een doelbelasting zijn, waaruit het gemeentelijk deel van de co-financiering
gefinancierd wordt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor een duurzame zwemvoorziening waar de inwoners trots op zijn.
DGG is voor het beweegvriendelijk inrichten van de buitenruimte
DGG is voor de verduurzaming van sportaccommodaties
DGG is voor het multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties
DGG is voor (veilige) bereikbaarheid van sportaccommodaties
DGG is voor kleinschalige wijkgebonden sport- en spelvoorzieningen
DGG is voor betaalbare zwembaden en sportvoorzieningen
DGG is voor het uitbouwen van recreatievoorzieningen en duurzaam toerisme
DGG is voor dorpspromotie en het op de kaart zetten van Geldrop-Mierlo
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10. Cultuur voor iedereen en behoud van traditionele evenementen.

De DGG is voor het koesteren van onze lokale tradities en gebruiken, om onze gemeente een identiteit
te geven en te houden. Geldrop-Mierlo verbindt en leeft op die manier echt samen. Onze historische
en andere waardevolle plekken in de geschiedenis van Geldrop en Mierlo in hun waarde laten. Geen
verdere afbraak van historische elementen.
De gemeente Geldrop-Mierlo is een samenvoeging van twee kernen met een rijke historie. Een geheel
eigen traditie, gecombineerd met een florerend cultuur- en verenigingsleven, is verantwoordelijk voor
een geheel eigen identiteit. Deze identiteit en de rijke historie van de kernen moet meer zichtbaar
worden. Dit zou onder anderen kunnen door de historie meer zichtbaarheid te maken bij de
binnenkomst in Geldrop-Mierlo.
Op elke school moet er ruimte zijn voor kunst- en cultuurlessen en het uiten van creativiteit door
kinderen. Succesvolle festivals als Kommus Kasteelfestival, Pitpop, Hooipop, Geldrop Anders en andere
evenementen moeten in stand worden gehouden en gepromoot en zoveel mogelijk gratis gehouden
voor Geldrop-Mierlose bezoekers. DGG is voor het bevorderen van de samenwerking tussen culturele
instellingen in Geldrop-Mierlo om krachtiger te kunnen zijn.
De DGG is van mening dat de gemeente nog meer ondersteunend moet zijn aan allerlei initiatieven en
bewegingen vanuit de samenleving, zowel op materieel als financieel gebied. De evenementen moeten
zeer divers zijn en bij voorkeur gericht zijn op een brede doelgroep en laagdrempelig.
De DGG is voor het behoud van de kermissen in Geldrop en Mierlo.
De DGG is van mening is dat de verenigingen in Geldrop Mierlo op voldoende wijze gesubsidieerd
moeten worden zodat deelname aan activiteiten van deze verenigingen en instellingen mogelijk blijft
voor iedereen.
De DGG is tevens van mening dat er een goed en doorzichtig subsidiesysteem dient zijn. Dit dient bij
de verenigingen en instellingen bekend te zijn. Tevens is de DGG van mening dat verenigingen en
instellingen een eigen huisvesting moeten hebben voor het uitvoeren van hun culturele activiteiten.
Cultuur voor iedereen, nivelleren subsidies aan professionele organisaties.
De DGG is voorstander van het bevorderen van laagdrempelige, voor iedereen toegankelijke, cultuur.
Deze laagdrempelige cultuur is daarbij van even groot belang voor onze gemeente als de
cultuuruitingen met de grote C. De middelen die besteed worden aan cultuur en culturele activiteiten
moeten in relatie gesteld worden tot het aantal inwoners dat erbij betrokken is en de mate waarin ze
bijdragen aan de sociale cohesie.
In onze gemeente is er voor een klein aantal professionele culturele instellingen veel subsidiegeld
beschikbaar is, terwijl het aantal deelnemers beperkt is. De bijdrage aan professionele organisaties
dient ten opzichte van de vrijwilligersorganisaties in onze gemeente genivelleerd te worden. De
vrijkomende middelen moeten dan opnieuw verdeeld worden om de nivellering te versterken.
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Hofdael versterken
DGG heeft een visie geschreven voor Hofdael. DGG is voorstander van om zoveel mogelijk culturele
functies te concentreren in Hofdael om een nagenoeg kostendekkende exploitatie te realiseren.
Culturele organisaties uit Geldrop kunnen verleid worden om te verhuizen naar Hofdael.
De bibliotheek moet verplaatst worden naar Hofdael. Deze functie past goed in dit gebouw. Dit zou
tevens de mogelijkheid creëren om het huidige gebouw van de bibliotheek aan te pakken. De DGG kan
zich voorstellen dat de begane grond geschikt gemaakt wordt voor Horeca en dat daarboven
jongerenhuisvesting gerealiseerd kan worden.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor het koesteren van onze lokale tradities en gebruiken
DGG is voor het behoud van historische elementen in onze kernen
DGG is voor een florerend cultuur- en verenigingsleven
DGG is voor kunst- en cultuurlessen op scholen
DGG is voor het in stand houden en promoten van evenementen die zoveel mogelijk gratis zijn
voor onze inwoners.
DGG is voor de voortzetting en verbetering van de weekmarkten.
DGG is voor het behoud van de kermissen in Geldrop en Mierlo
DGG is voor het voldoende subsidiëren van de verenigingen in Geldrop Mierlo
DGG is voor cultuur voor iedereen
DGG is voor het nivelleren van subsidies aan professionele organisaties.
DGG is voor de versterking van Hofdael
DGG is voor de verplaatsing van de bibliotheek naar Hofdael
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11. Sociaal domein: passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners!

Sinds 2015 heeft de gemeente een aantal taken van het Rijk overgenomen. Deze taken vallen onder
het zogenaamde “Sociaal Domein”. Het gaat grofweg om drie belangrijke taken: de Jeugdwet, de WMO
(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatiewet.
Het gaat echter niet alleen om deze drie wetten. Ook aangrenzende taken horen onder het sociaal
domein. Denk daarbij onder andere aan onderwijs, kinderopvang, verenigingsleven, inburgering,
cultuur, bibliotheekwerk etc.
Belangrijke doelstelling van de wetgeving en taakvelden rondom het sociaal domein is dat iedere
inwoner mee kan doen in de maatschappij. Of het nu gaat om inkomen, zelfstandigheid of zorg. De
overheid dient te zorgen voor, samen met andere partners en de inwoners zelf, fatsoenlijke
basisvoorzieningen zodat niemand buiten de boot valt.
Deze taken zijn erg belangrijk, veelomvattend en kostbaar. Jaarlijks gaat het, alleen al bij de drie
wetten, om meer dan 20 miljoen euro voor onze gemeente. Dat is ongeveer 20% van het totale budget
van de gemeente.
De veranderingen in het sociaal domein zijn groot. Taken zijn van het Rijk naar gemeenten gegaan. De
verhouding tussen inwoners en overheid is veranderd. Nieuwe maatschappelijke initiatieven dienen
zich aan, evenals nieuwe samenwerkingsvormen. Er zijn financiële tekorten omdat de landelijke
overheid wel de taken heeft overgeheveld maar niet het totale budget.
De DGG wil dat alle inwoners van Geldrop-Mierlo gelijke kansen hebben om mee te doen. Daarbij
wordt de eigen identiteit en mogelijke beperkingen van inwoners in acht genomen.
Alle inwoners moeten volwaardig mee kunnen doen en krijgen daarbij waar nodig ondersteuning. De
participatie van personen wordt bevorderd en de zelfredzaamheid ondersteund. Wanneer mensen
dreigen hun zelfredzaamheid te verliezen worden ze ondersteund om zo lang mogelijk zelfredzaam te
blijven.
De DGG wil de sociale samenhang te bevorderen waardoor inwoners graag in Geldrop-Mierlo wonen.
Mensen letten op elkaar, helpen elkaar en voelen zich veilig bij elkaar. Om de sociale samenhang te
bevorderen, is de DGG voorstander van het ondersteunen van onze inwoners en is de DGG voor het
bieden van passende zorg waar nodig.
De DGG ziet gezondheid niet als afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om zich
aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van
het leven.
De jeugd moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en veilig opgroeien. Deze groep verdient extra
aandacht. De DGG wil dit bevorderen door preventief jeugdigen en hun ouders voor te lichten en te
ondersteunen in specifieke situaties. Daarnaast willen we jeugdigen voldoende voorzieningen bieden
zoals onderwijs en sport en bevorderen we hun deelname hieraan. De DGG wil dat jeugdigen, die zich
niet optimaal kunnen ontwikkelen of in onveilige situaties terecht zijn gekomen, worden begeleid tot
ze zelfredzaam zijn.
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Werk en inkomen.
De DGG is een voorstander van het ruimhartig uitvoeren van de participatiewet en van de uitgebreide
regelingen voor bijzondere bijstand. De DGG is ervan overtuigd dat de meeste mensen die in de
bijstand zitten van goede wil zijn. Daarom is de DGG voorstander van inkrimping van bureaucratische
regels die belemmerend kunnen werken op de re-integratie. De DGG streeft naar maximaal benutten
van de re-integratiegelden. Zo dienen de gemeente en Senzer oog te hebben voor re-integratie op
maatschappelijk terrein binnen de gemeente. Voorbeelden hiervan zijn beheerder van een
wijkgebouw of speeltuin en het dorpsleerbedrijf in samenwerking met Het Goed en Cure.
De DGG is van mening dat in de zoektocht naar arbeidsvoorzieningen voor werkzoekenden de focus te
weinig ligt op het lokale belang. Senzer richt zich nog te veel op Helmond en omliggende dorpen. De
DGG is van mening dat Senzer meer aandacht dient te besteden aan de werkzoekenden in GeldropMierlo die meer gericht zijn op Eindhoven en omliggende gemeenten, waarbij werk in de eigen
gemeente niet vergeten mag worden. Gelukkig zijn er de laatste jaren al mee initiatieven ontplooit
maar dit is voor de DGG nog niet genoeg.
Sport en cultuur voor iedereen toegankelijk
Om te voorkomen dat inwoners, die afhankelijk zijn van een uitkering, niet in staat zijn om deel te
nemen aan sport of cultuur, moeten zij er door de gemeente actief op gewezen worden dat zij recht
hebben op bijzondere bijstand, waarbij de kosten voor lidmaatschap volledig voor rekening van de
gemeente worden genomen. Wij denken dat het actief deelnemen aan allerlei maatschappelijke
activiteiten, de maatschappelijke betrokkenheid kan bevorderen.
Zorg en inkomen zijn belangrijke pijlers van de samenleving
De DGG is voor een gemeente waarin iedereen mee kan doen. Er moet daarom meer geïnvesteerd
worden in collectieve voorzieningen, die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig kunnen
functioneren, waardoor er minder zorg nodig is. Daarnaast moeten er meer voorzieningen komen om
de mantelzorg te ondersteunen. Vrijwilligers en mantelzorgers moeten gewaardeerd, ondersteund en
begeleid worden. Gewaakt moet worden voor overbelasting. Er mag geen verplichtend karakter zijn.
Wijkgericht werken moet bij zorg en welzijn de norm worden. Er moet gewerkt worden vanuit de wijk.
Wijken moeten hiervoor gefaciliteerd worden. De gemeentelijke organisatie moet niet leiden, maar
begeleiden en regisseren.
Zorg binnen onze gemeente.
In onze gemeente hebben we een breed pakket aan zorgaanbod. Wij constateren ook dat er een goede
samenwerking is tussen zorgaanbieders. Ook de gemeente heeft een rol in dit zorgnetwerk. Aansluiting
vinden en houden met de overige zorgaanbieders in onze gemeente is absoluut noodzakelijk. Mensen
moeten met een zorgvraag niet van het kastje naar de muur gestuurd worden. Wij vinden het daarom
belangrijk dat de gemeente een belangrijke rol vervult in het zorgnetwerk. DGG ziet graag dat er één
loket komt waar mensen met een zorgvraag terecht kunnen. Deze plek moet laagdrempelig zijn en
makkelijk bereikbaar. Alle zorgaanbieders moeten gemakkelijk naar elkaar kunnen doorverwijzen
zodat de inwoner snel geholpen kan worden.
Als er een zorgvraag is dan wil DGG de juiste zorg in de nabijheid organiseren. Niet onnodig veel
reisbewegingen maar voorzieningen in de buurt. Aanbieders of nieuwe initiatieven van bijvoorbeeld
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dagbesteding binnen onze gemeente moeten een kans krijgen, zodat er snel geholpen kan worden bij
aanvraagprocedures en dergelijke.
Speerpunt voor wat de DGG betreft is het voorkomen van zorgvragen. Projecten en initiatieven op dat
terrein kunnen op steun van de DGG rekenen.
Covid heeft pijnlijk duidelijk gemaakt hoe afhankelijk we zijn van zorgaanbieders. Eens te meer is
gebleken dat de goede onderlinge contacten tussen gemeente en zorgaanbieders in onze gemeente
ertoe geleid hebben dat er snel oplossingen zijn gevonden om elkaar te helpen. Dit moeten we vooral
zo houden en voor de toekomst de banden versterken, omdat we elkaar hard nodig hebben, zeker in
crisistijden. DGG pleit er daarom voor dat de gemeente structureel in overleg blijft met zorgaanbieders
en met een positieve grondhouding onze zorgaanbieders ondersteunt.
Armoedebeleid
De DGG is voor het behoud van het sociale gezicht van onze gemeente. Dit geldt zeker ook voor de
aanpak van de armoedebestrijding. Het huidige voorzieningenniveau blijft ook in de komende jaren
het uitgangspunt. Het voorkomen van armoede heeft prioriteit. Door het vroegtijdig signaleren van
mogelijke problemen kan grotere ellende voorkomen worden. De gemeente en haar partners dienen
laagdrempelig bereikbaar te zijn om mensen met raad en daad bij te staan.
De DGG wil actief inzetten op een betere samenwerking tussen de verschillende partners op het gebied
van armoedebestrijding en hen nadrukkelijk uitnodigen samen én met de gemeente het
armoedevraagstuk aan te pakken. Op die manier vergroten we de samenhang en worden de
gezamenlijke inspanningen effectiever.
Bij de armoedebestrijding zal prioriteit gegeven moeten worden aan kinderen. Zij zijn van groot belang
voor de toekomst van onze gemeente. Zij moeten zich optimaal kunnen ontwikkelen en niet
buitengesloten worden als gevolg van hun situatie.
Jeugdzorg
In de ogen van de DGG moet de focus bij de jeugdzorg liggen op talenten en competenties van jeugd,
ouders en hun sociale netwerk. De zorg moet aansluiten op de ondersteuningsbehoefte van ouders,
jeugdigen en hun sociale netwerk. Bij de inrichting van zorg voor jeugd moet het maatschappelijk
middenveld, de algemene en collectieve voorzieningen voor de jeugd versterkt en uitgebouwd
worden.
De jeugd moet zich optimaal kunnen ontwikkelen en veilig opgroeien. Deze groep verdient extra
aandacht. De DGG wil dit bevorderen door preventief jeugdigen en hun ouders voor te lichten en te
ondersteunen in specifieke situaties. Daarnaast willen we jeugdigen voldoende voorzieningen bieden
zoals onderwijs en sport en bevorderen we hun deelname hieraan. De DGG wil dat jeugdigen, die
zich niet optimaal kunnen ontwikkelen of in onveilige situaties terecht zijn gekomen worden begeleid
tot ze zelfredzaam zijn.
•
•
•
•
•

DGG is voor duurzame werkgelegenheid voor onze inwoners
DGG is voor het zelfstandig kunnen functioneren van onze inwoners
DGG is voor passende zorg en ondersteuning voor onze inwoners
DGG is voor inwoners en ondernemers die zich inzetten in hun de buurt en elkaar helpen
DGG is voor een goede mentale gezondheid van onze inwoners
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•
•
•
•
•

DGG is voor een gezonde leefstijl van onze inwoners
DGG is voor het zich optimaal kunnen ontwikkelen van Jeugdigen
DGG is voor zo weinig mogelijk bureaucratische regelgevingen voor de individuele
werkzoekende.
DGG is voor meer aandacht voor de lokale maatschappelijke mogelijkheden voor
werkzoekenden in Geldrop-Mierlo.
DGG is voor goed en ruimhartig armoedebeleid met prioriteit aan kinderen.
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12. Goed onderwijs en een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda.

De gemeente staat in het onderwijs in Geldrop-Mierlo voor een aantal uitdagingen. De DGG denkt
hierbij aan zorg en veiligheid in en rondom de school, ouderbetrokkenheid en opvoedondersteuning,
voor- en vroegschoolse educatie, maar ook de aansluiting primair en voortgezet onderwijs en de
aansluiting onderwijs- arbeidsmarkt. Kortom, meer dan ooit is het noodzakelijk samen te werken en af
te stemmen tussen de verschillende onderwijs- en educatiepartners. Daarom wil de DGG het onderwijs
financieel ondersteunen bij projecten op het gebied van taalachterstand, verkeersveiligheid en sociale
weerbaarheid.
Voor de DGG is onderwijs- en jeugdbeleid van groot belang om het opgroeien van kinderen in een
kansrijke omgeving te bevorderen. Om te voorkomen dat er kinderen en jongeren tussen wal en schip
gaan vallen is afstemming en samenwerking tussen scholen, de gemeente en educatieve partners van
belang. Om dit te bereiken wil de DGG samen met het onderwijs en educatieve partners een GeldropMierlose Educatieve Agenda (GEA) opstellen. Deze Educatieve Agenda biedt mogelijkheden om vanuit
een gezamenlijke ambitie afspraken te maken om nieuw beleid te ontwikkelen.
De DGG wil bij de plannen voor nieuwbouw van schoolgebouwen altijd meerdere functies voor de wijk
en wonen integreren. Zo kan er een gebouw ontstaan waar onderwijs, wijkactiviteiten, zorg, welzijn
en wonen hand in hand gaan. Dit geeft meerwaarde voor het onderwijs, geeft vorm aan de brede
schoolgedachte en maakt de onderwijshuisvesting weer tot het centrale punt in de wijk dat het vroeger
was, nu de functie van de kerk grotendeels is vervallen.
Onderwijs en brede school
De gemeente moet initiatieven naar het onderwijs gaan ontplooien, die leiden tot een brede
samenwerking met allerlei instanties, die raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de
wijk.
De basisschool moet onderdeel uitmaken van het centrum van een wijk. Om een brede school te zijn
is het dan niet voldoende, huisvesting te bieden aan een peuterspeelzaal en een kinderdagopvang. De
school moet ook onderdak bieden aan bijvoorbeeld een steunpunt voor ouderen of adviesbureau voor
opvoeding, aan de bibliotheek, aan een wijkvereniging. En zo zijn er, per wijk, zeker nog andere
aanvullingen mogelijk. Hier ziet de DGG het belang van een gebiedsregisseur en de overlap die
gebiedsgericht werken met onderwijs moet kunnen maken.
Door de voortschrijdende ontkerkelijking ligt er voor de basisscholen een unieke kans om een zeer
laagdrempelig wijk- en/of ontmoetingscentrum te worden, waar, naast het geven en krijgen van
onderwijs, de mogelijkheid bestaat om informatie in te winnen over hoe onze maatschappij in elkaar
steekt. Waar mensen klaar staan om de vrager van informatie op het juiste spoor te zetten en
hem/haar zelfs aan de hand mee te nemen naar de juiste plek. Elke school maakt voor zichzelf uit
welke instanties zij hiervoor wil uitnodigen. Dit is ook “Samen werkt…” en moet deel uitmaken van het
wijkontwikkelingsplan.
Een brede school is nooit af. De ontwikkelingen in onderwijsland gaan zo snel en het is dan goed dat
iedere school voor zichzelf uit kan maken welke weg zij hierin wil gaan volgen. Maar dat hier voor
iedere school uitgelezen kansen liggen om zo laagdrempelig mogelijk bezig te zijn, moge duidelijk zijn.
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Bovendien is het eigenlijk gewoon zonde om een gebouw dat normaliter maar zes uren per dag in
gebruik is, niet voor meer uren per dag te benutten.
Maatschappelijke instanties, zoals de bibliotheek, de volksuniversiteit, het I.V.N. maar ook
sportverenigingen en wijkorganisaties moeten in hun activiteitenprogramma aangemoedigd worden
om hierin ook initiatieven te ontplooien. Initiatieven die gunstig werken bij de subsidieaanvragen.
De DGG denkt hierbij aan de inrichting van een zorgnetwerk voor elke school en niet, zoals nu het geval
is, om zorgnetwerken wijk overstijgend te laten opereren. Wij staan voor kleinschaligheid in deze en
zijn ervan overtuigd dat het netwerk met deze manier van werken beter resultaat bereikt dan met de
huidige tamelijk grootschalige opzet.
Voortgezet onderwijs
Verdere ontwikkeling van de relatie tussen het voortgezet onderwijs en het bedrijfsleven moet
gestimuleerd worden. In de Brainport-regio zijn vele programma’s op dit gebeid actief waarin
overheid, bedrijfsleven en onderwijs samenwerken aan het interesseren van jongeren voor een
technische opleiding. Leerlingen van het voortgezet onderwijs kunnen een belangrijke rol spelen in het
lokaal innovatiebeleid. We kiezen hierbij voor een triple helix model waarin overheid, ondernemers en
onderwijs krachtige en innovatieve kennisontwikkeling mogelijk maakt.
De DGG vindt het in het belang van onderwijs en bedrijfsleven om in onze gemeente de samenwerking
tussen onderwijs en bedrijfsleven te stimuleren. Dat gebeurt momenteel in de Brainportscholen en de
DGG wil die processen ondersteunen. Het komt erop neer dat leerlingen stage gaan lopen bij bedrijven
in de Brainportregio en workshops of seminars te volgen. Het bedrijfsleven wordt op zijn beurt
betrokken bij het opstellen van het curriculum van de school. De gemeente neemt hierin ook een
voorbeeldrol op zich en verstrekt opdrachten aan scholen.
Leven lang ontwikkelen
Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen.
Dat is nog niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met maatregelen, experimenten en regelingen moedigt
de overheid het ontwikkelen tijdens de loopbaan aan.
De DGG wil volwassenen in onze gemeente stimuleren om te blijven leren en zich te blijven
ontwikkelen. Sinds de wereldwijde uitbraak van het coronavirus, is leren en ontwikkelen extra
belangrijk geworden. Door het corona-virus verdwijnt of verschuift werk. Het is dus noodzakelijk dat
werkenden zorgen dat ze breed inzetbaar zijn. Zodat ze in hun eigen sector kunnen blijven werken of
naar een andere sector kunnen overstappen.
De maatschappij wordt steeds ingewikkelder. Daarom is het voor iedereen belangrijk om goed
overweg te kunnen met bijvoorbeeld taal, rekenen en computers. DGG wil samen met de betrokken
instellingen in onze gemeente een stimuleringsprogramma “Leren” opzetten voor onze gemeente.
Vmbo-onderwijs in Geldrop-Mierlo
Op het gebied van onderwijs heeft Geldrop Mierlo zowel basis- als voorgezet onderwijs binnen de
grenzen. De basisscholen in Geldrop Mierlo hebben de richtingen katholiek, bijzonder neutraal en
openbaar.
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Er is één school voor voortgezet onderwijs met de richtingen VMBO-theoretische leerweg tot en met
gymnasium. Binnen deze onderwijsvormen ontbreken de richtingen VMBO-kader en VMBO-basis.
Indien leerlingen na de basisschool deel willen nemen aan dit soort onderwijs, zullen zij buiten
Geldrop-Mierlo naar school moeten.
De DGG is er derhalve voorstander van om ook deze twee onderwijsrichtingen binnen de
mogelijkheden in Geldrop Mierlo te krijgen. Binnen de huidige regelgeving is het mogelijk om de eerste
twee jaar van VMBO-kader en basis in basisscholen te integreren.
Voor de volledige schoolloopbaan van de reeds genoemde richtingen is aansluiten bij de huidige vorm
van voortgezet onderwijs mogelijk. DGG is van beide mogelijkheden een groot voorstander.
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor het financieel ondersteunen van projecten op het gebied van taalachterstand,
verkeersveiligheid en sociale weerbaarheid.
DGG is voor een Geldrop-Mierlose Educatieve Agenda
DGG is voor de integratie van meerdere functies voor de wijk en wonen in nieuwbouwplannen
voor scholen
DGG is voor activiteiten die leiden tot een brede samenwerking met allerlei instanties, die
raakvlakken hebben met het onderwijs èn het welzijn in de wijk.
DGG is voor het stimuleren van de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven in onze
gemeente
DGG is voor het samen met de betrokken instellingen in onze gemeente opstellen van een
stimuleringsprogramma leren voor onze gemeente.
DGG is voor de uitbreiding van VMBO-onderwijs in onze gemeente
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13. Waardig, betrokken en actief ouder worden in Geldrop-Mierlo

Ouderen vormen een steeds grotere groep in onze gemeente. Net als in de rest van Nederland zet de
vergrijzing ook in onze gemeente door. De gemeente moet in haar beleid, op alle fronten, rekening
houden met deze ontwikkeling om ervoor te zorgen dat ouderen op een prettige en waardige wijze in
onze gemeente kunnen blijven wonen en, indien nodig, zorg kunnen krijgen. De ouderenverenigingen
moeten een serieuze, volwaardige gesprekspartner zijn van de gemeente op elk onderdeel van het
gemeentelijk beleid.
De groeiende groep ouderen blijft graag langer zelfstandig thuis wonen. Op den duur krijgen ouderen
mogelijk te maken met achteruitgang in hun lichamelijk of geestelijk functioneren. Ze zijn vaak
kwetsbaarder, minder mobiel en na ziekte of ongeval herstellen ze minder goed. Doel van het beleid
van de DGG is de kwetsbaarheid verminderen en zelfstandig wonen bevorderen. Dat is goed voor de
samenleving, want ouderen dragen bij met inzet, ervaring en als rolmodel. Dat is goed voor de
ouderen, want het verbetert hun kwaliteit van leven.
Bij waardig ouder worden in onze gemeente hoort beleid met respect voor ouderen waarbij we onze
gemeente ouderenproof maken. Er moeten meer plekken komen waar ouderen elkaar kunnen
ontmoeten en van waaruit activiteiten ondernomen kunnen worden. Ook de voorzieningen in onze
gemeente moeten ouderenproof zijn.
Dementievriendelijke gemeente, aandacht voor inwoners met dementie
Steeds vaker zullen mensen met dementie tussen ons wonen. Iedereen kan iets doen om ervoor te
zorgen dat mensen met dementie en hun naasten een volwaardig lid van onze samenleving blijven.
Dat vraagt om een positieve benadering van iedereen in nabijheid. Er dient aandacht te zijn voor de
persoon waar het om gaat, en inzicht in het ziektebeeld.
Een dementievriendelijke gemeente stimuleert en faciliteert inwoners, bedrijven en organisaties om
zich actief in te zetten voor een dementievriendelijke samenleving. Zo ontstaat er een gemeenschap
waarin iedereen dementie accepteert: van bakker en buurman tot sportclub en wijkagent. Waarin
mensen met dementie gewoon boodschappen doen, hun bankzaken regelen, naar hun vereniging gaan
of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een handje toesteekt
wanneer zij het even niet meer weten.
Wonen
Het is van belang dat de woning en woonomgeving voldoen aan de behoeften van ouderen, zodat zij
zelfstandig kunnen blijven wonen. De woning is een comfortabele en veilige uitvalsbasis voor
maatschappelijke participatie. De DGG is voor een veilige woonomgeving die uitnodigt om op stap te
gaan, te bewegen en anderen te ontmoeten.
Senioren zullen langer zelfstandig blijven wonen, zeker wanneer de mogelijkheden voor intramurale
zorg beperkt worden. Dit vraagt om levensbestendige woningen en woningen die geschikt zijn voor
senioren. Bij nieuwbouw dient hiermee rekening te worden gehouden.
Er wordt nog te weinig gedaan aan de toenemende vereenzaming onder ouderen. Juist door
faciliteiten in de nabijheid van mensen, in de straten, wijken te creëren kan hier iets aan gedaan
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worden voor de huidige senioren maar ook voor toekomstige generaties. Dit gebeurt nu nog te weinig.
De DGG wil hier meer aan doen.
Met een landelijk actieprogramma willen het ministerie van VWS, de VNG en veertig andere
organisaties de eenzaamheid onder ouderen aanpakken. Ook nu weer is een sleutelrol weggelegd voor
gemeenten. Zij moeten ervoor zorgen dat bij iedere 75-plusser jaarlijks wordt aangebeld voor een
gesprek. DGG pleit voor een ‘lokale coalitie tegen eenzaamheid’, een collectief van ondernemers,
instellingen en inwoners dat alert is op signalen van dreigende eenzaamheid en in actie komt om
eenzame ouderen uit hun isolement te halen.
Daarnaast uitvoering geeft aan periodieke enquêtes die de gemeente inzicht geven in wat er in de
dorpen leeft. DGG benadrukt dat maatwerk voorop moet staan. Niet nog meer activiteiten gaan
organiseren – er gebeurt al zoveel in de dorpen – maar de inwoners zélf activeren iets te gaan doen
aan de eigen situatie. Uiteraard alleen als zij dat willen.
Mobiliteit
Mobiliteit is de sleutel tot zelfzorg en meedoen in de samenleving. Ouderen die mobiel blijven, kunnen
zichzelf redden en ook voor anderen iets betekenen. Gebrek aan mobiliteit maakt ouderen afhankelijk,
versterkt hun isolement en leidt tot meer behoefte aan zorg. DGG wil de zelfstandige mobiliteit en
voorzieningen voor openbaar vervoer bevorderen.
Het voorzieningenniveau in de buurt of wijk dient te zijn afgestemd op de afnemende mobiliteit van
ouderen. Dit onder meer door de beschikbaarheid van gezondheidszorg, winkels, ontmoetingscentra
en openbaar vervoer op een redelijke afstand.
Meedoen, maatschappelijke ondersteuning en gezondheidszorg
Meedoen vermindert eenzaamheid, geeft plezier en is gezond. DGG wil hierbij speciaal aandacht
besteden aan mensen met weinig opleiding of een laag inkomen. Zij hebben relatief vaak
gezondheidsproblemen en een ongezonde leefstijl. Zorg op maat dient altijd het uitgangspunt te zijn.
Het gesprek met de oudere en diens mantelzorger over de behoeften is de basis. En bureaucratische
regels en financiële schotten zijn daaraan ondergeschikt. De DGG wil actief inspelen op culturele
diversiteit en op specifieke problemen van ouderen zoals dementie, verslaving en eenzaamheid.
De toename van digitale dienstverlening leidt tot minder contact van mens tot mens. Ook uitwisseling
van kennis en ervaring is steeds meer een digitale aangelegenheid, daarvoor is vaak geen menselijk
contact meer nodig. Ouderen vinden het extra moeilijk om zich aan te passen aan deze nieuwe
realiteit. De DGG wil daarom een eigentijdse maatschappelijke rol van ouderen stimuleren om
verschraling van sociale contacten en eenzaamheid te voorkomen.
Eigen initiatieven van senioren dienen hierbij ruimte te krijgen en eventuele blokkades die deze eigen
initiatieven in de weg staan moeten worden weggenomen. De seniorenverenigingen hebben een
belangrijke stimulerende en ondersteunende rol bij de ontwikkeling van eigen initiatieven door
senioren en zij signaleren zaken die om verbetering vragen.
Ook kunnen veel vitale ouderen een belangrijke rol spelen als vrijwilliger op allerlei vlakken. Door
ouderen te stimuleren vrijwilliger te worden wordt hun zelfstandigheid verhoogd en wordt hun sociale
inbedding verbeterd waardoor zij langer zelfstandig kunnen blijven functioneren.

DGG-programma 2022-2026

37

Maar ook het opstellen van sportbeleid voor ouderen waarbij het lidmaatschap van sportverenigingen
wordt gestimuleerd, kan een oplossing zijn.
Geen zorgpaniek, wel zorginnovatie en sociale vernieuwing met moderne technieken en concepten.
Als het aan de DGG ligt wordt Geldrop-Mierlo dè Brainport-gemeente voor innovatieve sociale
vernieuwing met en zonder technologie. Hier worden nieuwe concepten van de integratie van
professionele ouderenzorg, langer thuisondersteuners en mantelzorg in de praktijk gebracht.
Communicatie
Om hun leven goed in te richten en zich staande te houden, hebben ouderen en hun mantelzorgers
informatie nodig over beschikbare diensten en mogelijkheden. Het is de wettelijke
verantwoordelijkheid van de gemeente om bewoners actief te informeren en diensten te verlenen,
zodat bewoners volwaardig kunnen participeren. Onze gemeente wil zoveel mogelijk digitaal
communiceren. Maar juist de groep die het meest van de gemeente afhankelijk is, is het minst
computervaardig. De DGG wil daarom rekening houden met de ladder van digitale vaardigheid: om die
te beklimmen moet je kunnen zien, lezen, begrijpen en met de computer omgaan. De communicatie
naar ouderen moet op de diverse treden van deze ladder afgestemd zijn om een zo breed mogelijke
groep te bereiken.
Het verhogen van de vaardigheden van ouderen kan helpen. Zo zijn in de huidige tijd digitale
vaardigheden vaak essentieel om het contact met de buitenwereld te behouden. Daarom kan de
gemeente het leren van digitale vaardigheden onder ouderen stimuleren door bijvoorbeeld via de
volksuniversiteit digitale taalcafés te organiseren.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor het stimuleren dat ouderen langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.
DGG is voor het naar Geldrop-Mierlo halen van Zorg innovatiegelden van de nationale
Brainport agenda.
DGG is voor voldoende betaalbare woningen voor ouderen.
DGG is voor het mogelijk maken van Innovatieve, digitale, voorzieningen voor ouderen
DGG is voor de bereikbaarheid van belangrijke (uitleggen) plekken voor ouderen.
DGG is voor ontmoetingsplekken voor ouderen in de wijken.
DGG is voor voldoende voorzieningen die in de nabijheid zijn en rekening houden met
ouderen bij inrichting van de openbare ruimte.
DGG is voor het verhogen van de digitale vaardigheden van ouderen
DGG is voor gemeentelijke communicatie die rekening houdt met de ladder van digitale
vaardigheid
DGG is voor de dementievriendelijke gemeente Geldrop-Mierlo
DGG is voor zorginnovatie en sociale vernieuwing met moderne technieken en concepten
DGG is voor de bestrijding van eenzaamheid in onze gemeente
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14. Een positief jeugd- en jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo.

Ook voor jeugd en jongeren moet het goed en prettig leven zijn in Geldrop-Mierlo. Met alleen goede
scholen met degelijk onderwijs, fatsoenlijke fietspaden, speelvoorzieningen, sportclubs etc. zijn we er
niet. Geldrop-Mierlo moet aantrekkelijk zijn voor Jongeren door een positieve jongerencultuur. De
DGG heeft een beleidsplan voor het jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo opgesteld.
Een goed ontwikkelde jongerencultuur zorgt ervoor dat jongeren een binding krijgen en houden met
onze gemeente en zich er thuis voelen. Jongeren die zich thuis voelen in hun omgeving raken meer
betrokken bij de samenleving en dit kan een scala aan vraagstukken voorkomen en verhelpen. De DGG
is voor weerbare en veerkrachtige jeugdigen in Geldrop-Mierlo doordat zij kansen krijgen zich te
ontwikkelen en naar vermogen deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij.
De DGG is van mening dat er voor jeugd en jongeren meer activiteiten georganiseerd moeten worden.
Niet vanuit de visie om problemen op te lossen en de jongeren van de straat te houden, maar met een
positieve insteek: jongeren verdienen een volwaardige plek in Geldrop-Mierlo en daar hoort bij dat
deze groep zich prettig voelt in hun woonomgeving en niet voor hun vermaak en vertier is aangewezen
op andere dorpen en steden. Het mag duidelijk zijn dat, wanneer jongeren zich thuis voelen in GeldropMierlo, de sociale cohesie groeit. Men zal zich hier willen vestigen en werk zoeken. Dat hierbij een taak
is weggelegd voor het jongerenwerk is, wat ons betreft, helder, maar ook andere partijen moeten niet
uit het oog worden verloren en actief betrokken worden bij het opzetten van deze
jongerenactiviteiten. Denk hierbij aan wijkverenigingen, (sport)clubs, muziekverenigingen, horeca, het
lokale bedrijfsleven en de gemeente zelf.
Jongerenwerk
Het Cultureel Jongerenwerk moet meer gestalte krijgen in onze gemeente. Doel moet zijn, dat
jongeren zichzelf organiseren en zelf activiteiten opzetten ter bevordering van de jongerencultuur in
onze gemeente. Ook jongeren moeten zich hier thuis voelen. En de veel geslaakte kreet dat er voor
jongeren niets te doen is in onze gemeente, moet verdwijnen door een uitgebreid activiteitenpakket
met een centrale huisvesting voor deze activiteiten in beide kernen. Als het aan de DGG ligt komen
hier concrete initiatieven voor.
De DGG is van mening dat de gemeente ook middelen over moet hebben voor de 90% van de jongeren
in onze gemeente die niet in een probleemsituatie zitten, maar wel graag in de eigen gemeente hun
jongerencultuur beleven en zich hiervoor willen inzetten. Als we om ons heen kijken zien we dat in
andere gemeente het jongerenwerk stevig op de rit staat. In Geldrop-Mierlo is dit zeker nog niet het
geval en dat moet, als het aan de DGG ligt, snel veranderen.
Voorkomen moet worden dat bureaucratie en regeldruk positieve jongerenactiviteiten in de kiem
smoren. Positief jeugd- en jongerenbeleid moet daarom herkenbaar worden in het bestuur. Er moet
een wethouder komen die het positieve jongerenbeleid als speciaal aandachtsveld in zijn portefeuille
heeft.
De jongeren ruimte bieden in de eigen gemeente en ze daarmee vasthouden moet het devies zijn.
Geldrop-Mierlo moet ook een plek voor jongeren zijn.
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Jongerenraad en jongeren burgemeester
In mei 2018 is er voor de tweede keer een Jongerenraad opgestart. De Jongerenraad moet een
brugfunctie vormen tussen de gemeente (college en raad) en jongeren in de gemeente. Dit zou tevens
jongeren moeten enthousiasmeren voor de gemeentelijke politiek en hen meer bewust te maken van
onze democratische samenleving. De DGG is voorstander van een Jongerenraad. Dit kan een opstap
zijn naar politiek. Daarnaast is de DGG voor het aanstellen van een jongeren-burgermeester. Mogelijk
als voorzitter van de Jongerenraad. De jongerenburgemeester kan een rol krijgen bij verschillende
evenementen als bijvoorbeeld koningsdag of de opening van locaties die van belang zijn voor jongeren.
Daarnaast kan de jongerenburgemeester fungeren als ambassadeur van jongeren in de
gemeentepolitiek. De jongerenburgemeester kan een verbindende rol spelen tussen jongeren- en
gemeenteraad en hiermee het contact tussen raad en jongeren bevorderen.
Op dit moment is het veel te veel georganiseerd van uit de gemeente met allerlei
hulpverleningstechnieken. Zo worden de jongeren opgeleid tot 'adviesvangers' om zo de informatie
en zienswijzen van jongeren uit Geldrop-Mierlo te verzamelen. Dit blijkt niet te werken omdat het veel
te veel opgelegd pandoer is. Dit moet anders en kan veel beter. De DGG is voorstander van het vanuit
de jongeren organiseren van de Jongerenraad. De door de DGG voorgestelde wethouder
jongerenzaken kan de Jongerenraad onder zijn hoede nemen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor een positief jeugd- en jongerenbeleid in Geldrop-Mierlo
DGG is voor speelvoorzieningen en hangplekken in elke wijk.
DGG is voor huisvesting voor jongeren
DGG is voor grootschalige evenementen voor jongeren
DGG is voor de inzet van de participatieladder voor jongeren
DGG is voor een goed georganiseerde Jongerenraad
DGG is voor een goed functionerend cultureel jongerenwerk
DGG is voor een goed en prettig leven voor jeugd en jongeren in Geldrop-Mierlo
DGG is voor het inzetten van het budget voor jongerenwerk voor de 90% van de jongeren
in onze gemeente die niet in een probleemsituatie zitten.
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15. Mensen met een beperking doen mee in Geldrop-Mierlo.

De DGG wil dat Geldrop-Mierlo een gemeente is waarin we omzien naar elkaar en iedereen mee kan
doen op een gelijkwaardige manier, onder eigen regie. Dit betekent dat de DGG wil dat de inwoners
die dat nodig hebben door de gemeente gestimuleerd en geholpen worden waar nodig om mee te
kunnen doen op alle vlakken van het leven. Hierbij luisteren naar wat iemand nodig heeft om mee te
kunnen doen moet het uitgangspunt zijn. De gemeente gaat er bij de ondersteuning van uit dat
inwoners zelf regie houden of nemen over hun leven en de gemeente komt samen met de inwoners
tot oplossingen. Dit proces is dus een samenspel tussen de medewerkers van de gemeente en de
inwoners van de gemeente, waarbij er aandacht is voor ieders eigen verantwoordelijkheid in de
uitvoering.
Een inclusieve gemeente is een gemeente waar iedereen kan meedoen, maakt niet uit wat je leeftijd,
culturele achtergrond, geaardheid of inkomen is, of talenten of beperkingen zijn. DGG wil dat GeldropMierlo door zijn inwoners en partners in 2030 wordt ervaren en omschreven als een inclusieve
gemeente.
Dit betekent dat inclusie een onderwerp is dat blijvend aandacht krijgt. Inwoners met en zonder
beperking van alle leeftijden weten dat de gemeente in haar beleid en projecten inclusie actief
meeneemt en waar nodig actie onderneemt.
Om deze ambitie waar te kunnen maken is het van belang om in te zetten op bewustwording,
ontmoeting en toegankelijkheid. In de afgelopen periode is het bewustwordingsproces binnen de
gemeente al in gang gezet. In het kernprogramma van de coalitie was gebouwd op de fundamentele
kernwaarde van “inclusiviteit”. Dit heeft in de ogen van de DGG echter nog niet geleid tot voldoende
concrete zaken als de invoering van geboden toegang in alle openbare voorzieningen, voldoende
openbare toiletten en voldoende parkleerplaatsen voor mensen men een beperking. Vooral voor dit
laatste geldt dat de regelingen voor aanvraag in aanleg nog veel te complex zijn en de bureaucratie het
hier nog steeds wint van de inclusie.
De ambitie van de DGG is om actiever in te zetten op het stimuleren van het bewustwordingsproces,
ontmoetingen te realiseren en ervoor te zorgen dat er in het kader van de toegankelijkheid drempels
worden weggenomen. Het gaat dan zowel om fysieke als mentale drempels (laaggeletterdheid,
psychologische uitdagingen en problemen).
Lokale Inclusie-agenda
Inclusie betekent dat mensen met een beperking meedoen in de samenleving, en erbij horen. In een
inclusieve samenleving kunnen mensen met een beperking precies dezelfde dingen doen als mensen
zonder beperking. Bijvoorbeeld zelfstandig reizen, zelfstandig stemmen en zelf beslissen waar ze
wonen en naar school gaan. DGG is voorstander van een gemeente waarin iedereen mee kan doen.
De DGG is voorstander van een lokale inclusie-agenda waarbij medewerkers van de gemeente inclusie
actief meenemen in hun werkzaamheden. Hierbij is bewustwording essentieel. Zonder deze
bewustwording is het onmogelijk om te streven naar een inclusieve gemeente. Ook is er in het kader
van de lokale inclusie-agenda meer inzet van ervaringsdeskundigheid bij het ontwikkelen van beleid
en bij projecten. Ervaringsdeskundigen uit de gemeente denken mee met de gemeente als het gaat
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om of een beleid of project voor iedereen toegankelijk is. Door deze ervaringsdeskundigheid in een
vroegtijdig stadium in te roepen is er een grotere kans op het slagen van projecten, resultaat op beleid
en draagvlak.
De Lokale Inclusie-agenda moet een bekend begrip bij medewerkers en inwoners zijn.
Inwonerparticipatie zal bijdragen aan de bredere verspreiding binnen de gemeente van het streven
naar een meer inclusieve samenleving. En met een lokale Inclusie-agenda is er een levend document
waarmee concrete plannen in samenwerking met belangengroepen/inwoners kunnen worden
gerealiseerd.
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor een gemeente waar iedereen mee kan doen
DGG is voor een lokale inclusie agenda
DGG is voor een inclusieve gemeente in 2030
DGG is voor de brede invoering van geboden toegang bij alle openbare gebouwen en
evenementen
DGG is voor voldoende openbare toiletten in onze gemeente
DGG is voor voldoende parkeerplaatsen voor mensen met een beperking
DGG is voor vereenvoudiging van aanvraagprocedures voor voorzieningen voor mensen
met een beperking
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16. Gemeentelijk strategisch plan verkeersveiligheid en buurtlabels
verkeersveiligheid.

De bereikbaarheid van èn in onze kernen draagt bij aan de aantrekkelijkheid van onze gemeente. Het
is een van de hoekstenen om de leefbaarheid en economische vitaliteit van Geldrop-Mierlo voor de
komende jaren te garanderen. Daarom wil de DGG een samenhangend pakket aan concrete
maatregelen voor voetganger, fietser, ov-reiziger èn de automobilist in uitvoering nemen.
Mobiliteit voor iedereen
Ten aanzien van het hoofdwegennet is de DGG voor maatregelen die ertoe leiden dat de bestaande
hoofdwegen beter benut kunnen worden. Zo is de DGG voorstander van de verdere verbreding van de
A67 tot voorbij de afrit Geldrop om zo sluipverkeer verder te voorkomen.
Naar de mening van de DGG moet het openbaar vervoer slimmer gemaakt te worden door het meer
af te stemmen op de vervoersvraag door de inzet van innovatieve technologie. De DGG blijft
voorstander van fijnmazig vraaggestuurd lokaal openbaar vervoer ook binnen onze gemeente.
De DGG ziet het lokaal openbaar vervoer als een collectieve voorziening in het kader van de
vernieuwde wet maatschappelijke ondersteuning (WMO).
Regionale samenwerking
De lokale bereikbaarheid kan niet los worden gezien van de Regionale Bereikbaarheidsagenda. Om die
reden moet onze gemeente een nadrukkelijke rol pakken in de Regionale Bereikbaarheidsagenda. De
DGG wil structurele oplossingen voor onze gemeente. Daarnaast dient er aandacht te zijn voor
infrastructurele maatregelen in onze buurgemeenten. Ingrepen in de infrastructuur hebben gezien de
centrale ligging van onze beide kernen directe gevolgen voor de leefbaarheid en bereikbaarheid in en
van onze gemeente.
Lokale Bereikbaarheidsagenda
De DGG is voorstander van een Lokale Bereikbaarheidsagenda, waarmee een duidelijke
hoofdwegenstructuur voor fiets, openbaar vervoer (OV) en auto wordt ontwikkeld, zodat deze
onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren. In deze bereikbaarheidsagenda dienen o.a.
maatregelen te worden opgenomen die de doorstroming en leefbaarheid van onze kernen bevorderen
door verkeersknelpunten op te lossen, het fietsgebruik stimuleren en alternatieven voor het reguliere
OV mogelijk maken. Bij dit laatste kan gedacht worden aan slimme mobiliteit zoals vraaggestuurd
vervoer.
Parkeren in de centra
Er is in het verleden al veel gesproken over het parkeerbeleid. Parkeren moet een sturingsinstrument
zijn om o.a. de centra van onze kernen verder te ontwikkelen en bereikbaar te houden. Voor beide
kernen willen we lang parkeren aan de randen van het centrum. In het centrum van Mierlo nemen we
passende maatregelen in overleg met ondernemers en inwoners en in het centrum van Geldrop gaan
we werken met een dusdanige parkeerroutering dat alle parkeerplaatsen voor kort parkeren vanaf de
rand van het centrum bereikbaar zijn.
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Geluidsoverlast A67 bestrijden.
De DGG blijft voorstander van het bestrijden van verkeerslawaai, veroorzaakt door verkeer op de A67.
Wij nemen geen genoegen met het feit dat een onderzoek naar dit probleem is uitgevoerd, dat er
vervolgens toe geleid heeft dat het onderwerp van de politieke agenda is afgevoerd, terwijl er nog
steeds klachten van bewoners zijn.
De DGG pleit er voor om dit als project op te nemen in de begroting. De DGG wil dat dit vraagstuk een
hogere prioriteit krijgt, zodat er bij de verbreding van de A67 regionale en provinciale middelen komen
om deze overlast te bestrijden.
Buurtlabel Veilig Verkeer
Veilig Verkeer Nederland heeft het Buurtlabel Veilig Verkeer ontwikkeld. Het gaat hierbij onder andere
om veilige snelheid in de buurt. DGG wil buurten ondersteunen om als onderdeel van het
wijkontwikkelingsplan dit label te behalen.
Gemeentelijk Strategisch plan verkeersveiligheid
Verkeersveiligheid valt niet los te zien van het ruimtelijke -en sociale domein. In het strategisch plan
verkeersveiligheid voor onze gemeente willen we investeren in verkeersveiligheid door met de
inwoners samen te werken, door verbetering van de weginrichting en door handhaving.
DGG wil buurten ondersteunen om als onderdeel van het wijkontwikkelingsplan het Buurtlabel Veilig
Verkeer te behalen. Prioriteit hebben hierbij buurten waarin een school gelegen is en buurten waarin
veel verkeersincidenten gebeuren.
DGG wil de weg inrichting verbeteren door goede en duidelijke inrichting van kruispunten en straten
in de wijken te realiseren. Dit vanuit het oogpunt: matigen van snelheid, om daarmee de
verkeersveiligheid en het woongenot te verhogen.
Op wegen die niet volledig volgens de juiste eisen zijn ingericht, wordt niet gehandhaafd door de
politie. In 30 km-gebieden handhaaft de politie niet. Dit moeten we dus op gemeentelijk niveau
regelen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor een samenhangend pakket aan concrete maatregelen voor voetganger, fietser,
ov-reiziger én de automobilist.
DGG is voor een fijnmazig lokaal openbaar vervoer ook binnen onze gemeente.
DGG is voor een Lokale Bereikbaarheidsagenda
DGG is voor aantrekkelijk en slim openbaar vervoer in onze gemeente
DGG is voor een parkeerroutering waardoor alle parkeerplaatsen voor kort parkeren vanaf de
rand van het centrum bereikbaar zijn
DGG is voor lokaal openbaar vervoer als een collectieve voorziening in het kader van de WMO.
DGG is voor het bestrijden van verkeerslawaai, veroorzaakt door verkeer op de A67.
DGG is voor het behalen van het buurtlabel veilig verkeer
DGG is voor een gemeentelijk strategisch plan verkeersveiligheid
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17. Een vernieuwend centrum voor Geldrop waarbij alle historische pleinen tot
hun recht komen.

Nu de centrumplannen in de beide kernen tot uitvoering komen, krijgen de centra steeds meer vorm.
Met name het centrum van Geldrop heeft aan levendigheid en leefbaarheid veel gewonnen. De
WoningbouwImpuls levert nieuwe kansen op voor het centrum van Geldrop. De DGG heeft een visie
op het centrum opgesteld waarbij de diverse pleinen in het centrum ieder een eigen functie hebben
en met elkaar verbonden worden.
Ook in het nieuwe centrum moet ruimte zijn voor grootschalige activiteiten. De gemeente moet deze
activiteiten ruimhartig ondersteunen, zodat ze behouden blijven voor onze gemeente. Daarnaast moet
het aantal grote activiteiten voor jongeren uitgebreid worden.
In het centrumplan zijn nog wel een aantal aanpassingen nodig. Als het aan de DGG ligt, zou het gehele
horeca-plein verkeersvrij moeten worden en dat betekent dat de weg naar de parkeerplaats op de
Heuvel afgesloten zou moeten worden. Deze weg kan dan betrokken worden bij het horecaplein.
Dit houdt in dat er een alternatieve ontsluiting gezocht zal moeten worden voor het parkeerterrein op
de Heuvel. Het uitvoeren van de parkeerroutering door het verbinden van diverse parkeerterreinen in
het centrum kan hier een uitkomst bieden.
Nu de gemeente een grote subsidie ontvangt voor het centrum van Geldrop in het kader van de
Woningbouwimpuls worden meer plannen in het centrum mogelijk. Dat is een grote kans. Maar omdat
de gemeente ook zelf moet bijdragen en omdat sommige plannen kunnen leiden tot blijvende hogere
jaarlijkse lasten voor de gemeente moeten we de vinger aan de pols houden. DGG is voor het inzetten
van de gelden uit de Woningbouwimpuls op een zodanige manier dat het niet leidt tot
lastenverhogingen voor de inwoners.
De manier waarop onze inwoners winkelen verandert. On- en offline winkelen loopt steeds meer door
elkaar heen. Het is dan ook heel belangrijk dat winkelen op de ‘traditionele’ manier zo toegankelijk en
prettig mogelijk is.
Het is daarom van belang dat het centrum van de kernen ingericht wordt als verblijfsgebied waar
mensen graag naar toe gaan. DGG is aanhanger van de third place gedachte. Een third place of derde
plek, is de plek waar je, naast je woning en werk, naar toe gaat om te ontspannen en waar je deel
uitmaakt van het sociale leven. Een ruimte zoals een park, een plein, een café of zelfs een heel centrum
kan ingericht worden als zo’n derde plek waar je graag bent en mensen ontmoet. DGG is in het kader
van de derde plek gedachte voor de realisatie van een tweede horecaplein op een groene heuvel als
een innovatieve centrale ontmoetingsplaats voor een breed publiek.
Stimulering detailhandel in Geldrop-Mierlo
Winkels zorgen voor de leefbaarheid van buurten, wijken en dorpen. Maar uitbreiding van het aantal
winkelpanden zorgt niet automatisch voor meer positieve aantrekkingskracht van de buurt.
Integendeel, de leegstand in winkelgebieden is nu al opgelopen in onze gemeente. Als een
winkelgebied leegstand heeft, gaat de omringende buurt snel achteruit. Op die plaatsen is een verlies
aan banen. De aanblik van de straat verloedert en het risico op criminaliteit neemt toe. De DGG wil
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daarom de komende jaren mondjesmaat winkelruimte toevoegen en wil dat het beleid er op gericht
is, dat bestaande winkelvoorzieningen in het centrum, maar vooral ook in de wijken weer gevuld raken
met detailhandel.
De DGG is voor flexibilisering van de openingstijden van winkels waarbij de mogelijkheid voor alle
winkeliers moet bestaan om langer open te zijn en ook op zondag zaken te doen, indien zij dat wensen.
Daarnaast moet de veiligheid in de winkelgebieden op peil gehouden worden. We zien ook in onze
gemeente de winkelcriminaliteit (diefstal, zakkenrollen) toenemen. Zowel de inwoners als de
winkeliers zijn hier de dupe van. Handhaven, vergroten van de pakkans en doeltreffend straffen zijn
cruciaal voor een succesvolle aanpak van winkelcriminaliteit.
Innovatie in het centrum
DGG wil het centrum van Geldrop aanpakken. Onder anderen met een goed plan voor een kleiner
winkelgebied op basis van innovatieve winkelconcepten en experimenten zoals kleinere
belevingswinkels gebaseerd op de “un-store” gedachte waarbij het in de winkel gaat om de beleving
en de producten via internet geleverd worden. Geldrop moet het toonbeeld worden van centruminnovatie met nieuwe belevingsconcepten. De vrijkomende ruimte (door minder winkeloppervlakte)
gaan we inrichten voor wonen voor jongeren.
Parkeren
De laatste jaren zijn de centrumplannen aangepast aan de huidige tijd. Er bleek in het centrum van
Geldrop geen noodzaak te zijn voor dure investeringen als parkeergarages. Met de komst van de
Woningbouwimpuls kan hier verandering in komen. Parkeervraagstukken moeten in de ogen van de
DGG niet in eerste instantie opgelost worden met investeringen in stenen maar juist door een beleid
dat mensen stimuleert om op een andere manier naar het centrum te komen.
Parkeertarieven kunnen niet eindeloos verhoogd worden. Als de parkeertarieven (te) hoog zijn, blijft
een deel van de bezoekers weg. Dat is voor zowel winkeliers als voor de gemeente een onwenselijke
situatie.
Aan de andere kant is het ook zo dat van betaald parkeren in Geldrop een verkeerregulerende werking
uitgaat. Als er gratis parkeren in de kern Geldrop zou worden ingevoerd, zou een deel van de
parkeercapaciteit ingevuld gaan worden door langparkeerders. Dan zou er een parkeerprobleem
ontstaan in het centrum. Indien men dit zou oplossen met een blauwe zone waar men de parkeertijd
beperkt, dan ontstaan er bezwaren omdat we nu juist het centrum ingericht hebben als
verblijfscentrum waar mensen zonder de druk van een beperking in de parkeertijd zouden moeten
kunnen verblijven.
De DGG is daarom voorstander van een flexibel parkeertarief met betalen achteraf waarbij de eerste
twee uur gratis zijn. Betalen achteraf kan met bel-parkeren, zoals dat nu al het geval is.
•
•
•
•
•

DGG is voor het centrum van Geldrop als verblijfsgebied
DGG is voor het realiseren van verbinding tussen de pleinen met ieder hun eigen functie
en uitstraling
DGG is voor een flexibel parkeertarief waarbij de eerste twee uur gratis zijn
DGG is voor veilige winkelgebieden in Geldrop-Mierlo.
DGG is voor Stimulering van de detailhandel in de centra van Geldrop-Mierlo
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•
•
•

DGG is voor grootschalige activiteiten in het centrum
DGG is voor een verkeersvrij horecaplein
DGG is voor nieuwe winkelconcepten gericht op beleving in het centrum van Geldrop
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18. Een gezonde financiële huishouding voor onze gemeente met een
uitvoerbaar meerjarenprogramma.

De economische gezondheid van onze gemeente is van belang voor de werkgelegenheid en welvaart,
maar beïnvloedt ook de woon- en leefomgeving. Bovendien bepaalt de lokale economie welke
dienstverlening (winkels, horeca, medische zorg, etc.) voor de inwoners in hun directe leefomgeving
aanwezig is en voor welke dienstverlening ze naar de grote stad moeten. Daarnaast biedt de lokale
economie werkgelegenheid en dat is van belang voor het aantal uitkeringsgerechtigden. Een sterke en
gedifferentieerde lokale economie is van groot belang voor de totale gemeenschap van GeldropMierlo.
De komende jaren zal de financiële positie van de gemeente nog de nodige aandacht vragen. Met
name de kosten voor de zorg en de participatiewet zullen een zware last voor de begroting gaan
vormen. We moeten daarom kritisch kijken naar alle uitgaven in de komende jaren. De DGG is
voorstander van een degelijke begroting die meerdere jaren sluitend is, waarbij er voldoende middelen
in de diverse spaarpotten zitten om tegenvallers op te kunnen vangen. Maar te veel geld in de spaarpot
is ook niet nodig, dus hier moet ook een matigend beleid gevoerd worden.
Vestigingsbeleid detailhandel en industrie
Binnen de gemeente Geldrop-Mierlo dient er een vestigingsbeleid opgezet te worden om ervoor te
zorgen dat er voldoende variëteit in ondernemingen en daarmee voldoende variëteit in aanbod voor
de inwoners gewaarborgd blijft. Met name op het gebied van de detailhandel, In dit vestigingsbeleid
moet aandacht zijn voor de groei van reeds in de gemeente gevestigde ondernemers, maar er moet
ook aandacht zijn voor het aantrekken van ondernemers in branches die aanvullend zijn op het
aanwezige aanbod in de gemeente. Dit alles op basis van de strategische visie. In het kader van de
leefbaarheid en de verspreiding van voorzieningen moeten winkels zich in de wijken kunnen vestigen
en niet alleen in het centrum.
Voortzetting en verbetering van de weekmarkten en een impuls aan de markten in de kernen.
Financiën, tarieven en belastingen
De lasten voor onze inwoners zijn, als gevolg van jarenlang goed beleid, laag en dat willen we graag zo
houden. De DGG is tegen lastenverzwaring voor de inwoners. De DGG pleit voor het beperken van de
jaarlijkse stijging van de belastingen. De DGG zal alles in het werk stellen om de OZB niet te laten
stijgen.
Met betrekking tot de totale belastingdruk voor de inwoners is de DGG van mening dat deze tot een
minimum beperkt moet worden. Tegenover elke belasting die de inwoner betaalt moet een duidelijke
dienst van de gemeentelijke overheid staan, zodat het voor de inwoner duidelijk is waarvoor hij
betaalt. Zaken willekeurig verhogen zoals vaak met parkeertarieven gebeurt, zijn voor de DGG uit den
boze. Belasting wordt niet verhoogd zonder dat er een concreet en duidelijk beschreven doel aan ten
grondslag ligt. Verhoging staat in relatie met de kosten voor het doel. Wordt het doel niet meer
uitgevoerd dan gaat de belasting ook weer omlaag.
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In de komende jaren wil de DGG een meer resultaatgerichte aanpak van zaken. Er moet meer gekeken
worden naar mogelijkheden dan naar belemmeringen. De raad moet daarnaast daadkrachtiger
worden. Er moet minder onderzocht worden en meer uitgevoerd. Dat scheelt kosten en brengt
resultaten.
DGG is voorstander van een meer project-gestuurde zaakgerichte gemeentelijke organisatie, waarbij
er meer gebruik gemaakt wordt van de in de organisatie aanwezige expertise. Te vaak worden externe
adviseurs ingehuurd terwijl er voldoende expertise in de organisatie aanwezig is. Het gemeentebestuur
moet meer vertrouwen hebben in de expertise van de eigen organisatie. Daarnaast zijn er in onze
gemeente veel organisaties en inwoners die verstand van zaken hebben op verschillende gebieden.
Deze mensen en organisaties zouden veel meer ingeschakeld moeten worden in klankbordgroepen,
adviesraden en denktanks.
Klankbordgroepen, adviesraden en denktanks uit onze eigen gemeente brengen veel meer dan de
veranderlabs die de laatste tijd in onze gemeente in de mode zijn gekomen. Co-creatie met de eigen
inwoners, lokale organisaties en experts zijn vaak veel doeltreffender.
Financiële positie van de gemeente
Op dit moment lopen er twee projecten die de financiële positie van de gemeente sterk beïnvloeden
dat is de bezuinigingsoperatie in het sociaal domein en de Woningbouwimpuls. We zullen de kosten in
het sociaal domein moeten terugdringen en we moeten alle risico’s van de Woningbouwimpuls
afdekken om de stabiliteit van de financiële positie van de gemeente niet in gevaar te brengen.
De sterkste schouders dragende zwaarste lasten, is het uitgangspunt waarbij de kwaliteit van leven en
wonen zo min mogelijk wordt aangetast. De sociale onderdelen van de gemeentebegroting worden bij
herijkingen zo veel mogelijk ontzien.
Bij het vaststellen van de begroting wordt er in de ogen van de DGG te veel gekeken naar het nieuwe
beleid en te weinig naar het bestaande beleid. Vaak wordt het bestaande beleid als vaststaand
uitgangspunt genomen terwijl de gemeenteraad eigenlijk elke jaar moet kijken of het bestaande beleid
zijn doel nog wel bereikt. Soms blijft geld jarenlang gereserveerd voor beleid waar niets meer mee
gedaan wordt en dit verhindert dan, dat er nieuw beleid uitgevoerd wordt. Bij elke begroting moet het
totale beleid tegen het licht gehouden worden.
In tijden dat de middelen van de gemeente beperkt zijn zullen we de tering naar de nering moeten
zetten. Op die manier wil de DGG voldoende ruimte in de begroting behouden voor handhaving van
het huidige voorzieningenniveau in onze gemeente. Ook wil de DGG op die manier ruimte maken voor
nieuw beleid ten behoeve van de leefbaarheid in onze gemeente in de breedste zin. We moeten onze
gemeente blijven ontwikkelen waarbij we behouden wat goed is en verbeteren waar dat nodig is.
Dynamisering van de begroting
Op het gebied van de gemeentelijke financiën hebben wij sterk gepleit voor een zogenaamde
dynamische begroting. Dit wil niet meer zeggen dan dat je het geld voor bepaalde projecten ook
daadwerkelijk afschrijft in het jaar dat het wordt betaald. Vele projecten hebben immers een looptijd
van meerdere jaren. Als je dan het geld in de begroting van één jaar opneemt, krijg je een scheef beeld.
Deze manier van begroten geeft meer transparantie en voorkomt dat je jaarlijks een fors overschot
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hebt. Tevens is het gemakkelijker om de planning van werkzaamheden af te stemmen waardoor je een
beter zicht krijgt op haalbaarheid en uitvoering.
Jaarprogramma’s moeten uitvoerbaar zijn op het gebied van capaciteit, logistiek (procedures) en
financiën. Hiertoe is dynamisering op alle drie deze vlakken noodzakelijk. Dynamisering levert tevens
op, dat de raad op de hoogte blijft van ontwikkelingen op deze drie gebieden en zo nodig haar
raadsprogramma kan bij stellen. Met deze dynamisering van de begroting zijn we al een stuk op de
goede weg. Veel van de onduidelijkheid in de begroting komt voort uit het schuiven met de reserves.
Dit proces moet veel transparanter worden.
DGG wil dat er naast de financiële begroting ook een capaciteitsbegroting komt zodat het niet alleen
duidelijk wordt of het beleid financieel haalbaar is maar dat het ook mogelijk is om het met de
bestaande capaciteit uit te voeren. Vaak zien we dat we wel de financiële ruimte hebben voor het
beleid maar dat het aan de menskracht of tijd ontbreekt om het uit te voeren.
Innovatie en maatschappelijke ontwikkeling
Geldrop-Mierlo ligt in de Brainport-regio. De landelijke regering heeft onlangs de Brainport-regio
erkend als belangrijke innovatie-regio van Nederland. We moeten ervoor zorgen dat onze gemeente
de komende jaren meer gaat profiteren van deze positie. Het opzetten van een lokaal innovatieplan is
volgens de DGG noodzakelijk. Bovendien is het een middel om voor de toekomst te borgen dat we
blijven innoveren, niet alleen op technisch en economisch vlak, maar ook op sociaal-maatschappelijk
gebied. We moeten er met ons lokaal innovatieplan voor zorgen dat een deel van de beschikbare
financiële middelen ook naar onze gemeente komt.
Samenwerking bedrijfsleven en gemeente
Een goede relatie tussen het bestuur en ondernemers in onze gemeente achten wij van groot belang
om gezamenlijk de verantwoordelijkheid te nemen en de werkgelegenheid op peil te houden. De
gemeente moet leidinggeven aan de samenwerking en faciliteren.
De gemeente moet daarnaast, wat ons betreft, meer ondernemers uit onze eigen gemeente kansen
bieden als het gaat om de toedeling van werk voor of namens de gemeente. Dit moet, rekening
houdend met de algemeen geldende regels, verankerd worden in het inkoop- en aanbestedingsbeleid
van onze gemeente.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

DGG is voor een gezonde financiële huishouding van onze gemeente
DGG is voor een inzichtelijke en transparante gemeentebegroting.
DGG is voor een capaciteitsbegroting zodat we ook kunnen uitvoeren wat we ons
voornemen
DGG is voor een vestigingsbeleid om ervoor te zorgen voor voldoende variëteit in
ondernemingen.
DGG is voor het bevriezen van de OZB.
DGG is voor het tot een minimum beperken van de totale belastingdruk voor de inwoners.
DGG is voor doelbelastingen.
DGG is voor ondersteuning van ons lokale bedrijfsleven
DGG is voor “winkel lokaal”
DGG is voor het betrekken van lokale ondernemingen bij gemeentelijke opdrachten
DGG is voor een lokaal innovatie plan om innovatiegelden naar onze gemeente te halen.
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