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1. Lokaal Best 
1. Onze lokale overheid stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.  

2. Bij belangrijke keuzes betrekken we bewoners (ook ondernemers) in een zo vroeg mogelijk stadium.  

3. Om jongerenparticipatie in de politiek te bevorderen, streven we er naar om samen met andere 

partijen een partijloos initiatief hiervoor op te stellen. 

4. Regionale samenwerking, zeker op economisch en sociaal terrein, is noodzakelijk en gewenst in belang 

van een goed functionerende overheid. Wat goed is voor Best is goed voor de regio en omgekeerd.  

5. Democratisch controle en legitimatie zijn essentiële punten bij samenwerking. 

6. Voor zaken die de burgers niet direct raken, zoals ICT, afvalverwerking, personeelszaken werken we 

zoveel als mogelijk samen met andere gemeenten. 

7. Best is een gezonde gemeente met een gezonde financiële basis. We vinden een fusie met een andere 

gemeente niet in het belang van de burgers van Best en daarom niet aan de orde. 

8. Wij besteden alleen overheidstaken uit als dit echt beter kan en met goede kwaliteit en continuïteit. 

Verdere uitbesteding van taken en marktwerking heeft niet onze voorkeur. Kennisuitwisseling met 

andere gemeenten wordt toegejuicht. 

9. Allen die zich in Best bevinden worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Dit geldt ook voor geloof of 

seksuele geaardheid van onze inwoners. Voor weigerambtenaren is in Best geen plaats. 

2. Werk, inkomen en economie 

Werk 
1. Samen met betrokken (jongeren, ouderen, mensen met een beperking en mensen die vrijwilligerswerk 

doen) stelt Best, in samenwerking met de regio, een Plan van de Arbeid op, inclusief een aanvalsplan 

tegen de jeugdwerkloosheid. 

2. De grenzen van de arbeidsmarkt stoppen niet bij de gemeentegrens. We willen een 

gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering in onze regio. 

3. De aannemende partij voor een gemeentelijk contract moet minimaal 5 procent van de aanneemsom 

gebruiken voor de inzet van langdurig werklozen, jongeren en arbeidsgehandicapten. Ook de 

gemeente zorgt voor 5% ruimte in de eigen organisatie. 

4. De  selectiecriteria maken het aantrekkelijk voor lokale ondernemers om in te schrijven op 

aanbestedingen. 

5. De gemeente zelf biedt voldoende stageplekken binnen de eigen organisatie. 

Als je hulp nodig hebt 
1. Bijstandsgerechtigden worden via scholing, stage of onbetaalde arbeid actief geholpen bij het vinden 

van werk. 

2. Wij vragen van mensen die gebruik maken van de bijstand een maatschappelijke bijdrage  als zij 

hiertoe in staat zijn. 

3. Wie een fatsoenlijk werkaanbod weigert, wordt gekort op de uitkering. Dit gebeurt ook als iemand 

afspraken over het volgen van scholing, re-integratie, werk of vrijwilligerswerk niet nakomt. 

4. Het uitgangspunt voor mensen met een WSW-indicatie is: zoveel mogelijk werk in reguliere banen. We 

gaan uit van wat iemand kan. 
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5. De WSD is, als één van onze gemeenschappelijke regelingen, de eerst aangewezene voor het uitvoeren 

van de Participatiewet. Hiermee blijft ook de in de WSD aanwezige expertise behouden. 

6. Startende ZZP’ers ondersteunen we. Wij willen dat zij kunnen meedingen naar opdrachten die de 

gemeente in de markt zet als zij aan de gestelde functie-eisen voldoen. 

7. Thuishulpen (Alfahulpen) hebben recht op goede arbeidsomstandigheden en cao-lonen. Dit wordt 

opgenomen in aanbestedingsprocedures. 

8. Voor ZZP’ers die schuldhulpverlening nodig hebben, stellen we niet meer als voorwaarde dat zij hun 

bedrijf stopzetten. ZZP’ers komen in aanmerking voor het minimabeleid. 

9. We achten de Voedselbank in Best een goed lopend systeem dat een spilfunctie vervult naar mensen 

die het moeilijk hebben. De Voedselbank verdient blijvende financiële ondersteuning. 

Inkomen 
1. De PvdA voert actief beleid  gericht op het voorkomen van armoede. We doen dit door begeleiding 

naar werk én aanpak van de armoedeproblematiek. 

2. Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we afspraken om problematische 

schulden en huisuitzettingen te voorkomen.  

3. Mensen die langdurig van een minimaal inkomen leven, krijgen extra steun. 

4. Best moet zelf de inkomensgrens voor het gemeentelijk minimabeleid kunnen vaststellen. 

Economie 
1. We stimuleren het ondernemersklimaat door samenwerking met lokale en regionale ondernemers. 

Best brengt hiervoor ondernemers en bedrijven op regionaal niveau bij elkaar. 

2. We zorgen voor een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat door het bieden van voldoende en 

aantrekkelijke bedrijventerreinen in regionale afstemming.  

3. Revitalisering van bestaande bedrijventerreinen gaat vóór nieuwbouw of uitbreiding. 

4. Goede bereikbaarheid (intercity station in Best en Hoogwaardig Openbaar Vervoer, o.a. met Airport 

Eindhoven) en parkeermogelijkheden zijn belangrijk om bedrijventerreinen aantrekkelijk te maken. 

5. Winkels mogen in Best ook op zondag open. 

6. Het moet makkelijker worden om een bedrijf aan huis te beginnen. 

7. Leegstaande panden hebben een negatieve uitstraling. We stimuleren het gebruik door anderen (bv. 

tentoonstelling of als etalage), hot spots voor jongeren (ondernemen, muziek maken, sporten, etc.) of 

gezamenlijk gebruik door ‘meter sharing’ voor beginnende ondernemers. 

8. Voor onze regio ontwikkelen we een strategie om de bouw, een belangrijke banenmotor, te 

stimuleren. We zetten alle landelijke regelingen lokaal in en maken afspraken met bouwondernemers 

en woningcorporaties. 

3. Zorgen voor meedoen 

Zorg bij het ouder worden thuis en in de buurt 
1. Wij zetten ons in voor buurthuizen, brede school en gezondheidscentra omdat deze  een centrale 

functie hebben voor zorg en welzijn in een wijk.  

2. Er worden voldoende levensloopbestendige woningen gebouwd. Ook bestaande woningen worden 

aangepast aan dit uitgangspunt. Hierdoor kunnen ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. 

3. Bestwijzer is een laagdrempelig, één-loket concept en dient behouden te blijven.  
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4. Er komt een lokaal meld- en steunpunt voor ouderenmishandeling. 

5. De decentralisatie van de AWBZ gebruiken we om zorg en welzijn meer aan elkaar te verbinden. . 

6. Wij zijn voorstander van een PGB als de cliënt dit ook wil en kan. Fraude met PGBs zal hard aangepakt 

worden. 

7. Alle raadsstukken dienen getoetst te worden aan het effect op inclusief beleid; beleid dat rekening 

houdt met de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen, met als resultaat dat 

algemene voorzieningen ook beschikbaar zijn voor mensen met een beperking. 

8. Zorgaanbieders maken een plan om versnippering in de dienstverlening te voorkomen. 

9. Het voorkomen van eenzaamheid is een belangrijk thema voor PvdA. Initiatieven die hierop gericht zijn 

zullen wij ondersteunen.  

10. Een hospice hoort ook thuis in Best. 

11. Het gezamenlijk eten in buurthuizen door ouderen wordt verder bevorderd. 

12. Sporten voor ouderen wordt bevorderd door (vervoer naar) fitness mogelijkheden en 

fysiotherapeuten die oefenmogelijkheden in de praktijk hebben, inhoudelijk en financieel te 

ondersteunen. 

13. De gemeente neemt deel aan een Alzheimer café in (de buurt van) Best. 

14. Digitale ondersteuning kan ouderen langer zelfstandig laten wonen. We onderzoeken (mogelijk samen 

met o.a. ZuidZorg) hoe dit breder ingezet kan worden. 

15. Om WMO cliënten te ondersteunen tijdens het “keukentafelgesprek” stelt de gemeente een 

onafhankelijk adviseur ter beschikking van de cliënt die deze kan voorlichten over rechten en plichten. 

Mantelzorgers 
1. 80% Van de zorg wordt verricht door mantelzorgers. Zij krijgen onze speciale aandacht. Bv. het project 

“mantelzorg maatje” (Eindhoven) kan ook in Best worden geïntroduceerd.  

2. We blijven mantelzorgers ondersteunen via logies of weekendondersteuning. 

3. We ondersteunen, samen met onderwijs en jongerenwerk, zeker de jonge mantelzorgers. 

4. (Innovatieve) ideeën om mantelzorg of complete verzorging kleinschalig in wijken beschikbaar te 

stellen wordt door de PvdA ondersteund. 

5. De PvdA vindt dat dagbesteding in Best of directe omgeving voor jong en oud  voorhanden moet zijn. 

Gezondheid 
1. Er komen voldoende gezondheidscentra in de wijken waar wordt samengewerkt tussen huisartsen, 

apothekers, fysiotherapeuten, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen en andere medici uit de 

eerstelijnsgezondheidszorg. 

2. We zetten ons in voor behoud van openbaar vervoer naar de ziekenhuizen in de regio en de Centrale 

Huisartsenpost in Eindhoven. 

Armoedebestrijding 

1. De PvdA wil in het kader van het armoedebeleid de aanval op armoede voortzetten. Het tegengaan 

van de uitsluitende werking van armoede en het ontzien van de effecten daarvan op kinderen heeft in 

de komende periode top prioriteit. 

2. We stellen regelmatig via media, flyers en Bestwijzer de burgers op de hoogte van de verschillende 

regelingen waar zij gebruik van kunnen maken. 

3. We pakken de oorzaak van de armoede door schulden aan; waarom zijn de schulden ontstaan en hoe 

voorkomen we dit naar de toekomst? 
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4. Maximaal binnen 4 weken start het traject voor schuldhulpverlening. 

5. Stichtingen, particuliere initiatieven en professionals die zich met armoedebestrijding bezig houden 

komen regelmatig bijeen om de kwaliteit te handhaven en efficiënter samen te werken. 

6. De PvdA zet zich in voor kwijtschelding van lokale lasten aan mensen met een minimuminkomen. 

7. Best stelt een armoedecoördinator aan als centraal aanspreekpunt voor vragen of signalen over 

armoede. Deze coördinator heeft een goed beeld van het complete aanbod van hulpverleners. 

Daklozen en verslaving 
1. Voorkoming van verslaving door goede voorlichting op scholen. 

2. De gemeente dient eigen beleid te formuleren rond drugs en verslavingsproblematiek. 

3. Er komt meer aandacht voor gezinnen die dakloos raken door verlies van hun werk. 

4. We werken samen met woningaanbieders om persoonsgebonden actieplannen te maken. 

Integratie 
1. We organiseren inburgeringactiviteiten voor nieuwkomers, ook voor migranten uit Midden- en Oost-

Europa. Voorlichting en onderwijs voor de kinderen zijn belangrijk. 

2. In overleg met de regio kijken we naar de huisvestingsproblematiek van de arbeidsmigranten uit 

Midden- en Oost-Europa. Uitbuiting door huisjesmelkers zullen we streng tegengaan. 

4. Onderwijs, jeugd en zorg 

Onderwijs 
1. Rond de basisscholen zijn veilige schoolzones (max 30 km/u, parkeerverboden, etc.). 

2. ‘Op voeten en fietsen naar school’ wordt gestimuleerd. 

3. Welzijn, buurtagent, wijkverpleegkundige, consultatiebureaus, het centrum voor jeugd en gezin, 

huisartsen enz. horen betrokken te zijn bij de school in een ‘brede school’ opzet. 

4. Kinderen mogen niet op achterstand beginnen. Samen met peuterspeelzalen, kinderopvang en het 

onderwijs worden plannen hiervoor ondersteund. 

5. Ouders worden aangespoord om deel te nemen aan vroeg- en voorschoolse educatieve activiteiten. 

6. De PvdA steunt het doel van het passend onderwijs.  

7. PvdA stimuleert intensieve afstemming tussen de samenwerkingsverbanden van het primair onderwijs 

en het voortgezet onderwijs. 

8. De toekenning van het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de principes van passend onderwijs. 

9. Samenwerking en afstemming zoeken op het regionaal niveau m.b.t. leerlingenvervoer, eenduidigheid 

voor ouders, scholen en samenwerkingsverbanden. 

10. Jonge kinderen met een beperking hebben baat bij zo snel mogelijke ondersteuning om verergering te 

voorkomen. 

11. Investeer in programma’s voor arbeidsopleiding voor kwetsbare jongeren in het speciaal onderwijs. 

Jeugd en zorg 
1. De PvdA wil uitgaan van de versterking van de eigen kracht van ouders en kinderen. Ophouden met 

onnodige etikettering en waar mogelijk ontzorgen. 
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2. Voor een betere en efficiëntere jeugdzorg regisseert de gemeente de samenwerking tussen 

aanbieders en jeugdzorg en komt er per kind/gezin één plan en één regisseur bij problemen op 

verschillende vlakken. 

3. Wanneer veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er  ingegrepen en zijn er goede 

opvangvoorzieningen beschikbaar. 

4. Wij maken een plan van aanpak om alcohol- en drugsgebruik onder jongeren te verminderen. 

5. We accepteren wangedrag van groepen jongeren niet en willen eerder via preventie dan repressie dit 

voorkomen 

6. De Stichting Welzijn Best/Oirschot moet door middel van jongerenwerk in staat gesteld worden nog 

meer invulling te geven aan deze preventieve taak. 

5. Wonen, wijken en veiligheid 

Wonen en wijken 
1. Iedereen kan binnen een redelijke termijn een beschikbare en betaalbare woning vinden. 

2. We steunen van harte het systeem van startersleningen om toetreden tot de woonmarkt aantrekkelijk 

te maken en zorgen ervoor dat dit buiten bezuinigingen wordt gehouden.  

3. Tenminste 30% van woningen in de nieuwbouwprojecten is beschikbaar voor starters. 

4. Bouwen op inbreidingslocaties heeft de voorkeur boven nieuwbouwprojecten. 

5. Bevorderen van initiatieven om in eigen beheer nieuwbouw te realiseren. 

6. Bevorderen van plannen die invulling geven aan hergebruik van leegstaande kantoorruimte, zeker als 

daaraan een sociale doelstellingen/invulling verbonden worden. 

7. Nadrukkelijk betrekken van (toekomstige) bewoners bij de planvorming. 

8. Waar mogelijk of noodzakelijk 30-km zones in woonwijken. 

9. Bouw levensloopbestendige koop- en huurwoningen. 

10. De aanpak van woonoverlast moet integraal plaatsvinden. 

11. De aantrekkelijkheid van een nieuw centrum wordt verhoogd door afsluiting in het weekend van de 

Hoofdstraat. 

12. Het nieuwe centrum krijgt een groene uitstraling met veel bomen op de pleintjes. 

13. Aarle en de Vleut zijn twee bijzondere buurtschappen in Best. Daarop moeten we zuinig zijn. 

Toekomstige ontwikkelen moeten passen in het karakter van het buurtschap en in samenhang zijn met 

de omgeving. 

14. In Aarle wordt geen nieuwbouw gepleegd ten westen van de Aarleseweg. 

Veiligheid 
1. Bij veiligheid moet gezocht worden naar een goede balans tussen preventie en handhaven. 

2. Bij het formuleren van veiligheidsbeleid en de uitvoering daarvan worden de (toekomstige) bewoners 

betrokken onder meer via het bewonersoverleg in Best. 

3. Jaarlijks wordt een onderzoek uitgevoerd naar onveilige situaties in samenwerking met (o.a.) het 

Vrouwennetwerk. 

4. Bij het ontwerp en de inrichting van nieuwbouw(wijken) in Best, wordt rekening gehouden met de 

veiligheid van alle verkeersdeelnemers, waaronder scholieren, minder validen en ouderen. 

5. Zo veel mogelijk weren van zwaar transport door het centrum van Best.  
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6. Door het verkeersluw maken van het centrum van Best wordt de veiligheid voor fietsers en 

voetgangers verhoogd. 

7. Bij onveilige parkeersituaties wordt handhavend opgetreden. 

6. Sport en cultuur 

Sport 
1. De sociale functie van sportverenigingen wordt versterkt door verbindingen te leggen met scholen, 

buitenschoolse opvang, welzijn en jongerenwerk. 

2. Kinderen houden via SchoolSportBest de mogelijkheid om met iedere vorm van bewegen kennis te 

maken. 

3. Gezinnen die door financiële redenen niet in staat zijn hun kinderen aan sport deel te laten nemen, 

krijgen ondersteuning van Stichting Leergeld. 

4. Sportparken worden multifunctioneel gebruikt. Overdag dienen deze ruimtes beschikbaar te zijn voor 

het onderwijs en voor begeleiding van speciale doelgroepen. 

5. De bestaande accommodaties zullen zoveel als mogelijk op peil gehouden worden. 

6. Voor grote investeringen wordt een eigen bijdrage van de verenigingen gevraagd.  

7. Bij onderwijsvoorzieningen zal een gymzaal in de directe nabijheid aanwezig zijn. 

8. Wij faciliteren het schoolzwemmen voor kinderen vanaf 8 jaar die nog geen zwemdiploma hebben. De 

PvdA is voorstander van een zwemvangnet. 

9. Het buitenbad ‘De Dolfijn’ blijft open. Samenwerking met particulier initiatief wordt verder 

onderzocht. 

Cultuur 

1. Wij spannen ons in om nog meer bezuinigingen op culturele voorzieningen te voorkomen. 

2. Pulz moet een goed functionerende, laagdrempelige culturele voorziening worden in het centrum. 

3. Culturele organisaties werken nauw samen met het onderwijsveld. 

4. Elk kind moet kunnen kennismaken met verschillende uitingen van kunst en cultuur. 

5. Culturele instellingen gaan zelf actief op zoek naar cofinanciering. Initiatieven zoals het Tejaterke en de 

Culturele Hotspot krijgen een eerlijke kans. 

6. Er wordt een onderhoudsplan opgesteld voor de kunst in de openbare ruimte in Best.  

7. Bij nieuwe plaatsingen van kunst in de openbare ruimte worden de bewoners op tijd er bij betrokken. 

7. Natuur, milieu, landschap en verkeer 

Natuur 
1. Verbinden van versnipperde natuurgebieden. 

2. Herstel van bedreigde natuurgebieden zoals het Langven, Het Groene Woud en De Scheeken. 

3. Natuur en landschap ‘beleefbaar’ maken voor verschillende doelgroepen zoals wandelaars, fietsers, 

minder validen, ruiters en sporters. 

4. Bevorderen van een natuurlijke overgang van stedelijk naar meer landelijk gebied. 
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5. Impuls voor plattelandsrecreatie die passend is binnen en rekening houdt met de schaal van het 

buitengebied en de omgeving. 

6. Bevorderen van natuurlijk onderhoud en beheer van het openbaar groen. 

7. Stimulering van de biodiversiteit op gemeentelijke grond. 

Milieu 
1. Best zo spoedig mogelijk energieneutraal, maar uiterlijk in 2030. 

2. Duurzame nieuwbouw met inzet van energiebesparende maatregelen en gebruik van duurzame 

energiebronnen zoals zonne-energie, windkracht en aardwarmte. 

3. Scheiding van (huishoudelijke) afvalstromensysteem verbeteren. 

4. Uitstoot van fijnstof zo veel mogelijk beperken en waar mogelijk de totale belasting terugdringen. 

5. Geen schaliegas in Best. 

Landschap 
1. Behoud en herstel van karakteristieke landschapselementen zoals populieren en cultuurhistorische 

waarden. 

2. Goede landschappelijke inpassing van nieuwe bebouwing in het buitengebied. 

3. Bevorderen van maatschappelijke, biologische en diervriendelijke initiatieven in het buitengebied.  

4. Bescherming van cultureel erfgoed in het buitengebied van Best. 

Verkeer 
1. Stimuleren van veilig fietsverkeer. 

2. Goede infrastructurele voorzieningen en goed openbaar vervoer met de verschillende buurgemeenten 

om onnodige automobiliteit te voorkomen, zowel in bestaand Best als in de uitbreidingslocaties. 

3. Waar mogelijk scheiden van snel en langzaam verkeer om de verkeersveiligheid te verbeteren. 

4. Het parkeerbeleid mag niet leiden tot overlast voor woonwijken. 

5. Inzetten op herstel van de intercityfunctie van treinstation Best. 

6. Uitbreiden van het deels al duurzame gemeentelijke wagenpark (schone of elektrische motoren) met 

inbegrip van de bijbehorende infrastructuur. 

7. Geen uitbreiding van Eindhoven Airport, tenzij mogelijk zonder toename van overlast (geluid en 

fijnstof) en in lijn met de afspraken die zijn vastgelegd aan de Alders tafel. Geen toename van het 

bestaande aantal vliegbewegingen boven de bebouwde kom van Best. Samen met de buurgemeenten 

wordt gezorgd voor het handhaven van de gemaakte afspraken. 

8. Handhaven van het bestaande meetnet met geluidspalen om de (cumulatieve) geluidsbelasting 

objectief vast te stellen. 

9.  Er komt een onderzoek naar het optimaal gebruik van de parkeergarage “De Molenveste”. 

8. Financiën 
1. De PvdA gaat behoedzaam om met de beschikbare overheidsmiddelen. Een structureel sluitende 

begroting en meerjarenplanning zijn uitgangspunt. 

2. Het is belangrijk dat de gemeente reserves heeft om tegenvallers te kunnen opvangen, maar het is 

geen doel op zich om reserves op te bouwen. 

3. De lokale lasten houden gelijke tred met de inflatie. We voorkomen extra lastenverzwaringen voor 

onze burgers. 
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4. Uitvoering van de gedecentraliseerde taken (Jeugdzorg, AWBZ) moet binnen het verkregen extra 

budget plaatsvinden.  

5. Lokale belastingen waar in Best een duidelijke tegenprestatie van de gemeente tegenover staat (zoals 

afvalstoffenheffing en sommige leges) worden kostendekkend doorberekend. 

6. Subsidies worden verleend op basis van een activiteitenplan en beoordeeld op hun bijdrage aan een 

sociale samenleving.  

7. Een ‘subsidioloog’ gaat op zoek naar subsidiemogelijkheden, op landelijk en Europees niveau, voor de 

activiteiten in onze gemeente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


