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“Iedereen heeft het over Groen en Duurzaam,  
maar wij maken er werk van!” 

 

Frans Zaal (1958 – 2016) 
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Algemeen 
In dit verkiezingsprogramma zijn de ambities uitgewerkt die de PvdA-GroenLinks 
in Son en Breugel heeft voor de periode 2018-2022. Zo concreet mogelijk, zodat 
het duidelijk is wat we willen bereiken. 

In de negen volgende hoofdstukken gaan we in op de thema’s: 

1. Bestuurlijke toekomst 
2. Duurzaamheid 
3. Voorzieningen & Welzijn 
4. Huisvesting 
5. Jeugd & Jongeren 
6. Veiligheid & Wijkbeheer 
7. Verkeer & Vliegveld 
8. Werk & Sociale Zekerheid 
9. Economie 

 

PvdA-GroenLinks heeft duurzaamheid centraal staan, het vormt de groene draad 
in dit programma. Uiteraard doelen we met duurzaamheid op thema’s als 
energiebesparing, duurzame energie, behoud en versterken van natuur en 
biodiversiteit, maar denk ook aan onderwerpen als duurzaam materiaalgebruik, 
terugdringen en hergebruiken van afval en Son en Breugel klimaatbestendig 
maken. Kortom: wat we doen is groen! 

 

PvdA-GroenLinks staat altijd op de bres voor hen die het moeilijk hebben. We 
staan voor motto's als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten‟. We werken aan gelijke kansen voor iedereen, iedereen moet 
mee kunnen doen. De overheid moet belemmeringen daarvoor uit de weg 
ruimen, maar mag mensen ook aanspreken op hun eigen verantwoordelijkheid 
om mee te werken.  

 

PvdA-GroenLinks gelooft in de mens die zijn of haar eigen leven inricht, maar 
ook in een samenleving waarin mensen zorgen voor elkaar. Deze ruimte voor het 
individu en de zorg voor elkaar dienen in balans te zijn. Dat biedt de beste 
kansen en zekerheden in een veranderende wereld. 
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1. Bestuurlijke toekomst 

Zelfstandig door samen te werken 

Door de overdracht van taken van het Rijk naar gemeenten (de zogenaamde 
decentralisaties of transities) hebben gemeenten er de afgelopen jaren veel 
nieuwe verantwoordelijkheden bij gekregen. De overheveling van taken is in veel 
gevallen gepaard gegaan met bezuinigingen, dus er ligt een grote uitdaging voor 
gemeenten om betere service te verlenen tegen lagere kosten.  

PvdA-GroenLinks is in verband met al deze decentralisaties groot voorstander 
van verdergaande samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en met 
buurgemeenten zoals Best en Oirschot aan de westkant en Nuenen en Geldrop-
Mierlo aan de (zuid)oostkant van Son en Breugel. Samenwerking is voor ons 
echter niet een doel op zich, maar een middel om al die nieuwe taken het hoofd 
te kunnen blijven bieden en daarmee als gemeente Son en Breugel goed te 
kunnen blijven functioneren. 

De afgelopen jaren is geïnvesteerd in de samenwerking binnen de dienst 
Dommelvallei. Dit is een samenwerking tussen Son en Breugel, Nuenen en 
Geldrop-Mierlo. Deze samenwerking heeft een viertal doelstellingen, te weten 
verbetering van kwaliteit, vermindering van kwetsbaarheid, vermindering van 
kosten en goed werkgeverschap. Gezien de huidige bestuurlijke situatie in 
Nuenen, heeft PvdA-GroenLinks op dit moment geen vertrouwen in een 
eventuele bestuurlijke fusie met Nuenen. Ook voor het opgaan van Son en 
Breugel in de gemeente Eindhoven zien wij geen draagvlak in onze 
gemeenschap. Wij zullen binnen de door de provincie geïnitieerde 
herindelingsprocedure (ARHI) dan ook pleiten voor zelfstandigheid van Son en 
Breugel. 

Mocht de provincie in de ARHI procedure inzetten op een fusie tussen Nuenen en 
Eindhoven, dan heeft dat ook consequenties voor Son en Breugel. Nuenen zal in 
dat geval terugtreden uit de dienst Dommelvallei. Het is daarom van cruciaal 
belang voor de toekomst van Son en Breugel dat de mogelijkheden van nieuwe 
samenwerkingsverbanden onderzocht worden. Wij denken hierbij bijvoorbeeld 
aan samenwerking met de gemeenten Best en Oirschot. 

PvdA-GroenLinks geeft in de komende raadsperiode dan ook prioriteit aan het 
optimaliseren van de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven en 
aan het voorbereiden van nieuwe samenwerkingsverbanden met de gemeenten 
Best en Oirschot, waarbij de bestaande samenwerking binnen de Dienst 
Dommelvallei model kan staan. 
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Voorzieningen op peil tegen eerlijk kostenniveau 

We staan voor motto's als „eerlijk delen‟ en „de sterkste schouders dragen de 
zwaarste lasten‟. Vanuit dit motto wil PvdA-GroenLinks een aantal 
uitgangspunten centraal stellen voor de gemeentelijke dienstverlening:  

• PvdA-GroenLinks vindt het van groot belang dat het niveau van voorzieningen 
in Son en Breugel op peil blijft.  

• PvdA-GroenLinks wil dat basisvoorzieningen en voorzieningen met een 
duidelijk maatschappelijk oogmerk (denk aan zwembad, theater, sport, 
buurthuis) voor iedereen betaalbaar en bereikbaar zijn, door deze 
(gedeeltelijk) te bekostigen uit algemene middelen.  

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente overige voorzieningen/vergunningen 
zoveel mogelijk kostendekkend aanbiedt.  

• PvdA-GroenLinks wil dat gemeentelijke diensten zowel via het loket als ook 
via internet afgehandeld kunnen worden.  

2. Duurzaamheid 
PvdA-GroenLinks zet zich in voor een optimale balans tussen ecologische, 
economische en sociaal-culturele ontwikkelingen in Son en Breugel. Deze 
duurzaamheidsbalans is ons ultieme uitgangspunt omdat we de wereld te leen 
hebben. We willen de wereld goed achterlaten voor onze kinderen die straks net 
als wij in een groene, schone en veilige omgeving willen wonen en leven.  

PvdA-GroenLinks kijkt bovendien verder dan de gemeentegrens. We willen 
bijdragen aan een sociaal, economisch en ecologisch duurzame wereld. 
Afwegingen willen we dan ook binnen die bredere context maken.  

PvdA-GroenLinks voorgestaan beleid hierbij: 

• PvdA-GroenLinks zet zich in voor het behoud en versterken van de natuur in 
Son en Breugel 

• PvdA-GroenLinks wil duurzaam gemeentelijk beheer door:  
- klimaatbeleid te laten doorwerken in de gemeentelijke bedrijfsvoering; 
- te zorgen dat gemeentelijke gebouwen en voorzieningen in 2020 

klimaatneutraal zijn;  
- duurzaamheid zwaar mee te laten wegen als criterium bij inkopen door de 

gemeente; 
- het verbeteren van mogelijkheden voor gescheiden aanbieden van afval en 

het geven van inzicht in de hoeveelheid restafval die onze inwoners 
produceren, met daarbij bijzondere aandacht en maatwerk voor inwoners 
die als gevolg van beperkingen niet of moeilijker in staat zijn afval op 
centrale punten aan te bieden; 

- overige mogelijkheden tot duurzaam beheer in beeld te brengen.  
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• PvdA-GroenLinks wil duurzaam klimaatbeleid waarbij:  
- de gemeente een actieve stimulerende en faciliterende rol speelt bij 

transitie naar duurzame energie, bijvoorbeeld door te bemiddelen in 
financiering van duurzame maatregelen voor haar inwoners en door 
burgerinitiatieven te ondersteunen; 

- mogelijkheden van duurzame energieopwekking binnen de 
gemeentegrenzen in kaart worden gebracht; 

- uitvoeringsplannen voor klimaatweerbaarheid verder worden uitgewerkt en 
gerealiseerd.  

• PvdA-GroenLinks wil duurzaam bouwen stimuleren door:  
- bij ruimtelijke projecten zo vroeg mogelijk duurzaamheid mee te nemen, 

waarbij onder meer gebruik gemaakt wordt van het Bouwbesluit 
- rekening te houden met geschiktheid voor verschillende doelgroepen zoals 

jongeren, ouderen en mensen met een beperking, zodat in de toekomst 
minimale aanpassingen nodig zijn; 

- particuliere woningeigenaren te stimuleren om hun woning duurzaam te 
renoveren; 

- prestatieafspraken te maken over duurzaamheid met woningcorporaties; 
- gasloos bouwen tot standaard te maken in Son en Breugel. 

3. Voorzieningen & Welzijn 

De kracht van Son en Breugel 

Vrijwilligers vormen een heel belangrijke groep inwoners die niet gemist kunnen 
worden in onze gemeente. Zonder hen zouden tal van activiteiten in het 
verenigingsleven niet plaats kunnen vinden.  

Wij zetten ons in voor de vrijwilligers en mantelzorgers van Son en Breugel en 
vinden het belangrijk dat er professionele ondersteuning geboden kan worden 
vanuit het Vrijwilligerssteunpunt.  

PvdA-GroenLinks hecht er veel waarde aan dat verschillende bevolkingsgroepen 
in Son en Breugel uitgaan van wat zij voor elkaar kunnen doen. Een belangrijk 
voorbeeld Vluchtelingenwerk, waar vele vrijwilligers vluchtelingen en 
immigranten in ons dorp helpen bij integratie en inburgering, waardoor zij zich 
echt thuis gaan voelen in Son en Breugel. Denk verder aan huiswerkbegeleiding, 
advies over wonen, budgetbeheer, sociale vaardigheden, computer 
ondersteuning, boodschappen doen, klussen uitvoeren door middel van 
uitwisseling en ruil. De gemeente kan hierin een ondersteunende en activerende 
rol spelen. 
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Nederland vergrijst en individualiseert: Son en Breugel zelfs in 
verhevigde mate 

Het CBS voorspelt een fikse groei van het aantal eenpersoonshuishoudens. De 
toename van het aantal alleenstaanden is voor een deel toe te schrijven aan de 
vergrijzing en individualisering. Sinds 2010 zorgen de babyboomers van direct na 
de Tweede Wereldoorlog dat de groep 65-plussers snel groter wordt. Ouderen 
blijven vaker dan jongeren alleen achter doordat hun partner overlijdt of naar 
een zorginstelling gaat. In 2040 zal 42 procent van de huishoudens uit één 
persoon bestaan. Nu is dat nog ruim een derde. Wij zullen ons daar dus op 
moeten voorbereiden en tegelijk moeten investeren om het dorp aantrekkelijk te 
houden voor jongeren. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente een regierol op zich neemt op het 
gebied van zorg en hulp voor senioren en samen met (vrijwilligers) 
organisaties en instanties mensen de mogelijkheid biedt om zo lang 
mogelijk zelfstandig te blijven wonen. 

• PvdA-GroenLinks wil onderzoeken of het mogelijk is de zogenaamde 
Blijverslening via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) in Son en 
Breugel te introduceren, waarmee maatregelen gefinancierd kunnen 
worden om een bestaande woning levensloopbestendig te maken.  

• PvdA-GroenLinks wil dat senioren zich hier thuis blijven voelen. Hierbij 
past een inrichting met het oog op ouderen, een prettige Groene Ruimte, 
voorrang bij parkeren. In heel veel gevallen hebben zij hun bijdrage al 
geleverd aan de opbouw van onze lokale samenleving, maar zij kunnen en 
doen dat vaak nog steeds! Schrijf ouderen dus niet af maar schrijf ze aan! 

• PvdA-GroenLinks wil jonge mensen als inwoners behouden en aantrekken 
en ervoor zorgen dat ze bewust voor Son en Breugel kiezen als 
woonplaats. 

• PvdA-GroenLinks wil dat nauwe afstemming gezocht wordt met de 
jongerenraad in het vaststellen van locaties en faciliteiten die zich 
specifiek op deze doelgroep richten. 

• PvdA-GroenLinks wil voorzieningen in de wijken zoveel mogelijk behouden. 
Dat betekent concreet dat alle functies die nu een plek hebben in De 
Bongerd en Boerderij in Breugel en in Braecklant in de Gentiaan ook in de 
toekomst onderdak moeten kunnen vinden op die locaties en dat met 
name in het centrum geïnvesteerd moet worden in nieuwe voorzieningen 
voor jongeren. 

Sport, beweging en ontwikkeling 

Sport is belangrijk, niet alleen voor het lichaam, maar ook voor de geest. 
Gelukkig kent Son en Breugel een hoog percentage mensen dat aan sporten of 
bijvoorbeeld scouting activiteiten deelneemt. Activiteiten die belangrijk zijn voor 
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de gezondheid en voor de ontwikkeling van een individu. Sporten kan 
vanzelfsprekend in teamverband of individueel, in verenigingen of 
ongeorganiseerd, binnen of buiten. Al deze vormen van beweging moeten door 
de gemeente gestimuleerd en gefaciliteerd worden en we hechten daarom heel 
veel waarde aan een goed accommodatiebeleid. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zorgt voor kwalitatief goede en 
betaalbare sportvoorzieningen. 

• PvdA-GroenLinks wil zwemonderwijs toegankelijk en betaalbaar houden voor 
alle inwoners van Son en Breugel. Alle kinderen in Son en Breugel moeten 
een zwemdiploma halen. 

• PvdA-GroenLinks wil een gevarieerd aanbod voor sport- en 
bewegingsactiviteiten voor senioren. 

• PvdA-GroenLinks wil stimuleren dat er een groter aangepast sportaanbod 
komt voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking. 

Dorpshuis aan het kerkplein 

Er wordt in Son en Breugel al vele jaren gesproken over vernieuwing van de 
huisvesting voor onder meer de bibliotheek en het Vestzaktheater. Uit het in 
2017 uitgevoerde onderzoek blijkt dat er breed draagvlak is voor een 
multifunctionele accommodatie (MFA) dat onderdak biedt aan diverse 
verenigingen en maatschappelijke instanties. Ook is gebleken dat het grootste 
deel van de inwoners de voorkeur geeft aan een gebouw met een warme, dorpse 
uitstraling. Hoewel we ons terdege beseffen dat geen enkel ontwerp unaniem 
gedragen zal worden, vinden wij het voor een dergelijk gebouw wel van belang 
dat er een breed draagvlak is voor het ontwerp. 

De huidige gebouwen van zowel de bibliotheek als Vestzak zijn sterk verouderd 
en voldoen niet meer aan de huidige eisen. De bibliotheek zal nog in 2017 
moeten verhuizen naar tijdelijke huisvesting achter het Vestzaktheater en het is 
wat ons betreft onwenselijk om die situatie lang te laten bestaan. 

PvdA-GroenLinks wil daarom dat er voortvarend uitvoering gegeven wordt aan 
de realisatie van een nieuw Dorpshuis, waarbij de inwoners betrokken worden bij 
de totstandkoming en keuze van het definitieve ontwerp van dit gebouw.  
Onze voorkeur gaat hierbij uit naar een nieuw te bouwen, duurzaam en volledig 
klimaatneutraal gebouw op de plek van de huidige parkeerplaats tussen 
Nieuwstraat en Kerkstraat. Bij de realisatie van de bouwplannen dient rekening 
gehouden te worden met het behoud (in situ) of zo nodig opgraven van 
waardevolle archeologische resten in het gebied. 

Het gebied rondom het kerkplein dient zodanig ontwikkeld te worden dat park 
Vroonhoven uitgebreid wordt tot aan het kerkplein en er nieuwe woningen 
komen in/rondom het huidige Vestzaktheater. 
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4. Huisvesting 
Wat betreft de nieuwbouw van woningen denken wij dat Son en Breugel 
terughoudend moet zijn. Massief inbreiden (bouwen binnen de bestaande 
bebouwde omgeving) betekent dat ons dorp veel minder groen wordt, flink 
uitbreiden kan bijna niet zonder daar kostbare natuur voor op te offeren. Dat is 
voor ons onbespreekbaar. Son en Breugel moet haar groene karakter ook in de 
toekomst behouden. 

Bij het bouwen van openbare gebouwen willen we rekening houden met 
mogelijke andere (toekomstige) functies van het gebouw, net zoals we moderne 
woonunits levensloopbestendig ontwerpen. We moeten gebruikers aanmoedigen 
om gebouwen optimaal te laten werken voor de gemeenschap! 

• PvdA-GroenLinks wil dat we op gepaste plekken in ons centrum levensloop–
bestendige woningen bouwen, woningen geschikt voor starters, ouderen en 
mensen met een beperking. Als je jong bent wil je wonen op de plek waar het 
meeste te beleven valt, als je oud bent wil je dicht bij alle voorzieningen 
wonen. 

• PvdA-GroenLinks geeft prioriteit aan de ontwikkeling van een Woon-Zorg 
combinatie in een nader te bepalen locatie in Breugel voor een specifieke 
doelgroep van zorgbehoevende senioren. 

• PvdA-GroenLinks wil onderwijsvoorzieningen in onze gemeente zo veel 
mogelijk combineren met andere wijkvoorzieningen. In nieuwbouwplannen 
moet hier rekening mee gehouden worden 

• PvdA-GroenLinks wil spaarzaam inbreiden op plekken waar dat niet ten koste 
gaat van bestaand groen en kijkt hierbij in het bijzonder naar mogelijkheden 
van herontwikkeling en woningsplitsing met het oog op het toenemende 
aantal eenpersoonshuishoudens 

• PvdA-GroenLinks vraagt bijzondere aandacht voor sociale woningbouw. Een 
grote groep inwoners, waaronder veel jongeren, is afhankelijk van een relatief 
klein aanbod aan sociale huur- en koopwoningen. Daarom moet een 
belangrijk aandeel van de nieuwbouw en herontwikkeling in Son en Breugel in 
het sociale domein plaatsvinden. 

• PvdA-GroenLinks wil niet uitbreiden ten koste van ons groene buitengebied. 

5. Jeugd & Jongeren 
Opgroeien en ontwikkelen is breder dan alleen onderwijs volgen. Succesvolle 
jongeren voelen zich vaak ook betrokken bij de samenleving waarin ze 
opgroeien. Een intensief jeugd- en jongerenbeleid kan daartoe bijdragen. Een 
actief beleid met ruimte voor ontwikkeling kan de Sonse en Breugelse jeugd een 
goed perspectief geven voor de toekomst. Het bieden van ruimte voor creativiteit 
en ontplooiingsmogelijkheden voor jongeren is heel belangrijk. 
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Onze visie:  

• PvdA-GroenLinks wil jongeren actief betrekken bij het jongerenbeleid en ziet 
hierin een expliciete rol voor bijvoorbeeld de jeugdgemeenteraad (groep 7/8) 
en de jongerenraad (voor jongeren tot 25 jaar). We willen jongeren een 
expliciete stem geven bij besluitvorming over onderwerpen als huisvesting en 
sociaal en maatschappelijk welzijn. Niet voor en over de jongeren maar met 
de jongeren.  

• PvdA-GroenLinks wil de vrijwilligers die zich inzetten voor jeugd-, sport- en 
jongerenwerk, waar nodig, laten ondersteunen door professionals. Hiermee 
willen we de vrijwilligers helpen hun taak op semiprofessionele wijze uit te 
voeren, we willen zorgen voor ondersteuning in het omgaan met problemen 
met kinderen en we willen de vrijwilligers helpen een signalerende functie uit 
te voeren. 

• PvdA-GroenLinks onderschrijft het belang van goed georganiseerd jeugd- en 
jongerenwerk. Naast het organiseren van allerlei activiteiten voor ontspanning 
en ontmoeting kan jongerenwerk specifiek helpen om jongeren die dat nodig 
hebben een steuntje in de rug te geven. Dat gaat van het zoeken naar 
oplossingen, alternatieve activiteiten organiseren en ruimte bieden tot 
grenzen stellen, afspraken maken, toezicht houden (jongerenwerkers, politie) 
en optreden bij misdragingen, waarbij betrokkenheid van de ouders cruciaal 
is. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de huisvesting voor jongeren integraal wordt 
aangepakt. Actief en gericht, bijvoorbeeld door middel van tijdelijke 
aanpassing OZB, aanpassing bestemmingsplannen, etc. 

• PvdA-GroenLinks wil dat Rijksgeld voor armoedebestrijding ook daaraan zal 
worden besteed en nergens anders aan en vraagt bijzondere aandacht voor 
armoede bij gezinnen, zodat ook kinderen uit deze gezinnen volledig mee 
kunnen doen in de samenleving. 

6. Veiligheid & Wijkbeheer 

Veiligheid 

Iedereen heeft recht op een veilige buurt. Zodat kinderen veilig buiten kunnen 
spelen en niemand ’s avonds binnen hoeft te blijven uit angst voor overlast of 
criminaliteit. Je veilig voelen is een basisbehoefte. En hoewel een risicovrije 
samenleving niet bestaat kan de gemeente wel veel doen om te zorgen voor 
veiligheid én een veilig gevoel.  

Ook in het buitengebied is er een belangrijke rol weggelegd voor politie en 
specifiek onze BOA’s in het voorkomen van en optreden tegen kleine 
overtredingen, vandalisme, milieudelicten en (georganiseerde) criminaliteit. 
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Handhaving van wet- en regelgeving is nodig om de samenleving leefbaar te 
houden. Preventie is van wezenlijk belang ter voorkoming en bestrijding van 
criminaliteit en vandalisme. 

Onze visie op het gebied van veiligheid:  

• PvdA-GroenLinks wil dat de politie er is voor de bescherming en veiligheid van 
alle burgers en wil daarom dat de wijkagent en BOA zichtbaar en toegankelijk 
is voor inwoners. 

• PvdA-GroenLinks wil dat het veiligheidsbeleid dicht bij huis wordt ontwikkeld 
door wijkgerichte activiteiten te ontwikkelen, gericht op de actuele 
problematiek in de betreffende wijken en oorzaken van (gevoelens van) 
onveiligheid. 

• PvdA-GroenLinks wil een actief beleid voor het verantwoord gebruik van 
alcohol en softdrugs en specifiek aandacht voor misbruikpreventie onder 
jongeren. 

• PvdA-GroenLinks wil dat ouders meer aangesproken worden op het gedrag 
van hun kinderen en financieel verantwoordelijk gesteld worden voor schade 
die hun minderjarige kinderen hebben veroorzaakt. 

Wijkbeheer 

PvdA-GroenLinks wil een veilige en nette woonomgeving voor ons allemaal. Dat 
is o.a. te realiseren door het verder ontwikkelen van het huidige wijkbeheer. De 
wijk-overleggen zijn de ogen en de oren van de wijk en de kiem van het beleid 
ligt dan ook in de wijk. Daar komen de problemen en wensen van de 
wijkbewoners naar voren en daar is zicht op mogelijke oplossingen en kansen. 
Vanuit de wijk kunnen de te nemen maatregelen dan worden ‘opgeschaald’ naar 
de gemeentelijke organisatie om daar te worden vertaald in gemeentelijk beleid.  

• PvdA-GroenLinks wil dat het gemeentebestuur de wijk-overleggen zo vroeg 
mogelijk informeert én raadpleegt over beleidsvoornemens die de 
wijkbelangen raken en zorgen voor goede afspraken van wijkbeheer met de 
betrokken woningcorporaties, politie en welzijnsorganisaties. 

• PvdA-GroenLinks wil hernieuwde en structurele aandacht voor het project 
‘Son en Breugel schoon’, in nauwe samenwerking met wijkbeheer, wijkteams, 
scholen, buurtbewoners, verenigingen en horeca. 

7. Verkeer & Vliegveld 

Verkeer 

Son en Breugel wordt overvlogen door meer en meer vliegtuigen door de groei 
van Eindhoven Airport en ook het autoverkeer in de regio blijft groeien. Uitstoot 
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van (ultra)fijnstof en CO2 is schadelijk voor de gezondheid en voor het klimaat. 
PvdA-GroenLinks vindt dat het anders moet. 

Vooralsnog hebben we de plannen voor een Oost/West verbinding tussen 
Ekkersrijt en de N279 als onderdeel van de ruit om Eindhoven kunnen 
tegenhouden, maar daarmee zijn we er nog niet! 

PvdA-GroenLinks wil dat we als regio én als gemeente voorop blijven lopen op 
het gebied van nieuwe mobiliteitsoplossingen. Denk daarbij aan meer aandacht 
en ruimte voor fietsers en e-bikes, maximaal faciliteren van e-mobility (elektrisch 
vervoer), investeringen in beter en schoner openbaar vervoer en slimme 
mobiliteitsoplossingen om verkeersdoorstroming te verbeteren. Ook zien we nog 
ruimte voor verbetering van het verkeer ín Son en Breugel. 

• PvdA-GroenLinks wil samen met omwonenden van drukke wegen tot concrete 
maatregelen komen om de drukte en het lawaai op dergelijke wegen verder 
tegen te gaan en de veiligheid te vergroten. Daarbij moeten de belangen van 
de voetgangers, fietsers en bewoners nadrukkelijk voorop staan. 

• PvdA-GroenLinks wil de inwoners van ons dorp motiveren om vaker met de 
fiets te gaan. Dat willen wij bereiken door ons dorp zo in te richten dat niet de 
auto maar de fiets het meest logische vervoersmiddel wordt, bijvoorbeeld 
door de aanleg van rode fietspaden waar de fiets altijd voorrang heeft op de 
auto en uitbreiding van het aantal fietsenrekken op drukke plekken in het 
centrum van Son en Breugel. 

Vliegveld 

We blijven ons uitspreken tegen een ongebreidelde groei van Eindhoven Airport. 
Er zijn voldoende alternatieven voor de toename van het aantal 
vluchtbewegingen, bijvoorbeeld door te kiezen voor grotere, schonere en stillere 
vliegtuigen, waarmee meer passagiers vervoerd kunnen worden met minder 
overlast en uitstoot.  

PvdA-GroenLinks stelt daarom strikte voorwaarden aan eventuele groei van 
Eindhoven Airport na afloop van de huidige afspraken in 2020: 

o Er dient sprake te zijn van een netto afname van geluidshinder voor 
omwonenden 

o Er dient sprake te zijn van een netto afname van uitstoot van fijnstof 
en CO2  

o Nachtvluchten moeten verder beperkt worden; géén geplande 
landingen meer na 23:00 uur ’s avonds en géén geplande starts voor 
7:00 uur en in het weekend niet voor 8:00 uur 

o Het leefbaarheidsfonds waaruit maatregelen gefinancierd worden om 
overlast te beperken dient verder uitgebreid te worden en gefinancierd 
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te worden door de aandeelhouders met het jaarlijkse dividend van 
Eindhoven Airport 

o Om autoverkeer te beperken dient er een eigen treinstation te komen 
voor Eindhoven Airport 

8. Werk & Sociale zekerheid 

Gemeente Son en Breugel op weg naar een sociale en solidaire 
samenleving 

PvdA-GroenLinks streeft naar een solidaire samenleving, waarin welvaart en 
middelen eerlijk verdeeld worden ook en vooral op lokaal niveau. Wij willen dat 
iedereen mee kan doen aan de samenleving en optimale kansen heeft om zich te 
ontplooien en zijn leven zelf vorm te geven.  

PvdA-GroenLinks vindt het van groot belang dat mensen bij werkloosheid zo snel 
mogelijk aan een andere baan worden geholpen of dat ze via een opleiding de 
kans krijgen om in de toekomst weer aan het werk te gaan. Als betaald werk niet 
meer mogelijk is, is vrijwilligerswerk een prima alternatief, waarbij zowel de 
vrijwilliger als de samenleving baat heeft. Wij zouden graag zien dat vrijwilligers 
de waardering krijgen die ze verdienen. 

Minima en armoede 

Helaas moet een deel van onze inwoners het nog steeds doen met een heel erg 
laag inkomen. Vaak buiten hun schuld, door baanverlies, ziekte of ongeval of 
sociale omstandigheden. Wanneer een dergelijke situatie lang voortduurt, kan 
het voorkomen dat mensen moeite krijgen met het ‘rondkomen’, met alle 
gevolgen van dien. 

• PvdA-GroenLinks wil niet accepteren dat de zwakste schouders de lasten 
van de economische crisis moeten dragen. Juist nu moet het minima- en 
armoedebeleid in Son en Breugel in stand blijven. 

• PvdA-GroenLinks wil voorkomen dat mensen in een armoedesituatie 
terechtkomen. Vaak dreigen juist kinderen de dupe te worden van de 
financieel zwakke positie van hun ouders. Een sociaal isolement op deze 
leeftijd is funest.  

• PvdA-GroenLinks wil ook de komende jaren Stichting Leergeld BOS 
financieel ondersteunen, zodat zij zich kunnen inzetten voor gezinnen met 
kinderen die in armoede opgroeien 

• PvdA-GroenLinks wil zich richten op minimabeleid. De gemeente moet 
ingericht blijven om mensen te helpen en te wijzen op allerlei 
mogelijkheden, zodat zij ondanks een minimaal inkomen, toch nog een 
redelijke levensstandaard hebben.  
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• Echt urgent is hulp voor burgers die ernstige schulden hebben. 
Schuldenproblematiek werkt vaak verlammend op het vermogen van 
mensen om hun leven weer op orde te krijgen. Sociaal isolement, 
problemen in de gezinssituatie en dreigende dakloosheid gaan vaak samen 
met schulden. Daarom wil PvdA-GroenLinks volop inzetten op 
schuldhulpverlening. 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 

De WMO vormt de basis van het stelsel van Zorg en Welzijn en is sinds 1 januari 
2007 van kracht. Het doel van de WMO is dat iedereen kan meedoen en ook 
meedoet in de maatschappij. Het geld voor uitvoering van de WMO wordt door 
de rijksoverheid verstrekt via een doeluitkering, waarop een korting is toegepast 
om gemeenten het efficiënter te laten doen dan het Rijk tot nu toe heeft gedaan. 
Het geld is dus bestemd voor de WMO, maar gemeenten mogen het ook anders 
besteden als de gemeenteraad dat beslist. 

• PvdA-GroenLinks wil dat geld dat voor de WMO bedoeld is ook alleen aan 
de WMO wordt besteed. 

• PvdA-GroenLinks wil dat mensen waarbij een stapeling van zorgkosten 
optreedt ontzien worden door maatwerk oplossingen te bieden. 

• PvdA-GroenLinks ziet toe op toegankelijkheid, vervoer, participatie en 
recht op scholing en arbeid voor mensen met een beperking, zoals bedoeld 
in het VN ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’. 

• PvdA-GroenLinks wil een krachtige uitvoering van het huidige beleid o.a. 
gericht op participatie van mensen met een beperking in de Son en 
Breugelse samenleving. Deze participatie moet in het zogenaamde 
‘keukentafelgesprek’ vorm krijgen, waarin gericht gezocht wordt naar 
oplossingen binnen de eigen mogelijkheden en hoe de gemeente daarin 
ondersteunend kan werken. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft op 
gebied van inclusief beleid, bijvoorbeeld door mensen met een beperking 
in dienst te nemen en in haar inkoopbeleid inclusiviteit zwaar mee te laten 
wegen. 

• PvdA-GroenLinks ziet toe op een goede uitvoering van het Centrum voor 
Maatschappelijke Deelname (CMD). 

• PvdA-GroenLinks wil aandacht voor verslavingsproblematiek en opvang 
van en voorlichting aan slachtoffers van huiselijk geweld. 
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9. Economie 

Economie 

De lokale economie wordt deels bepaald door factoren als goed 
ondernemerschap, productiviteit en innovatievermogen. Daarnaast natuurlijk 
door regionale, landelijke en zelfs mondiale ontwikkelingen. Maar 
vanzelfsprekend ook door lokale omstandigheden zoals beschikbare ruimte, 
ligging, bereikbaarheid, beroepsbevolking, arbeidsmarkt en woningmarkt. 

PvdA-GroenLinks heeft ook hierbij een aantal duidelijke wensen: 

• PvdA-GroenLinks wil ervoor zorgen dat mensen Son en Breugel graag 
bezoeken om er te winkelen, voor de gezelligheid, om te recreëren en van 
cultuur te genieten. Daarmee stimuleer je de lokale economie en dus ook de 
werkgelegenheid. We willen dan ook beleid ontwikkelen ter ondersteuning van 
een gevarieerd winkelaanbod, verbetering van recreatiemogelijkheden en in 
het bijzonder willen we nadere invulling geven aan het cultuurbeleid. 

• PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente zelf leerwerkplaatsen en stageplekken 
creëert en een oproep doet aan bedrijven en organisaties in Son en Breugel 
om dat eveneens doen.  

• PvdA-GroenLinks wil dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. 
Wanneer de situatie daarom vraagt, zijn wij daarom bereid om binnen 
redelijke grenzen de OZB lasten te verhogen ten gunste van mensen die 
moeilijk rond kunnen komen, bijvoorbeeld door chronische 
gezondheidsproblemen.  

• PvdA-GroenLinks wil dat Son en Breugel het ondernemerschap stimuleert 
door een snelle dienstverlening aan bestaande en nieuwe bedrijven, door een 
positieve houding ten opzichte van initiatieven die goed zijn voor de lokale 
economie en door het onderhouden van goede contacten met het 
bedrijfsleven. 

• PvdA-GroenLinks wil stimulering van Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Een MVO’er: 
- houdt rekening met het effect van de activiteiten van de onderneming op 

het milieu; 
- heeft oog voor het menselijk aspect binnen en buiten het bedrijf; 
- is per definitie een ondernemer die betrokken is bij de eigen (lokale) 

omgeving. 
• PvdA-GroenLinks wil met de ondernemers op bedrijventerrein Ekkersrijt 

verder werken aan de GreenDeal om het bedrijventerrein op korte termijn 
klimaatneutraal te maken. 
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