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PvdA: Zeker zijn in Best 
2018 

1. Verbonden samenleving 
Leefbaarheid 

1. Bij nieuwbouwprojecten zetten we ons maximaal in voor betaalbare huur- en/of koopwoningen, met 

name ook voor kleinere, ééngezinswoningen of ‘Tiny Houses’. 

2. PvdA steunt de instandhouding van de Startersleningen.  

3. Wij zijn voor hergebruik van leegstaande kantoorruimte als woonruimte. 

4. De PvdA is tegen de verkoop van sociale woningen. 

5. Voor de verduurzaming van woningen wordt een fonds ingericht zodat voorfinanciering mogelijk is. 

6. Ontwikkelingen in Aarle en de Vleut moeten passen in het karakter van het buurtschap, in 

samenhang zijn met de omgeving en voldoen aan het beeldkwaliteitsplan. 

7. 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. 

Sociale zekerheid 
1. Wij bevorderen de aanpak van laaggeletterdheid. 

2. Wij bestrijden eenzaamheid door o.a. ontmoetingsactiviteiten te faciliteren. 

3. Wij voeren actief beleid om armoede te voorkomen. 

4. Met woningbouwcorporaties, deurwaarders en nutsbedrijven maken we afspraken om 

problematische schulden en huisuitzettingen te voorkomen.  

5. Maximaal binnen 4 weken start het traject voor schuldhulpverlening. 

6. Er komt een armoedecoördinator die alle signalen of vragen over armoede behandelt 

7. Best gaat experimenteren met overname van schulden en gaat met schuldeisers over tot sanering. 

8. Schuldeisers van woningcorporaties, zorgverzekeraars, energieleveranciers en waterbedrijven doen 

vanaf twee maanden achterstand melding bij de gemeente.  

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

gemeenschappelijke en gecoördineerde werkgeversbenadering houden in onze regio. 

2. De aannemende partij voor een gemeentelijk contract moet minimaal 5% van de aanneemsom 

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

3. 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. 

6. De jobhunters brengen de mogelijkheden van jobcarving actief onder de aandacht in de regio. 

Hiermee worden nieuwe banen gecreëerd, die goed uitgevoerd kunnen worden door mensen met 

een arbeidsbeperking. 

7. De Jobhunters hebben met name aandacht voor de ‘marmeren generatie’ van ca 45 tot 60 jaar. 

8. Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet toelaatbaar.  
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Zorg 
1. In de aanbestedingseisen worden naast eisen over kosten ook eisen over kwaliteit gesteld. 

2. De eigen bijdrage in de WMO geldt alleen voor mensen met een inkomen, dat hoger ligt dan 130% 

van het minimumloon. Het kan niet meer zijn dan de kostprijs van een voorziening of dienst. 

3. Wij zetten ons in voor buurthuizen, brede scholen en gezondheidscentra omdat deze een centrale 

functie hebben voor zorg en welzijn in een wijk.  

4. Bestwijzer is een laagdrempelig, één-loket concept en dient behouden te blijven.  

5. Er komt een lokaal meld- en steunpunt voor ouderenmishandeling. 

6. Sporten voor ouderen wordt bevorderd door (vervoer naar) fitness gemeentelijk te ondersteunen. 

7. (Innovatieve) ideeën om mantelzorg of complete verzorging kleinschalig beschikbaar te stellen 

wordt ondersteund. Uitgangspunt: kijk wat mogelijk/gewenst is, niet naar de onmogelijkheden. 

8. Er moet dagbesteding in Best of directe omgeving voor jong en oud voorhanden zijn. 

9. Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers: dagopvang en respijtzorg om de zorg te ontlasten. 

Sport en cultuur 
1. De sociale functie van sportverenigingen en culturele instellingen wordt versterkt door verbindingen 

te leggen met scholen, buitenschoolse opvang, welzijn en jongerenwerk. 

2. De Schoolsport Olympiade blijft behouden. Hierdoor hebben kinderen de mogelijkheid met alle 

vormen van sport kennis te maken. 

3. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden tot aansluiting bij het Jeugdsportfonds en het 

Jeugdcultuurfonds. 

4. Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen culturele vorming en gaan minstens één keer naar een 

museum. 

5. Het buitenbad ‘De Dolfijn’ blijft open. 

6. De gemeente ondersteunt actieve sportbeoefening en cultuurbeleving voor mensen met een 

beperking. 

7. De gemeente ondersteunt sportverenigingen en culturele instellingen, die actief werk maken van 

diversiteit en integratie. 

8. Het huidige niveau van sport- en culturele voorzieningen, incl. ondersteuning vanuit de gemeente 

blijft gehandhaafd. 

9. De subsidie aan sportverenigingen en cultuurinstellingen is bestemd voor het in stand houden van 

de infrastructuur(gebouwen en terreinen) en de uit te voeren activiteiten.  

10. Zoek naar meer kansen om sportcomplexen duurzaam te maken (licht, zonnepanelen, warmte, etc.) 

11.  De gemeente verleent incidenteel subsidie voor éénmalige, bijzondere activiteiten op het gebied 

van sport of cultuur. De subsidieverlening vindt plaats op basis van een  degelijke activiteitenplan 

met begroting. 

Samenleving voor iedereen 
1. De PvdA schaart zich achter het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (New 

York, 2006) en stelt een actieplan (Best Inclusief) op in samenwerking met het Gehandicapten 

Platform, om binnen 4 jaar van Best een inclusieve gemeenschap te maken. Wijken, openbare 

ruimte en gebouwen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, kantoren en openbaar vervoer worden 

zo ingericht dat ze toegankelijk zijn voor mensen met een beperking. 

2. Alle (voorgestelde) raadsbesluiten dienen getoetst te worden op het beleid dat rekening houdt met 

de verschillende mogelijkheden en beperkingen van mensen. Hierdoor zijn algemene voorzieningen 

ook beschikbaar voor mensen met een beperking. 
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3. Het is onacceptabel als in onze gemeente mensen op basis van hun uiterlijk of geaardheid worden 

geweigerd bij uitgaansgelegenheden en verenigingen. Discriminatie en/of belediging in welke vorm 

dan ook is volstrekt ontoelaatbaar. 

4. De PvdA ondersteunt initiatieven, die uit de samenleving komen, om discriminatie tegen te gaan. 

2. Jeugd en jongeren 
Onderwijs 

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

2. De PvdA wil armoede bestrijden. Hoogste prioriteit ligt bij uitsluitende werking van armoede bij 

kinderen te voorkomen. 

3. Kinderen met een taalachterstand worden tijdig doorverwezen naar kwalitatief goede Vroeg- en 

Voorschoolse Educatie. 

4. Vroegtijdige schoolverlaters treedt de gemeente actief tegemoet. Jongeren uit het praktijk- of 

speciaal onderwijs begeleiden we naar vervolgonderwijs of naar werken en leren. 

Jeugdzorg 
1. We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie, tegen pestgedrag op scholen en 

social media, seksueel misbruik, problemen bij een vechtscheiding en gokverslaving. 

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

opvangvoorzieningen beschikbaar. 

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

dit voorkomen 

4. Wij ervoor zorgen dat er voldoende expertise in de het Ondersteuningsteam Best is op het gebied 

van kindermishandeling, jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking. 

5. Voor een efficiënte samenwerking stemt de gemeente af met collega-gemeenten. 

Jongeren 
1. Mee kunnen en mogen doen is de norm! We ondersteunen kinderen en gezinnen, die op eigen 

financiële kracht onvoldoende middelen hebben om mee te doen op school en met sport . Stichting 

Leergeld is hiervan de uitvoerder. 

2. Wij laten jongeren die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18de verjaardag niet in de steek door ze 

zorgvuldig toe te leiden naar de bestaande zorg. 

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

de zorg in hun ontwikkeling worden belemmerd door respijtzorg aan te bieden.  

4. Wij willen voor jongeren met problematische schulden een revolving fonds1 inrichten om hun 

schulden in onder te brengen en betaalregelingen met schuldeisers en jongeren te treffen. Dat doen 

we zonder de verantwoordelijkheid bij de jongeren weg te nemen. Jongeren blijven eigenaar van 

hun schuld en krijgen begeleiding en training in financiën. Hiermee wordt de jongere weer 

perspectief geboden om te kunnen werken aan zijn of haar toekomst. 

3. Duurzame, groene en veilige omgeving 
Energie 

1. Best wordt zo spoedig mogelijk energieneutraal en afvalloos. 

2. We stellen concrete doelen ten aanzien van de verduurzaming van woningen, bedrijven(terreinen), 

(overheids)gebouwen en onderwijs- en zorginstellingen. 

                                                           
1 Het idee van een ‘revolving fund’ is dat een overheid tijdelijk middelen beschikbaar stelt. De uitgezette middelen 
moeten dus weer terug worden betaald, eventueel met rente of door betaling van een rendement. 
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3. Nieuwbouw moet altijd energieneutraal zijn door inzet van energiebesparende maatregelen en 

gebruik van duurzame energiebronnen zoals zonne-energie, windkracht en aardwarmte. 

4. Er wordt niet naar schaliegas geboord in Best. 

5. Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door voorlichtingscampagnes te 

organiseren en voorfinanciering in de vorm van een ‘revolving fund’ mogelijk te maken. 

6. Alle sociale woningen zijn binnen 10 jaar goed geïsoleerd. Hierover maken we bindende afspraken 

met corporaties. De netto woonlasten mogen daardoor niet omhoog gaan. 

7. De gemeente koopt 100% duurzame stroom in. 

Lucht en water 
1. De gemeentelijke organisatie schaft bij vervanging van rijdend materieel in eerste instantie 

elektrische voertuigen aan. 

2. We willen ons maximaal inzetten voor meer groen in Best. Hierdoor wordt de luchtkwaliteit ook 

beter. In elke wijk moet de lucht gezond zijn. 

3. Burgers moedigen we aan om hun regenwater af te voeren op eigen terrein2.  

Verkeer 
1. We stimuleren veilig fietsverkeer door goed onderhoud en asfaltering van de fietspaden (‘strakke 

fietspaden’). 

2. De aantrekkelijkheid van de regio voor wonen, werken en recreëren mag door de aanwezigheid van 

het vliegveld niet verder worden aangetast. 

3. De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer op leefbaarheid, gezondheid en klimaat 

mogen na 2019 niet verder toenemen. 

4. Het aantal vakantievluchten neemt niet meer toe; grotere vliegtuigen, geen uitbreiding van het 

aantal vluchten. 

5. Groei van het aantal vliegbewegingen boven 43.000 mag alleen door stillere (minder geluid) en 

schonere (minder uitstoot) vliegtuigen in te zetten of door andere maatregelen om de hinder terug 

te dringen. De helft van deze winst kan ingezet worden om het aantal vliegbewegingen te laten 

groeien. De andere helft moet ten goede komen aan het verbeteren van de leefbaarheid in de 

omgeving van het vliegveld. 

6. Geen geplande landingen na 23.00 uur, geen geplande starts voor 07.00 uur en in het weekend niet 

voor 08.00 uur. 

7. Er komt een groter leefbaarheidsfonds zoals bij Schiphol gevuld door aandeelhouders met het 

jaarlijkse dividend van Eindhoven Airport. 

8. De luchthaven krijgt vanaf 2020 een eigen treinstation. 

Afval 
1. Scheiding van (huishoudelijke) afvalstromensysteem verbeteren zodat er maximaal 100 kg per 

persoon RST afval3 wordt ingezameld. 

2. We gaan zoeken naar andere of betere methodes voor de afvalstromen te verbeteren zodat we zo 

snel mogelijk van afval overschakelen op grondstoffenbehoud.. 

3. Huishoudens kunnen hun afval, inclusief klein bouwafval, gratis bij het afvalscheidingsstation 

afgeven om illegale stort te voorkomen. 

                                                           
2 Dat kan bijvoorbeeld door minder tegels te gebruiken, meer groen te planten, of door de regenpijp niet naar de 
riolering te leiden maar naar eigen grond of een regenton/- reservoir. 
3 Dit is nu ca 200 kg. 
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Natuur en recreatie 
1. Wij verbinden versnipperde natuurgebieden. 

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

minder validen, ruiters en sporters.  

3. Intensieve veehouderij is een vorm van industrie. Grootschalige veehouderijen horen daarom niet 

thuis in landelijke gebieden. 

4. Wij controleren de omvang van de veestapel in onze gemeente met dierrechten. Uitgangspunt is dat 

de volksgezondheid moet zijn gegarandeerd, er geen overlast ontstaat, en dat duurzaamheid en 

dierenwelzijn worden gediend. 

5. Wij werken niet mee aan de bouw van megastallen en staan geen vestiging van nieuwe intensieve 

veehouderijen of uitbreiding van bestaande bedrijven toe. 

6. Biologische landbouw en veeteelt in het buitengebied worden bevorderd. 

7. De gemeente controleert of veebedrijven voldoen aan alle geldende regels en treedt bij 

overtredingen direct handhavend op. 

8. De gemeente verplicht bedrijven om stallen en dierverblijven brandveilig te maken. 

9. Er komen in Best geen geitenhouderijen totdat de gezondheidsaspecten voldoende onder controle 

zijn. 

Veiligheid 
1. In Best kan iedereen zich ongeacht afkomst, geloof, geslacht en seksuele geaardheid vrij bewegen en 

uiten. 

2. De wijkagent treedt zichtbaar op. Van handhaving gaat ook een preventieve werking uit. 

3. Via het Ondersteuningsteam Bestwijzer zetten we in op zo snel mogelijke signalering van problemen 

via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en gebedshuizen. 

4. De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons een absolute prioriteit. Wij 

dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. 

4. Bestuur en beleid 
1. Onze lokale overheid stelt zich dienstbaar op. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.  

2. De gemeente zorgt ervoor dat al haar dienstverlening ook toegankelijk is voor niet-digivaardige 

mensen. 

3. De gemeente communiceert (formulieren en gemeentelijke websites) in voor iedereen begrijpelijk 

taal. 

4. De gemeente controleert alle nieuwe bijstandsgerechtigden of ze de noodzakelijke vaardigheden 

voldoende beheersen en geeft hen, indien nodig, extra scholing hiertoe. 

5. Burgerinitiatieven van bewoners spelen een belangrijke rol in de politieke besluitvorming. Deze 

initiatieven leiden tot meer betrokkenheid van bewoners. 

6. Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Regels worden afgeschaft, als er geen duidelijke 

reden meer voor is. 

7. Burgerinitiatieven krijgen kansen. Daarvoor willen we een ‘luistercommissie’4 instellen.  

Financiën 
1. 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. 

                                                           
4 Deze commissie krijgt een uitgebreide presentatie van het initiatief en geeft vervolgens advies over de te volgen 
procedures 
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2. De lokale lasten houden gelijke tred met de inflatie. We voorkomen extra lastenverzwaringen voor 

onze burgers. 

Bestuurlijke toekomst Best 
1. 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. 

2. Logische samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk en gewenst in belang van een goed 

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

3. De PvdA is niet tegen fuseren met omliggende gemeenten van vergelijkbare omvang en financiële 

positie. Een fusie tot 1 gemeente met Eindhoven is, door de schaalverschillen, niet in het belang van 

Best.  

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

5. Initiatieven die vanuit de samenleving komen worden zo goed mogelijk ondersteund. 

6. Naast meer vrijheden voor burgerinitiatieven (bv. zoals met invoering omgevingswet) is ook een 

betere handhaving gewenst. 


