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bruisende stad
Laat iedereen vrij maar
niemand vallen.
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Voorwoord
Beste Eindhovenaar,
Eindhoven heeft de toekomst. Samen met u geven we deze toekomst vorm.
Voor u ligt het verkiezingsprogramma van D66 voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Een
programma vol ambitie, waarin we voorop durven lopen. Waarbij we niet uitgaan van hoe het altijd
is geweest, maar waarbij we uitgaan van hoe we de ideale toekomst vorm willen geven. Voor de
huidige én de toekomstige generaties.
Een toekomst waarbij iedereen zich thuis voelt in Eindhoven, waar iedereen vrij is en iedereen
gelijke kansen krijgt. Een duurzame toekomst, doordat we het klimaatprobleem NU aanpakken. En
een bruisende toekomst, een levendig Eindhoven waar elk uur van de dag wat te beleven is, met
voor ieder wat wils.
Eindhoven is een stad van innovatie en van samenwerking, we staan nationaal en internationaal
op de kaart vanwege onze toppositie op het gebied van technologie, design en kennis. De
toonaangevende bedrijven en onderwijsinstellingen zorgen voor een sterke economie. Hier zijn we
trots op! We zien echter ook dat het niet met alle inwoners even goed gaat en dat de tweedeling
groeit. Door de coronacrisis is deze tweedeling uitvergroot. In het Eindhoven van de toekomst
wil D66 kansen voor iedereen. Iedereen moet een goed leven kunnen leiden en de kans krijgen
zich te ontwikkelen. Vrij zijn om het leven vorm te geven zoals hij of zij wil. Waar nodig helpen we
mensen hun leven op de rit te krijgen.
Het Eindhoven van de toekomst is een inclusieve stad, waar iedereen zichzelf kan zijn en iedereen
mee kan en mag doen. We zullen daarom altijd strijden tegen discriminatie en racisme, voor het
onbeperkt meedoen van mensen met een beperking, voor LHBTI+-rechten, voor emancipatie, en
tegen alle vormen van uitsluiting. Het maakt niet uit waar je wieg heeft gestaan, of je jong bent
of oud, of je studeert of werkt en of je wel of niet gelovig bent. Wat ons bindt is de stad waar we
wonen, wij zijn allemaal Eindhovenaren.
Het Eindhoven van de toekomst is een duurzame stad. Een groene stad met aangename parken
waar het prettig vertoeven is. Een stad waar je veilig en snel met de fiets en te voet kan reizen
en waar duurzame vormen van vervoer ruim baan krijgen. Een stad waarin we gezamenlijk de
verantwoordelijkheid nemen om de natuur te beschermen en de aarde leefbaar door te geven
aan onze kinderen. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid en doen wat nodig is om
klimaatverandering, de afnemende biodiversiteit en milieuvervuiling aan te pakken. Want deze
problemen raken Eindhoven, maar zeker ook andere delen van Nederland en de wereld. Bij alle
beslissingen houden we daarom rekening met de impact die het heeft op volgende generaties en
de leefbaarheid binnen én buiten Eindhoven / Nederland en op de natuur.
Het Eindhoven van de toekomst is een bruisende stad. Een stad waarbij er wat te doen is, voor elk
wat wils, op elk uur van de dag én nacht. Een stad met veel sportverenigingen en -voorzieningen
en met veel mogelijkheden om te bewegen in parken en speeltuinen. Een stad met een groot
cultureel aanbod, om te beoefenen en om te bezoeken. Van muziekschool tot muziekgebouw, van
Dutch Design Week tot Designmuseum, van toneelvereniging tot theater. Een stad met gezellige
horeca en een bruisend nachtleven. Een stad die gemaakt wordt door onze ondernemers,
creatieven en vrijwilligers, die de ruimte krijgen hun ideeën uit te voeren en zo de stad mooier
maken.
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Het Eindhoven van de toekomst is een thuis voor iedereen. Een stad met voldoende woningen
in alle prijsklassen, voor jong en oud, van éénpersoonshuishoudens tot gezinnen, met
studentenhuizen en “knarrenhofjes”, met huur- en koopwoningen. Een stad die haar ambities
waarmaakt en de mogelijkheid krijgt te groeien.
Maar het Eindhoven van de toekomst is bovenal een stad van mensen. Een stad waar ieders stem
gehoord wordt. Waar de gemeente er is voor de inwoners en haar inwoners vertrouwt. Waar de
gemeente faciliterend is en mensen hun leven kunnen inrichten zoals ze willen.
D66 werkt aan de toekomst. Samen met andere partijen met gedeelde idealen. Samen met andere
(Brabantse) gemeentes, de provincie, het Rijk en Europa, met open blik naar de rest van de
wereld. Samen met u.
Ik hoop op uw vertrouwen en uw stem.
Met hartelijke groet,
Jorien Migchielsen
Lijsttrekker D66 Eindhoven
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Betaalbare
woningen,
groene wijken en
de binnenstad
Laat iedereen vrij maar
niemand vallen.

Sneller en meer bouwen van betaalbare woningen
in groene wijken en de binnenstad
Onze stad groeit en bloeit, maar daarmee wordt het woningtekort ook groter. D66 wil dat
we meer en sneller betaalbare woningen bouwen voor studenten, ouderen en lage - en
middeninkomens. De wijken willen we groener en met voldoende ruimte om te bewegen
en spelen. In de binnenstad willen we meer diversiteit met woongelegenheid in hoogbouw,
passend bij de locatie. We willen meer leven op de begane grond met wonen, winkels,
horeca, ateliers en cultureel-maatschappelijke instellingen in de plinten.

Meer en sneller bouwen van betaalbare woningen
Eindhoven is een aantrekkelijke stad om in te wonen. In de regio Brainport is de economische
ontwikkeling goed en de werkgelegenheid groot. De schaduwzijde daarvan is dat er niet
genoeg woningen zijn en dat wonen duur is, zowel in koop als huur. Er wordt niet voldoende
gebouwd. Er is niet voldoende doorstroming van grote woningen naar kleinere woningen of
appartementen.
En we bouwen nog niet goed voor de veranderende woonwensen. Voor jongeren die zelfstandig
willen gaan wonen, voor ouderen die kleiner of verzorgd willen wonen, voor gezinnen die
betaalbare woonruimte zoeken: er is veel te weinig betaalbaar aanbod.
D66 wil dat er aanzienlijk meer gebouwd gaat worden, voor studenten, voor ouderen en voor
lage - en middeninkomens. Zorgen voor meer doorstroming van sociale huur naar middenkoop
en van grote woning naar kleiner appartement achten wij daarbij belangrijk. We realiseren ons
dat bouwplannen een lange doorlooptijd hebben. Soms onnodig lang. Daar kunnen we wat aan
doen. Inspraakmogelijkheden moeten echter wel voldoende blijven bestaan. Soms zal echter het
algemene belang moeten voorgaan. Daar willen we zorgvuldig mee omgaan.
In de plannen van D66 gaat de gemeente zich actiever inzetten voor de ontwikkeling van
bouwactiviteiten, voor de broodnodige versnelling. De gemeente kan belemmeringen in de
vergunningverlening wegnemen en waar nodig bemiddelend optreden. Bestemmingsplannen
kunnen worden aangepast om wonen in winkelpanden mogelijk te maken. Woningcorporaties
krijgen de ruimte om hun kennis en kunde in te zetten voor de bouw van woningen en
appartementen voor lage- en middeninkomens. Ook zien wij mogelijkheden om meer begeleidwonen projecten met onze woningcorporaties op te zetten. De gemeente organiseert overleggen
waarbij alle partijen die (kunnen) bouwen, aanschuiven om samen het woningtekort te
verminderen. Niet om het samen te doen, maar om gezamenlijk te kijken waar de kansen liggen.
En waar de gemeente kan helpen om bouwplannen mogelijk te maken. We kijken naar de
mogelijkheden voor wisselwoningen: woningen waar mensen na een scheiding of faillissement
tijdelijk kunnen wonen en tot rust kunnen komen.
De gemeente neemt het op zich om particuliere kamerverhuur en inwoning te bevorderen en
eventuele belemmeringen weg te nemen. We doen er alles aan om mensen niet op straat te laten
komen. Indien mogelijk bestrijdt de gemeente grondspeculatie.
D66 zet vol in op duurzaam bouwen, minimaal 3000 woningen per jaar. Een divers aanbod, en
passend bij de maatschappelijke woonbehoefte. D66 is voorstander van een norm van minimaal
30% sociale woningbouw bij bouwontwikkelingen.
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In de kanaalzone wil D66 kleinschalige bedrijvigheid, woningbouw, recreatie en horeca. We maken
er een aantrekkelijke en groene omgeving van, gebruikmakend van het kanaal als trekpleister. De
kanaalzone leent zich volgens D66 voor snelle ontwikkeling.
In de wijken onderzoekt de gemeente samen met ontwikkelaars, zorginstellingen en
woningcorporaties hoe er seniorenwoningen en woonzorgwoningen bij kunnen worden gebouwd,
zodat mensen kunnen blijven wonen in hun vertrouwde omgeving, ook als ze ouder worden. Voor
jongeren en studenten willen we meer goedkope huurappartementen in de wijken. D66 wil ook
graag wooncomplexen waar ouderen en jongeren gezamenlijk wonen. Door de menging kunnen
jongeren klussen doen voor ouderen, en daarvoor in ruil huurkorting krijgen.
Zware industrie in de nabijheid van woonwijken wordt uitgefaseerd, dit geldt ook voor industrie die
slecht is voor de leefomgeving en stank/geuroverlast veroorzaakt. D66 wil zware industrie op de
Hurk uitfaseren en in dit gebied meer ruimte creëren voor woningbouw. Voor bedrijven die geen
negatief effect hebben op de leefomgeving, blijft ruimte op de Hurk.
Bewoners in de wijk kunnen samen en op democratische wijze een buurtbudget uitgeven aan
zaken die zij in hun buurt en/of wijk belangrijk vinden. De gemeenteraad faciliteert dit en werkt hier
aan mee vanuit vertrouwen.
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Ontwikkeling winkelcentra
Kleine winkelcentra zoals bijvoorbeeld Cassandraplein, Franz Leharplein en Kastelenplein zijn
belangrijk voor de leefbaarheid van wijken. Door te zorgen voor goed bereikbare afhaallocaties
voor internetaankopen bij deze centra, zorgen we voor minder verkeersbewegingen in de wijken.
Ook hier moet er voldoende gelegenheid zijn voor het parkeren van de fiets en scooter. WoensXL
wordt een levendige en groene plek waar wonen, werken, recreëren, winkelen en horeca
samenkomen. Enkel en alleen inzetten op winkelvoorzieningen is niet meer van deze tijd. Ook hier
vinden we een beschikbaar openbaar toilet belangrijk. Bij WoensXL ziet D66 mogelijkheid voor
hoogbouw.

Onze wijken willen we groen
Onze wijken willen we groen, met voldoende recreatiemogelijkheden, openbare
beweegvoorzieningen en verblijfsplekken in elke wijk.
De Genneper Parken moet een prachtig park blijven om in te wandelen, te recreëren en te
sporten met een mooi historisch park, boerderij en dahliapark. Drukte door meer bebouwing en
verkeer vermijden we hier. De uitbreiding van het Prehistorisch Dorp (VONK) is voor D66 onder
voorwaarden toegestaan, mits er meer kwalitatief groen voor terugkomt op het versteende terrein
van de rijschool.
We onderzoeken de mogelijkheden voor een watertappunt in elk park. Daarmee verkleinen we de
overlast van plastic flesjes en maken we het sporten aantrekkelijk.
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Een autoluwe
en bruisende,
binnenstad
Laat iedereen vrij maar
niemand vallen.
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Wonen, werken en verblijven in een autoluwe en
bruisende binnenstad.
D66 ziet een binnenstad voor zich waar het goed toeven is. Waar je kunt ontspannen,
winkelen, op een bankje zitten en een terrasje kunt pakken. Het is een plek waar je met
vrienden kunt borrelen en feesten. Waar je kunt wonen in een autoluwe omgeving, kunt
werken en kunt genieten van muziek en voorstellingen. We willen een groenere, autoluwe
en bruisende binnenstad waar het prettig verblijven is.

Binnenstad
De binnenstad is volgens D66 geschikt voor hoogbouw en ombouw van kantoorlocaties.
De begane grond houden we aantrekkelijk door toevoeging van groen en door wonen en
atelierruimte mogelijk te maken. In de binnenstad willen we meer functiemenging met zeker meer
woongelegenheid.
De binnenstad van Eindhoven trekt veel winkelpubliek uit Eindhoven en omgeving. Als
uitgaansgebied trekt Eindhoven veel jongeren aan. Met het toenemen van onlineaankopen, staat
onze binnenstad echter ook onder druk. Ons uitgaansgebied biedt te weinig vertier voor studenten
die tot in de late uurtjes willen doorfeesten. Terwijl we wel aantrekkelijk willen zijn en blijven voor
jonge expats en als studentenstad. Er mag wat meer bruis in Eindhoven komen.
D66 denkt dat we nieuwe winkels moeten blijven werven, maar ook moeten zorgen voor een
transformatie naar meer functiemenging in de binnenstad. Van alleen winkelen naar ook wonen
en verblijven. Ook het stimuleren van werkgelegenheid in en rondom het centrum kan een impuls
betekenen voor de horeca en winkels in het centrum. Met vrijere openingstijden voor winkeliers
en horeca die dat willen, mits dat geen overlast of valse concurrentie oplevert. Snelle afwikkeling
van vergunningverlening voor evenementen en andere vergunningen. D66 wil graag dat de horeca
samen met de gemeente een nieuwe horecavisie opstelt om te kijken wat kan en wat we willen.
Ook wil D66 dat ontwikkelingen in de binnenstad, op het terrein van mobiliteit, woningbouw,
horeca en bedrijvigheid, integraal worden bekeken. We willen dan ook een wethouder binnenstad
die daar integraal voor verantwoordelijk is, met voldoende ambtelijke ondersteuning en in goede
samenwerking met de Stichting Binnenstad Eindhoven en de culturele ondernemers.
We kijken met een positieve blik naar de plannen voor de Heuvelgalerie, want in de huidige vorm
zien we hiervoor weinig toekomst. We kijken uit naar een Muziekgebouw dat in de toekomst direct
aansluit op het marktplein en daardoor meer actief deelneemt aan het leven in de stad.
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De binnenstad wordt autoluw en er komt een 0-emissiezone in 2026
We onderzoeken de mogelijkheden om een 30km-zone in de binnenstad in te voeren en deze
verder uit te breiden. Ondergrondse en bewaakte fietsenstallingen maken een bezoek met de
fiets aantrekkelijk en zijn gratis te gebruiken. Het huidige busstation is te klein, rommelig en
onoverzichtelijk. Het busstation gaatondergronds, de verrommeling van stationsgebied Noord
pakken we grondig aan. In de binnenstad zorgt de gemeente dat er twee (openbare) toiletten
beschikbaar zijn, dag en nacht.
De noordkant van het station biedt ruimte voor groene ontwikkeling met hoogbouw. D66 staat
achter de plannen voor de Internationale KnoopXL. Er is ruimte aan deze kant van het station voor
woningbouw (hoogbouw), bedrijfsverzamelgebouwen en verbetering van de omgeving. De gehele
Dommelzone kan aantrekkelijker worden voor wandelaars en fietsers.
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Goed onderwijs
met kansen
voor iedereen
Laat iedereen vrij maar
niemand vallen.
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Goed onderwijs met kansen voor iedereen
D66 wil gelijke kansen voor iedereen. Betaalbare kinderopvang, goede aansluiting van
voor- en vroegschoolse-educatie en goed onderwijs dat voor iedereen bereikbaar is . Door
achtergrond, gezinssituatie of armoede hebben echter ook in Eindhoven te veel kinderen
een achterstand als ze op school komen of daar vertrekken. De laaggeletterdheid en het
digibetisme is -zeker voor een intelligente stad als Eindhoven - te groot. Goed onderwijs
met hulp waar dat nodig is, dat wil D66.

Een ‘rijke’ schooldag voor elk kind
Op school, in het kleuteronderwijs en basisonderwijs, krijgen veel kinderen de eerste indrukken
mee van dat wat hun toekomst kan zijn. Daarom vindt D66 het belangrijk dat sporten, cultuur,
boeken en gezond eten aanwezig zijn op scholen.
D66 wil dat de scholen in Eindhoven een “rijke” schooldag bieden: een grotere overloop van
primair onderwijs, voor- en vroegschoolse educatie. We willen dat sport een reguliere activiteit
is op school, cultuureducatie eveneens. Passend onderwijs moet er zijn voor alle kinderen in
Eindhoven. We willen dat jeugdhulp en onderwijs effectief samenwerken.

Wij blijven investeren in de huisvesting van scholen
De gemeente is verantwoordelijk voor een goede huisvesting van scholen in het basisonderwijs,
voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs. We hebben gemerkt hoe belangrijk goede ventilatie is
om in de schoollokalen en overige ruimten te kunnen verblijven. Het programma om de huisvesting
van onze scholen te vernieuwen en verbeteren zetten we voort.

Cultuureducatie
Cultuureducatie op scholen vindt D66 belangrijk, zoals tekenonderwijs, muziekles en beeldende
kunst. Zowel het verwerven van vaardigheden en het zelf doen, als leren over de geschiedenis,
oude en nieuwe vormen en technieken. Excursies naar het Van Abbemuseum, naar maakateliers,
de muziekschool en andere locaties maken de lessen levendig en inspirerend. We zien ook graag
Eindhovense kunstenaars een uitstapje maken naar de les.
D66 wil dat er jaarlijks een prijs wordt toegekend voor de meest kindvriendelijke expositie.
Cultuureducatie op scholen biedt een uitgelezen kans om ook cultuuruitingen van onze nietBrabantse inwoners te leren kennen. Samenwerking met de diverse culturele verenigingen of het
Expat center ligt voor de hand. De gemeente kan hier in faciliteren.

Digitalisering, beweging, gezondheid
D66 vindt dat een laptop of tablet beschikbaar moet zijn voor elke leerling. Bewegingsonderwijs
en een gezonde lunch achten wij noodzakelijk voor elk kind op de basisschool. Passend onderwijs
voor elke leerling bereiken wij door goede samenwerking tussen jeugdhulp en onderwijs.
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We willen praktijkleren daadkrachtiger faciliteren
We willen het praktijkleren in het MBO stimuleren door de samenwerking tussen werkgevers en
MBO te faciliteren. Tevens zoeken we als gemeente de samenwerking met scholen om begeleiding
van scholieren tijdens hun laatste schooljaar richting vervolgstudie of werk te verbeteren. We
overleggen met scholen hoe we studenten ondersteuning kunnen geven in hun zoektocht naar
werk en helpen voortijdige schoolverlaters als zij zelf geen vervolgstap hebben kunnen maken.

We bieden nieuwe studenten een warm welkom
De Technische Universiteit, de Fontys Hogescholen en de Design Academy brengen een rijk
studentenleven naar Eindhoven. Ook trekken ze steeds meer Engelstalige studenten aan. De
aanwezigheid van deze topinstituten bieden Eindhoven veel en geeft de bedrijven in de regio
kansen op goed opgeleide, nieuwe en ambitieuze werknemers. Dat vereist van ons dat we de
nieuwe studenten welkom heten, dat we voldoende studentenhuisvesting aanbieden en genoeg
culturele en sportieve uitdagingen. Een bruisend uitgaansleven hoort daarbij. De gemeente zorgt
samen met woningcorporaties en onderwijsinstellingen voor voldoende studentenhuisvesting op
onder andere een campus.
De Internationale School voorziet in een behoefte voor expats en andere Engelstalige inwoners en
levert kwalitatief goed onderwijs. Dat moet vooral zo blijven. Eindhoven wordt in toenemende mate
een internationale stad. Het onderwijs moet daarin meegaan. D66 is dan ook voorstander van
Engelstalig onderwijs op meer scholen dan alleen de Internationale School.
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Werkgelegenheid
en brede welvaart
voor alle inwoners
Laat iedereen vrij maar
niemand vallen.
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Werkgelegenheid en brede welvaart voor alle
inwoners van Eindhoven
Het gaat goed met de economische ontwikkeling van Eindhoven, de werkgelegenheid in
de regio Brainport is groeiende. Dat moeten we vooral behouden en versterken. Maar D66
wil wel dat meer inwoners kunnen profiteren van deze economische voorspoed. De Brede
Welvaartsmonitor staat daarom centraal bij het maken van nieuwe plannen.

De langdurige strategische samenwerking van overheid, bedrijven en kennisinstellingen heeft
Brainport veel succes gebracht en maakt deze regio uniek. Het cluster van kennisintensieve
bedrijven in de regio Brainport, de kennisinfrastructuur in de regio en de proactieve rol van
gemeente , provincie en nationale overheid hebben gezorgd voor een sterke economische basis in
de regio. Dat behouden we en werken we verder uit. De huidige Regiodeal, met financiering vanuit
het Rijk, willen we voortzetten.
De successen van Brainport Eindhoven willen we meer inzetten voor het bereiken van brede
welvaart voor meer inwoners van Eindhoven. Daarvoor is het noodzakelijk te investeren in betere
en meer stedelijke voorzieningen, meer woningen te bouwen met betaalbare huren en lagere
koopprijzen, en de voorzieningen te laten meegroeien met het economische succes. We willen dat
toekomstige Regiodeals en investeringen vanuit bedrijven en gemeente meer gericht zijn op het
verbeteren van leefomstandigheden van meer inwoners van Eindhoven.
D66 wil dat alle inwoners van Eindhoven, hier geboren of nieuwkomer, kunnen bijdragen aan de
stad en maatschappij. We willen dat alle inwoners een prettige baan kunnen vinden waarmee
zij financieel kunnen rondkomen. We zorgen ervoor dat de grote bedrijven en bedrijventerreinen
goed bereikbaar zijn met OV, fiets en auto. We werken samen met onze buurgemeenten, de
waterschappen en de provincie om bedrijvigheid kansen te bieden, duurzaamheid te vergroten
en de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen te behouden. Samen met de grote
bedrijven zorgen we ervoor dat een duurzaamheidsfonds bijdraagt aan de ontwikkeling van nieuwe
technieken voor een duurzame toekomst voor iedereen.
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Eindhoven Airport
Eindhoven Airport is de tweede luchthaven van Nederland maar biedt onze stad te weinig. Het
overgrote deel van de vliegbewegingen vindt plaats voor goedkope vakantievluchten en niet voor
zakenvluchten. Daarmee is de noodzaak van uitbreiding van het vliegveld voor het bedrijfsleven
niet aangetoond. In het verleden zag ook D66 mogelijkheden voor voorzichtige groei. Maar die
inzichten zijn veranderd, mede door het rapport Van Geel en de inzichten over vervuiling door de
vliegindustrie en het klimaat. D66 ziet dan ook voorlopig geen mogelijkheden voor groei, maar wil
dat er eerst wordt verschoond, en daarna pas beloond. De kwaliteit van de vluchten moet passen
bij de behoeften van de stad. D66 stelt een duurzaamheidsbelasting van 1 euro voor op elk ticket,
wat ten goede komt aan een Eindhovens klimaatfonds. Luchtvaartmaatschappijen die zich weinig
gelegen laten liggen aan ethische normen of maatschappelijk verantwoord ondernemen proberen
we te weren van Eindhoven Airport.

Samenwerking in Eindhoven
De gemeente Eindhoven moet zorgen dat er voldoende ruimte is en blijft voor broedplaatsen,
innovatielabs, livinglabs, startups, kunstenaars en designers. We geloven in de kracht van
samenwerking van verschillende disciplines. De gemeente denkt actief mee om dingen vooral
mogelijk te maken. We willen de mogelijkheden voor ondersteuning van scale-ups bezien. Juist de
stap van kleine onderneming naar groter lijkt nu een probleem.
D66 wil dat de gemeente zorgt voor een omgeving die aantrekkelijk is voor (potentiele)
werknemers, voldoende betaalbare woonruimte, goede bereikbaarheid met OV en fiets en een
divers aanbod van culturele- en sportvoorzieningen. Het vestigingsklimaat voor bedrijven scoort
een 8. De Internationale School, een cultuur- ensportsector met een divers aanbod op hoog
niveau, hulp bij integratie in de stad, zijn van cruciaal belang om onze regio aantrekkelijk te houden
voor buitenlandse topwerknemers.
Hoewel het economisch goed gaat met Eindhoven, leven ook In Eindhoven nog relatief veel
inwoners onder de armoedegrens, zijn laaggeletterd en/of digibeet. Steeds meer inwoners, ook
in Eindhoven, voelen zich gedwongen om gebruik te maken van de Voedselbank. Zij profiteren te
weinig van de economische successen in de regio. Dit pakken we aan door te doen waar we goed
in zijn: samenwerking, innovatie en goed onderwijs. In de komende raadsperiode willen we met
onze succesvolle bedrijven van Brainport Eindhoven investeren in de wijken die dat goed kunnen
gebruiken. Met activiteiten, sponsoring en stageplekken helpen onze bedrijven de inwoners die dat
nodig hebben. De Openbare Bibliotheek helpt door taallessen te organiseren en hulp bij lezen, ook
in de wijken.
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Steun voor horeca en winkels
De horeca en winkels, in het centrum en in de wijken, hebben het moeilijk door de coronatijd. De
gemeente blijft de eerste jaren, in aflopende intensiteit, levensvatbare MKB-bedrijven en startups
ondersteunen door regelingen rondom gemeentebelastingen, huurverlaging en andere steun. Dit
gebeurt in nauw overleg met deze ondernemers.

Sponsoring en hulp bedrijven
We verwachten van onze succesvolle bedrijven dat zij zich mede inzetten voor die inwoners die
dat nodig hebben. In overleg met deze bedrijven willen we meer stageplekken voor
MBO-leerlingen en inburgerende vluchtelingen. We vragen bedrijven om een wijk te adopteren
waar dat nodig is, en zo activiteiten voor jeugd en inwoners te ondersteunen.
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Eindhoven economische mainport in Europa
Eindhoven is in toenemende mate een internationale stad. Voor onze economische groei,
voor onze onderwijsinstellingen en voor de aanwas van arbeidskrachten hebben wij een
open en actieve relatie met Europa en de hele wereld nodig. Dat willen wij behouden.

Eindhoven is qua inwoners een internationale stad met een Brabants hart. Het aantal en
percentage buitenlandse studenten op de Technische Universiteit stijgt, dat willen we graag
behouden. Ook het aantal en percentage buitenlandse inwoners stijgt. Mensen uit Oost-Europa,
India en andere landen komen naar Eindhoven om hier te werken en wonen. Dat levert een zware
druk op de woningmarkt op, maar is goed voor de economische groei in de regio. De industrie
van de regio Brainport heeft Europa, en de grote landen in de wereld nodig als toeleverancier van
onderdelen, als afzetmarkt voor de producten en als kweekvijver van (toekomstige) werknemers.
D66 vindt het belangrijk dat we open staan in de relatie met andere landen en hun inwoners. Dat
we expats, vluchtelingen en andere nieuwkomers welkom heten en op weg helpen. Dat we zorgen
dat onze voorzieningen ook voor hen toegankelijk en aantrekkelijk zijn.
De Europese Unie geeft Eindhoven ook kansen. D66 wil dat de gemeente actief op zoek gaat naar
mogelijke subsidies vanuit Europa en in Den Haag pleit voor een actieve lobby. We zien graag dat
subsidies meer kunnen worden ingezet voor alle wijken. D66 vindt het belangrijk dat we aan onze
inwoners laten zien wat er binnenkomt aan Europese subsidies en wat we er aan hebben. Veel is
mogelijk door een goede samenwerking met Brainport Development.
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De menselijke maat en effectieve hulp voor onze
inwoners
D66 wil de mensen in de zorg weer centraal zetten, zowel de hulpvrager als de
hulpverlener. Minder regels, meer vertrouwen. Kortere wachttijden en díé hulp bieden die
noodzakelijk is voor het gezin en de hulpvrager. In de bijstand willen we de menselijke
maat weer terug en vertrouwen als basis. Zonder naïef te zijn.

Jeugdzorg en Wet Maatschapplijke Ondersteuning
De jeugdzorg en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) zijn er voor inwoners die hulp
nodig hebben. Die hulp moet dan snel kunnen worden geboden, vakkundig en zonder teveel
administratieve rompslomp. Niet de regels moeten de doorslag geven, maar de behoefte van de
hulpvrager. En ja, geld is een issue, maar mag nooit doorslaggevend zijn. Het is aan het Rijk om
gemeenten voldoende te financieren; het is aan ons om dat geld zo effectief mogelijk in te zetten
voor onze inwoners.

Mensen in de zorg centraal stellen
D66 vindt het belangrijk dat we de mensen in de zorg weer centraal zetten. Zowel de
zorgbehoevenden als de zorgverleners lopen op dit moment aan tegen een muur van
bureaucratie. We willen minder regels zodat we meer mensen kunnen helpen. De gemeente kan
daaraan bijdragen door in ieder geval zelf niet meer regels te stapelen die niet voor de kwaliteit
van de zorg noodzakelijk zijn.
De wachttijden moeten korter om meer mensen te kunnen helpen. D66 constateert dat de
effectiviteit van het Servicebureau niet is aangetoond, terwijl het voor de zorgvrager wel 5 weken
extra wachttijd oplevert en de gemeente 5 miljoen euro per jaar kost. D66 pleit daarom voor
afschaffing van het Servicebureau.
Gezinnen raken verstrikt in verschillende administratieve processen. We willen dat er een
casemanager/regiehouder komt per gezin. Er moet ook laagdrempelig toegang tot jeugdzorg
komen. Zowel voor jeugdigen als ouders moet het makkelijker worden gemaakt om een hulpvraag
te stellen.
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Specialistische en crisis-gerichte hulpverlening
D66 wil zorgen voor genoeg specialistische en crisis-gerichte opvang en hulpverlening voor
kinderen en jongeren. Vanwege de decentralisatie van zorg is het aanbod van jeugdhulp
ontzettend gestegen. Dit aanbod is vooral voor jeugdigen met een lichte en middelzware
hulpvraag. De psychiatrische en crisis-gerichte ondersteuning heeft het financieel steeds zwaarder
en staat onder druk met lange wachtlijsten. D66 wil juist in deze organisaties investeren.
D66 wil een betere bereikbaarheid en acute inzet van jeugd-crisiszorg. Dit is te realiseren door een
expertise crisisteam aan te stellen dat 24-uurs bereikbaarheid heeft. Hierbinnen wordt een actieve
samenwerking gezocht met WIJ-Eindhoven en Veilig Thuis.
Thuishulp moet onze inwoners helpen die dat zelf niet meer kunnen. Hoewel het primair gaat
om praktische hulp in het huishouden en bij de lichamelijke verzorging, hoort dat praatje er ook
bij. Daarmee gaan we vereenzaming tegen en houden we voor sommige inwoners het leven
draaglijker. Bovendien geeft het ruimte aan de thuishulp en plezier in het werk. Daar moet dus tijd
voor blijven.
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Armoedebeleid en de bijstand
D66 wil uitgaan van vertrouwen. Het aanvragen van een bijstandsuitkering moet gemakkelijker
gaan en mensen moeten actief en positief worden begeleid naar een baan. Een grotere uitstroom
van mensen uit de bijstand is een speerpunt voor D66. Dit zorgt voor een betere participatie in de
samenleving, gelukkigere mensen en bovendien kunnen we het geld dat we daarmee besparen
weer besteden aan het helpen van andere mensen. De begeleiding van mensen in de bijstand
moet afgestemd zijn op hun situatie.
Jongvolwassenen die op hun 18e in de bijstand komen missen vaak een startkwalificatie. Zij
moeten geholpen worden om een startkwalificatie te halen. We realiseren het Eindhovens
Ontwikkelings Fonds, dat het mogelijk maakt voor inwoners van Eindhoven in de bijstand om
te investeren in de eigen toekomst. Door het volgen van trainingen of opleidingen die passen bij
competenties en de vraag op de arbeidsmarkt, vergroot het fonds de kans van werkzoekenden
om een baan te vinden. Zo zetten we in op zelfregie en eigenaarschap over de eigen ontwikkeling.
Ook oudere werknemers die aan de kant komen te staan kunnen gebruik maken van dit fonds om
weer aantrekkelijk te worden voor de arbeidsmarkt.
Vrouwen en mensen met een niet-westerse migratieachtergrond zijn oververtegenwoordigd in de
bijstand. D66 vindt het belangrijk om te onderzoeken of zij op een andere manier begeleid moeten
worden zodat zij makkelijker uit de bijstand kunnen komen.
D66 wil dat mensen die in de bijstand zitten, niet gekort worden op hun uitkering op het moment
dat zij actief aan zichzelf willen werken. In beperkte mate bijverdienen moet mogelijk zijn.
De Meedoenbijdrage die in Eindhoven beschikbaar is voor mensen tot 120% van de bijstandsnorm
moet versoepeld worden tot 130%. Hiermee zorgen we ervoor dat ook kinderen van werkende
ouders die net boven het sociaal minimum zitten, niet achtergesteld worden.
Het hebben van schulden kan veel kapot maken. D66 wil dat de gemeente bekijkt in hoeverre
schulden mede veroorzaakt zijn door de gemeente, en daar wat aan kan worden gedaan. We
verwachten een actieve rol van onze ambtenaren om inwoners met schulden weer op het goede
pad te krijgen door advies of actieve bemiddeling naar schuldhulpsanering.
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Kansengelijkheid op scholen
We vinden het belangrijk dat jongerenwerkers meer participeren in scholen. In verschillende
steden is gebleken dat meer betrokkenheid van jongerenwerkers er voor kan zorgen dat jongeren
met problemen beter geholpen kunnen worden.
Scholen zijn een veilige haven voor kinderen met een slechte thuissituatie. Helaas sluiten de
meeste scholen hun deuren rond 3 uur. We vinden dat alle kinderen van het Voortgezet onderwijs
tot minimaal 5 uur op school moeten kunnen blijven. Het faciliteren van gratis huiswerkklassen,
sport en ontspanning zorgt ervoor dat alle kinderen meer gelijke kansen hebben en minder snel op
straat belanden.
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Een stad van en voor iedereen, de inclusieve stad
D66 staat voor de inclusieve stad, de stad waar iedereen zich vrij en veilig voelt om
zichzelf te zijn. Een stad die toegankelijk is voor iedereen, voor mensen met een
fysieke beperking en voor mensen met een verstandelijke beperking. Waar iedereen,
onafhankelijk van geloof, achtergrond, etniciteit, genderidentiteit of seksuele voorkeur zich
vrij kan voelen en kan leven zoals hij, zij of het dat wil.

Ook in Eindhoven is er nog steeds discriminatie op basis van huidskleur, achtergrond, geslacht,
gender, religie, seksuele geaardheid of een verstandelijke of lichamelijke beperking. Dat is iets
waar we ons bewust van moeten zijn en waar we bewust op moeten handelen. Eindhoven moet
een stad zijn waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Dat geldt voor mensen die hier geboren zijn,
nieuwkomers en bezoekers. Voor hetero, homo en alle andere vormen van gender of seksualiteit.
We moeten beter luisteren naar Eindhovenaren die gediscrimineerd worden of in een sociaal
isolement terecht komen. Wij staan voor een inclusieve stad waar elke inwoner zichzelf kan zijn.
Met het aanstellen van een diversiteitskalender en diversiteitsambassadeurs kunnen we beter
begrijpen wat er speelt in bepaalde groepen en geven wij deze groepen ook een stem.
Een diversiteitskalender zorgt ervoor dat de verschillende culturen en gemeenschappen
in Eindhoven en bijbehorende belangrijke dagen meer een gezicht krijgen in de stad. De
diversiteitsambassadeurs spreken namens mensen met een beperking, diverse nationaliteiten,
geloofsgemeenschappen en LHBTI-groepen en komen bij voorkeur ook uit die groepen.
De gemeente verstrekt elk jaar subsidies aan instanties of evenementen. D66 vindt dat we al onze
subsidies goed moeten afwegen. Juist instanties of evenementen die inclusiviteit en diversiteit
bevorderen verdienen subsidies. Aan de andere kant, als er een discriminerende ondertoon in de
boodschap te vinden is, verstrekken we geen subsidie meer.
Ook in de Eindhovense horeca vindt uitsluiting op basis van uiterlijk of kleur plaats. Daarom
moet uitgaanspubliek via billboards of andere reclame-uitingen attent worden gemaakt op de
mogelijkheid om een melding van discriminatie te doen.
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Met de nieuwe Inburgeringswet komt de regie en verantwoordelijkheid voor inburgering van
asielzoekers en vluchtelingen bij de gemeente te liggen. D66 wil deze verantwoordelijkheid
serieus nemen, zodat deze nieuwe Eindhovenaren een kansrijke start hebben. Nieuwkomers
in de stad moeten beter begeleid worden. In de huidige situatie belanden veel mensen met een
migratieachtergrond langdurig in de bijstand. Door de focus te leggen op hun talenten in plaats van
hun tekorten, kunnen ze beter begeleid worden naar passend werk of opleiding die zorgt voor een
goede startkwalificatie. Eindhovenaren die geregistreerd staan als “nationaliteit onbekend” moeten
beter ondersteund worden om als staatloos geregistreerd te worden zodat zij in aanmerking
komen voor de Nederlandse nationaliteit.
De taallessen en begeleiding naar (vrijwilligers)werk voor vluchtelingen hebben we snel en goed
georganiseerd. D66 vindt het belangrijk dat deze inburgering past bij het niveau van de vluchteling.
Kinderen van vluchtelingen krijgen de ondersteuning die nodig is om de eerste maanden op school
op niveau te komen. Voor mensen zonder verblijfsvergunning blijven bed-bad-broodvoorzieningen
bestaan. Wij vinden dat iedereen recht heeft op een menswaardig bestaan en niemand op straat
hoeft te leven in onze stad.
Ook als je een fysieke beperking hebt, moet het mogelijk zijn om volledig deel te nemen aan de
maatschappij. D66 wil dat publieke gebouwen en openbare ruimtes toegankelijk zijn voor iedereen.
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Eindhoven een groene en duurzame stad
Eindhoven draagt binnen de Metropoolregio bij aan de noodzakelijke energietransitie.
Maar doet niet mee aan ronkende ambities. We zetten verantwoorde stappen naar een
duurzame ontwikkeling, maar wel door last en opbrengst, omgeving en stad bij elkaar te
houden. We maken de woningbouw duurzaam en circulair, zorgen dat bedrijven besparen
waar dat kan en stimuleren zonnepanelen op daken.

Verduurzamen van woningen
D66 zet vol in op isoleren en duurzaam verwarmen. We willen dat bestaande woningen (zowel
particulier als corporatief) toekomstbestendig worden gemaakt middels isolatie en daarmee
het energie- en warmteverbruik reduceren. Nieuwbouwwijken kunnen gemakkelijker zonder
gas gebouwd worden. Voor al bestaande wijken acht D66 de kosten momenteel te hoog voor
grootschalige ombouw.
Omdat niet elke woning hetzelfde is, is maatwerk van groot belang. D66 vindt het belangrijk dat
bewoners zelf kunnen kiezen hoe en op welke manier zij hun huis verduurzamen. We willen
dat de grote diversiteit aan wensen, maar ook bereidwilligheid en inventiviteit van particuliere
huisigenaren van bestaande woningen meer aandacht krijgen. De drempel voor inwoners moet
worden verlaagd om een goed plan te kunnen maken en subsidie aan te vragen en dus te
verduurzamen. Het is onze verwachting, dat als er voldoende voorlopers naar tevredenheid hun
woning verduurzaamd hebben, de minder gemotiveerden enthousiast gemaakt kunnen worden en
zullen volgen.
D66 wil dat de gemeente één loket inricht waar alle subsidies te zien zijn en eenvoudig aan te
vragen. Gratis advies over subsidiemogelijkheden hoort daarbij.
De energietransitie zal tot gevolg hebben dat het elektriciteitsnet zwaarder zal worden belast. De
energie van zonnepanelen en windenergie zal moeten worden opgevangen. Een opschaling van
het elektriciteitsnet is noodzakelijk.
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Groene leefomgeving
D66 wil dat alle inwoners van Eindhoven kunnen wonen in een prettige, groene leefomgeving. Ook
in het centrum moet het zo aan gaan voelen. We geven de bewoners in wijken de mogelijkheid
om langs muren van huizen en tuinen, waar dat kan, in stroken van één tegel breedte de tegels
te verwijderen en te beplanten. De gemeente zorgt voor meer bomen in wijken en de binnenstad.
Gevallen bomen worden vervangen. Tiny Forests komen daar waar dat kan.

Duurzame maatregelen bij nieuwbouw en renovatie
Met woningcorporaties gaan we in overleg over hoe zij bij renovaties en nieuwbouw kunnen
bijdragen aan duurzaamheid en energietransitie. De plannen van ontwikkelaars toetsen wij op
duurzaamheid. Kopers van een bestaande woning in Eindhoven kunnen advies krijgen voor een
verduurzamingsplan voor hun nieuwe woning.
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Eindhoven blijft in beweging, mobiliteit en
infrastructuur die werkt
In Eindhoven pakken inwoners en bezoekers nog te vaak de auto in plaats van de fiets of
het OV. De rondweg loopt vol, en de wegen daar naar toe in de spits ook. Verkeer is een
belangrijke veroorzaker van luchtvervuiling in de stad en vermindert de leefbaarheid. Daar
wil D66 wat aan doen. We willen daarom een autoluwe binnenstad, we willen deelvervoer
stimuleren en we willen lokale logistieke verdeel-hubs. Fietsers en voetgangers krijgt de
ruimte en het OV is goed. Voor de automobiliteit willen we goed onderzoek en daarna snel
actie.

In Eindhoven pakken de bewoners nu nog te vaak de auto om zich binnen de stad te bewegen.
D66 wil dat goede fietsverbindingen het pakken van de fiets aantrekkelijker maakt. Fietspaden
waarop je lekker kunt doorfietsen, maar ook waar je ontspannen op kunt fietsen. We willen veilige
fietspaden met zo min mogelijk kruisingen en stoplichten van en naar werklocaties en het centrum.

P&R-locaties aan de rand
D66 wil P&R-locaties aan de randen van de stad met voldoende laadmogelijkheden en snel
OV naar het centrum. Parkeren op een P&R en OV naar het centrum moet op zaterdagen en
koopavonden/zondagen mogelijk zijn voor een gereduceerd tarief. Zo houden we auto’s buiten de
stad.

Een 0-emissiezone in het centrum
D66 is voorstander van het snel instellen van een 0-emissiezone in het centrum. Dat is goed voor
de leefbaarheid en goed voor de luchtkwaliteit. We willen vooroplopen met innovatieve vormen
van vervoer. D66 wil dat de gemeente een masterplan opstelt om een duurzaam vervoersbeleid
vorm te geven. Doelstellingen voor deelvervoer (auto’s, scooters, fietsen) kunnen daarin een plek
krijgen, met daarbij hoe de gemeente in de randvoorwaarden kan voorzien. Met een masterplan
heeft de gemeente de gelegenheid zelf actief duurzaam vervoer te stimuleren en initiatieven van
derden een gestructureerde plaats te geven.
De bevoorrading van de binnenstad moet veranderen, op dit moment rijden er vrachtwagens en
busjes af en aan om winkels en restaurants te bevoorraden. Dat is onnodig en erg slecht voor de
luchtkwaliteit en milieu. Daarom wil D66 zogenaamde ‘distributie hubs” in onze stad. Op die manier
kan alles gedistribueerd worden naar een hub, van daaruit kan een fietskoerier of een elektrisch
busje de goederen bezorgen bij de bestemming.
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Internationale spoorverbindingen
Eindhoven is op dit moment al een van de spoorknooppunten in Nederland. Als we willen
dat mensen eerder de internationale trein nemen dan het vliegtuig, moeten de internationale
spoorverbindingen verbeteren. We willen snelle treinverbindingen met Düsseldorf, Aken en
Brussel (via Breda). Voor onze inwoners en voor het forensenverkeer is een hoogfrequente
verbinding met zowel Rotterdam/Den Haag als met Utrecht/ Amsterdam van belang. Ook zou
de gemeente Eindhoven zich volgens D66 hard moeten maken voor een goede nachttrein of
nachtbusverbinding.

De rondweg
De rondweg is een belangrijke verkeersader van onze stad. Op dit moment staat het nog
regelmatig stil op de toegangswegen en rondweg door het grote aantal kruisingen met
verkeerslichten. D66 wil een onderzoek naar de knelpunten op en naar de rondweg en naar de
vervoersstromen in het centrum. Daarbij willen wij onderzocht zien in hoeverre ondertunneling van
kruispunten of wegen, of fly-overs een toekomstvaste en duurzame oplossing kunnen bieden.
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Een afvalstrategie voor de toekomst
D66 wil leefbare, groene wijken en een bruisende binnenstad. In onze wijken en de
binnenstad zien wij liever geen zwerfvuil, flesjes of hopen afval bij vuilniscontainers en bij
de afvalbakken in de parken. We willen een gemeente die dit actief aanpakt en inwoners
helpt om het goed te doen. De afvalberg die we met elkaar veroorzaken zal in de toekomst
steeds duurzamer verwerkt moeten worden. D66 wil het scheiden van afval aan de bron
versterken om dat mogelijk te maken.

D66 is voorstander van het gescheiden inzamelen van afval om zo hergebruik beter mogelijk
te maken. Ook plastic moet dus worden opgehaald. Dat moet voor burgers echter wel zo
gemakkelijk mogelijk gemaakt worden. De Milieustraten in Acht en op de Hurk zijn voor de meeste
Eindhovenaren ver weg. Daarom stelt D66 voor om verspreid over de stad kleine milieu-hubs in
te richten waar mensen kleinere hoeveelheden restmaterialen gescheiden in kunnen leveren. Ook
stelt D66 voor dat op 1 dag in het jaar groot huishoudelijk afval aan de straat kan worden gezet in
een wijk, en wordt opgehaald.
Het verwerken van afval wordt (mede door landelijke heffingen) steeds kostbaarder, om die reden
gaan regelmatige bezoekers (meer dan 6x per jaar) van de Milieustraat betalen voor een bezoek.
Omdat het belangrijk is dat de omvang van het restafval afneemt, is D66 er voorstander van dat
we gaan werken met blauwe containers voor papier en daarnaast plastic ophalen.
Bij het organiseren van evenementen in de gemeente Eindhoven wil D66 dat bij het
verstrekken van de vergunning ook wordt gekeken naar de milieu-impact. Als onderdeel van de
vergunningverlening voor evenementen willen we dat een duurzaamheidsplan wordt gevraagd. Dat
plan zou aandacht moeten besteden aan aspecten van vervoer, gebruik van energie en water en
het voorkomen en recycleren van afval. De gemeente kan een adviserende rol bij het opstellen van
een dergelijk plan spelen.
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Sport beleven en genieten van evenementen,
Eindhoven beweegt
Bewegen en sporten dragen er aan bij dat mensen zich fit voelen en gezond zijn. Sporten
is leuk, het verbindt en verbroedert. In Eindhoven is sport laagdrempelig beschikbaar voor
alle inwoners. Sporten kan in elke wijk maar ook in het Urban sportcentrum, zwembad
de Tongelreep of in een van onze parken. Eindhoven is een sport- en beweegvriendelijke
gemeente.
Zelf sporten is vormend, goed voor je lichaam en geest en houdt je gezond. Samen kijken
naar een voetbal- of hockeywedstrijd of een wedstrijd van het korfbalteam van je dochter,
verbindt, geeft vreugde (of verdriet) en emotioneert. Sport leeft en doet leven. Daarom
vindt D66 bewegen en sport belangrijk.

In Eindhoven genieten de inwoners van sportwedstrijden en evenementen. De Eindhovense
marathon, DutchDesignweek, Glow, internationale en nationale zwemwedstrijden, hockey van
topklasse, ons eigen PSV en FC Eindhoven, mannen en vrouwen, er is altijd wat te genieten. Dat
moet zo blijven.
Eindhoven is een beweegvriendelijke gemeente. D66 wil dat er In onze wijken en parken
voldoende ruimte voor wandelen, rennen, urban sports en training is. Voor de kinderen willen we
speelplaatsen en veldjes. Van onze vele sportverenigingen verwachten we dat ze na schooltijd een
sportieve opvang voor kinderen bieden.
D66 is er voorstander van dat we als gemeente topwedstrijden en toernooien naar Eindhoven
trekken, bijvoorbeeld op het gebied van zwemmen, hockey, voetbal en de marathon. Het past bij
Eindhoven als innovatieve stad dat we onderzoek doen tijdens die wedstrijden.
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Een écht buitenbad bij de Tongelreep komt er, als het aan D66 ligt. We willen dat zwemlessen
worden aangeboden aan alle basisschoolleerlingen. Tevens bieden we zwemlessen aan voor
nieuwkomers in het kader van de inburgering.
D66 verwacht van onze sportverenigingen dat ze toegankelijk, inclusief en betaalbaar zijn.
Toegankelijk voor mensen met een handicap of beperking, toegankelijk voor iedereen,
onafhankelijk van afkomst, seksuele geaardheid of geloof. De gemeente zorgt ervoor dat kinderen
waarvoor dit financieel onbereikbaar is, ook kunnen sporten bij een vereniging. Iedereen kan
meedoen.
D66 wil dat er meer kleine sportvelden komen in de wijken. Dat kan gaan om kleine voetbalvelden,
maar ook een basketbalcourt of jeu de boulesbaan past goed in sommige wijken.
Daar waar mogelijk ziet D66 graag een watertappunt in parken om het wandelen en sporten
aantrekkelijker te maken.
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Cultuur
en evenementen
voor alle inwoners,
Eindhoven
ademt design
Laat iedereen vrij maar
niemand vallen.
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Culturele uitvoeringen en evenementen voor alle
inwoners, Eindhoven leeft design
Het bezoeken van een muziekuitvoering of concert, museum, evenement, musical of
toneelvoorstelling inspireert, biedt andere inzichten of perspectieven, en laat ons genieten.
Cultuur verrijkt. Het zelf maken, creëren, zingen, rappen, dansen of optreden, vergroot
het zelfbewustzijn, geeft identiteit en verbindt. Dit is waarom D66 cultuur belangrijk vindt.
D66 wil dat Eindhoven een bruisende stad is, met een divers aanbod aan cultuur, sport en
evenementen. Design is verweven in de stad.

De stad Eindhoven groeit qua inwonertal en heeft in toenemende mate een internationaal karakter
met een Brabants hart. D66 wil dat de culturele en sportvoorzieningen die onze inwoners ter
beschikking staan zowel qua niveau als omvang en diversiteit meegroeien met de samenstelling
en omvang van de bevolking. D66 vindt het belangrijk dat iedereen mee kan doen, ook met een
kleine beurs of met een beperking moet het mogelijk zijn om te genieten van cultuur en design.

Een toegankelijk en transparant subsidieloket
D66 wil dat culturele ondernemers en organisaties gebruik kunnen maken van een toegankelijk en
transparant subsidieloket. Naast het belang van het ondersteunen van grote instellingen zoals het
Parktheater, de Bibliotheek, het Muziekgebouw, CKE, POPEI en Natlab, is het ook belangrijk om
kleinere instellingen en nieuwe ideeën de kans te geven. Dit geeft meer diversiteit in het culturele
landschap en geeft nieuw talent de kans zich te ontwikkelen.
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Stichting cultuur Eindhoven
D66 wil dat de Stichting Cultuur Eindhoven haar activiteiten uitbreidt en de netwerkfunctie
intensiveert. We verwachten dat de Stichting de gemeente kan adviseren over noodzakelijke
maatregelen om een bruisende cultuursector te behouden en te laten meegroeien met de
groei en grotere diversiteit van ons inwonertal. De Cultuurraad zorgt dat haar deskundigheid
op alle terreinen goed is, een deskundigheid zonder belangenverstrengeling. We willen dat de
Cultuurraad werkt met toetsbare kwaliteitscriteria en haar advies over subsidietoekenning opstelt in
dialoog met de indieners. De Cultuurraad krijgt als taak te adviseren over een groter gedeelte van
het culturele veld en krijgt ook een verruiming van het toe te kennen budget. De Gemeenteraad
stelt daarbij kaders en geeft prioriteiten aan. D66 wil geen discussies in de gemeenteraad over
specifieke toekenningen aan specifieke instellingen. Wel keurt de gemeenteraad het totaaladvies
van de Cultuurraad (ingediend via Stichting Cultuur Eindhoven) goed, na een globale toets op de
gestelde kaders.

Een actief atelierbeleid
Er is al een atelierbeleid vastgesteld in de gemeenteraad. D66 vindt dat een goede zaak. Dit
atelierbeleid intensiveren we: de gemeente zorgt voor betaalbare atelierruimtes voor jonge
makers en gearriveerde kunstenaars. Design willen we aanwezig zien in de stad en rondom het
centrum. Daarvoor richten we een geïntegreerde makersspace en expositieruimte in rondom
of in het centrum. We tonen dat we de designhoofdstad van Nederland zijn. We creëren meer
expositieruimtes voor professionele kunstenaars en zorgen voor kunst op straat. D66 vindt
het belangrijk dat het leegstaande gemeentelijke vastgoed zoveel mogelijk wordt ingezet voor
maatschappelijke doelen, specifiek via het atelierbeleid.
D66 is voorstander van het ontwikkelen en realiseren van het ‘Next Nature Futurelab”, dat
uitstekend gehuisvest kan worden in het Evoluon. Daarnaast wil D66 het herontwerpen van
‘content’ voor een gerevitaliseerd “DesignHuis” stimuleren. Dit instituut dient dan het hele jaar
door bezoekers aan te trekken en te ontvangen en hen kennis te laten maken met de inspirerende
kracht van creativiteit. Zowel op cultureel, als ook op technologisch en sociaal vlak. Hiermee
creëren we in Eindhoven een extra publiekstrekker.

Evenementen en horeca
Evenementen, groot en klein, brengen leven in de stad. Glow, De Dutch Design Week, de
marathon van Eindhoven, de Lichtjesroute, carnaval en Ameezing Eindhoven, allen trekken ze
hun eigen, soms internationale publiek. We bieden echter ook ruimte voor kleinere evenementen
en festivals in de wijken en parken. Voor het aanvragen van een vergunning van een evenement
willen we 1 loket: toegankelijk en snel. Ook voor kleine festivals en evenementen bieden we
ruimte. De gemeente faciliteert initiatiefnemers zo veel mogelijk. Geen “ja maar”, maar “ja, tenzij”.
Voor kleinere evenementen kan een melding volstaan. We gaan uit van vertrouwen naar inwoners
/ initiatiefnemers.
We verruimen de mogelijkheden voor het aanvragen van 24-uursvergunningen. Dit vult een
behoefte in die leeft bij ondernemers en uitgaanspubliek, draagt bij aan het grootstedelijke karakter
en imago van de stad, zorgt voor meer diversiteit in het nachtleven en voorkomt agressiviteit
en overlast bij vertrek. We houden hierbij rekening met mogelijke overlast en eventuele valse
concurrentie.

42

De openbare bibliotheek
De Openbare Bibliotheek Eindhoven krijgt meer financiële ruimte voor het uitvoeren van haar
brede takenpakket. We zoeken naar mogelijkheden om de Bibliotheek beter toegankelijk te
krijgen en uitstraling te vergroten. De Bibliotheek onderneemt activiteiten in samenwerking met
buurthuizen/wijkverenigingen en jeugdwerk in wijken om laaggeletterdheid en digibetisme aan
te pakken. We willen dat de bibliotheek activiteiten in wijken onderneemt waarmee het bereik
(uitlenen van boeken, cursussen, leesclubs, taallessen) onder volwassenen groeit. Gezien het
brede takenpakket van de Bibliotheek zijn de wethouders Sociaal Domein en Onderwijs nauw
betrokken bij de verdere ontwikkeling van onze Bibliotheek.

Regionaal Historisch Museum
Het Regionaal Historisch Centrum zal de komende jaren werk moeten maken van het digitaliseren
en het via het internet beschikbaar maken van Eindhovens erfgoed. Dit om historisch onderzoek te
bevorderen.

Cultuureducatie op scholen
Cultuureducatie op scholen vindt D66 belangrijk. Tekenonderwijs, muziekles, beeldende kunst,
zowel het verwerven van vaardigheden en zelf doen; als kennis opdoen van de geschiedenis,
oude en nieuwe kunstvormen en technieken. Excursies naar het Van Abbemuseum, naar
maakateliers, en naar de muziekschool maken de lessen levendig en inspirerend. Ook zien we
graag Eindhovense kunstenaars een uitstapje maken naar de les. D66 wil dat er jaarlijks een prijs
wordt toegekend voor de meest kindvriendelijke expositie. Cultuureducatie op scholen biedt een
uitgelezen kans om ook cultuuruitingen van onze van oorsprong niet-Brabantse inwoners te leren
kennen. Samenwerking met de diverse culturele verenigingen of het Expatcentrum ligt voor de
hand. De gemeente kan hier in faciliteren.
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Eén aanspreekpunt
D66 vindt het belangrijk dat ondernemers en organisaties terecht kunnen bij 1 loket en 1
aanspreekpunt hebben bij de gemeente. Om deze reden wil D66 dat elke organisatie of
onderneming die een subsidierelatie heeft met de gemeente, 1 coördinerende wethouder heeft
voor alle vragen en kwesties. De gemeente regelt haar zaakjes achter deze voordeur. Ook de
inwoners moeten de gemeente kunnen bereiken via 1 loket voor al hun vragen over evenementen,
culturele en sportactiviteiten, openingstijden en vergunningen. De gemeente zorgt achter deze
voordeur voor een integrale beantwoording van alle vragen van de inwoners: zij staan centraal.

Sterke lokale media
Een gezonde politieke cultuur en burgers die goed op de hoogte zijn kunnen niet zonder sterke
lokale media. Bovendien zijn deze onmisbaar voor een bruisend cultureel leven. Daarom staat D66
voor een sterk en voldoende onafhankelijk Studio 040. Ook zal er nagedacht moeten worden over
het waarborgen van de toekomst van geschreven media. Daarbij moeten moderne vormen van
(digitale) media eveneens ruimte krijgen om hun rol te pakken.
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