EERLIJKER, SOCIALER EN DUURZAMER
VERKIEZINGSPROGRAMMA PVDA-GROENLINKS BEST
2022-2026

INLEIDING
PvdA & GroenLinks gaan voor de eerste keer samen deelnemen aan
de gemeenteraadsverkiezing in Best. Dit doen we voor de inwoners
van Best. Want samen kunnen we nog meer bereiken!
Een prettige gemeente met uitdagingen
In Best is het prettig wonen, de slogan “Best is best bijzonder” is dan ook
geen loze kreet. De natuur is altijd dichtbij, de voorzieningen zijn op peil en
we gaan goed met elkaar om. We groeten elkaar op straat, hebben respect
voor de medemens en we beschikken over een levendig centrum. De
gemeente is volop in ontwikkeling!
Toch kent onze gemeente ook opgaven. Belangrijke keuzes betreffende
economie en ecologie, die we niet meer kunnen uitstellen, moeten worden
gemaakt. Het klimaat vraagt, meer dan ooit, om aandacht. Want als we niks
doen, wordt de aarde warmer en de samenleving armer. Wij hebben de
ambitie om zo snel mogelijk energieneutraal te worden. Daarnaast moet
de gemeente uitgaan van een stelsel waar niet de woningmarkt centraal
staat maar de behoefte van de inwoners van Best. Het sociaal domein, en
de toegang hiertoe, staan onder druk. De menselijke maat ontbreekt, de
financiële tekorten, mede veroorzaakt door de ‘zorgcowboys’, stapelen op.
Het stationsgebied schreeuwt om aandacht.

Onze inzet
Het mag duidelijk zijn dat we voor grote maatschappelijke opgaven staan.
Opgaven die nu om een oplossing vragen! Hoe gaan we om met de
woningopgave? Met de stijgende energieprijzen? En hoe zorgen we ervoor
dat iedereen mee kan blijven doen in onze mooie gemeente?

In dit verkiezingsprogramma geven wij aan wat onze visie is op de toekomst
van Best. De fractie van PvdA-GroenLinks Best gaat de komende periode
aan de slag om dit programma waar te maken. Waarbij de focus met name
ligt op de volgende drie onderwerpen:

1. Betaalbaar wonen
We willen meer bouwen! Maar meer bouwen alléén is niet voldoende. Het
gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die mensen voor wie de tekorten
het grootst zijn. We zetten daarom in op bouw van sociale huur- en sociale
koopwoningen. Op dit moment is er een mismatch tussen vraag en aanbod,
door slimmer en creatiever om te gaan met ruimte gaan we dit aanpakken.

2. Toegankelijke zorg
Goede zorg dient voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn. Te
vaak vallen kwetsbare mensen tussen wal en schip. Op dit moment gaat de
overheid te veel uit van een bureaucratie waar de regels te streng
nageleefd worden. Wij staan voor meer menselijke maat en een overheid
die vertrouwen heeft in mensen en de zorg niet ziet als markt.

3. Klimaatactie
Iedereen moet mee kunnen doen aan de energietransitie. Mensen met de
kleinste portemonnee worden het hardst getroffen door de stijgende
energieprijzen. Door samen te werken kunnen we lokaal het verschil
maken. Dit doen we samen met onze inwoners, die betrekken we actief.

We kunnen dit niet zonder onze inwoners. Wij vragen het
vertrouwen van de inwoners van Best op 16 maart 2022.
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1. GOED WONEN EN WERKEN IN BEST
Een dak boven je hoofd is een grondrecht. Maar we zitten midden in een wooncrisis waarin dat grondrecht lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is.
Datzelfde geldt voor een stabiel inkomen, iets wat nodig is om mee te kunnen doen in de samenleving. De wachtlijsten voor een sociale huurwoning zijn
enorm, waardoor starters en mensen met lage inkomens nauwelijks aan een woning kunnen komen. Huurwoningen in de vrije sector zijn onbetaalbaar. De
enorme stijging van de energieprijzen en huizenprijzen zorgen voor onzekere tijden. Het aantal dakloze mensen in Nederland is in tien jaar tijd verdubbeld.
Het mag duidelijk zijn, het is tijd voor actie: PvdA-GroenLinks Best gaat veel meer betaalbare woningen bouwen en zorgt dat iedereen mee kan blijven doen.

Betaalbaar wonen
1. Alle nieuwbouw bestaat uit 40% sociale huur- of betaalbare
koopwoningen en we stimuleren vormen van flexwonen/ ‘tiny Houses’.
We bouwen vooral voor jongvolwassenen en ouderen.
2. We voeren zelfbewoningsplicht in voor alle nieuwbouwwoningen
gedurende 5 jaar.
3. We voeren zelfbewoningsplicht in voor bestaande woningen in
daartoe aan te wijzen wijken. Opkoping door beleggers maken we
onmogelijk.
4. PvdA-GL steunt de instandhouding van de startersleningen. De
starterslening moet meer bekendheid krijgen en tenminste tot de NHGnorm gaan.
5. We stimuleren het omvormen van leegstaande bedrijfs- en
kantoorpanden tot woningen.
6. De PvdA-GL is tegen de verkoop van sociale woningen.
7. We verminderen de regeldruk van de gemeente om bouwinitiatieven
makkelijker van de grond te laten komen.
8. Om de doorstroming in woningen te vergroten voert de gemeente een
doelgroepenbeleid1 in.

9. De gemeente stelt een geactualiseerde woonzorgvisie op in
samenwerking met zorgpartijen en woningcorporaties. In die
woonzorgvisie is ook ruimte voor alternatieve woonvormen zoals
coöperatie, woon-zorgclusters en woongroepen.
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zijn. Zo kunnen bijvoorbeeld hoge inkomens de lage- en middeninkomens niet
verdringen bij betaalbare woningen.

Met een doelgroepenverordening kan een gemeente regels vastleggen over
bouwen en behouden van betaalbare huur- en koopwoningen. Met deze
verordening gaan de woningen ook echt naar de doelgroep waar ze voor bedoeld

Sociale zekerheid
1. Wij voeren actief beleid om armoede te voorkomen door bv.
schuldhulpverlening en cursussen budgetbeheer.
2. Best gaat experimenteren met overname van schulden en gaat met
schuldeisers over tot sanering. Schuldhulpverlening begint binnen 4
weken.
3. We willen de menselijke maat terug in de Participatiewet. We willen
dat mensen in de bijstand kunnen bijverdienen of giften mogen
aannemen van familie of vrienden.
4. We willen dat Best experimenteert met behoud van sociale uitkering
en AOW als mensen gaan samenwonen. Dit bevordert de doorstroom
op de woningmarkt, maar zorgt ook voor een sociaal en gelukkig leven.
5. Wij bevorderen de aanpak van laaggeletterdheid door inzet van
professionals.
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6. Fietsen die door de gemeente worden geruimd, stellen we gratis
beschikbaar aan mensen die ze goed kunnen gebruiken.
7. De gemeente zorgt dat bijstandsgerechtigden actief benaderd
worden2.
De
communicatie
moet
duidelijker
en
de
aanvraagformulieren eenvoudiger.

Arbeidsmarkt
1. De gemeente moet als grote werkgever het goede voorbeeld geven.
We zorgen voor voldoende vaste banen, diversiteit onder de
gemeenteambtenaren en het aannemen van mensen met een fysieke
of psychische beperking.
2. Dit wordt ook gevraagd aan organisaties die diensten uitvoeren voor
de gemeente of producten leveren.
3. De gemeente zorgt voor 10% ruimte in de eigen organisatie.
4. De gemeente biedt voldoende betaalde stageplekken binnen de eigen
organisatie.
5. Verdringing van betaalde banen door vrijwilligerswerk is niet
toelaatbaar.
6. In overleg met de regio leveren we een positieve bijdrage aan de
huisvestingsproblematiek van arbeidsmigranten.
7. Er komt een regionaal scholingsfonds, gevuld door de overheid en het
bedrijfsleven, voor een leven lang ontwikkelen. Hierdoor ondersteunen
we de kracht van Brainport. En we zorgen dat mensen ook na een
ontslag aantrekkelijk blijven op de arbeidsmarkt.
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Nu vragen 30% van de potentiële gerechtigden niets aan, met name jongeren
en migranten.
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2. FIJNE SAMENLEVING IN BEST
PvdA-GroenLinks geeft gezondheid, sport en cultuur voorrang en werkt aan een gemeente waar iedere inwoner trots op is. Hierbij staan kernwaarden zoals
samenwerking, vertrouwen en solidariteit centraal. Het gaat niet om geld, instituties en organisaties, maar om de mensen zelf. We investeren in preventie in
de breedste zin van het woord. We geloven in de kracht van sport, cultuur en willen dat iedereen hieraan mee kan doen! Gezondheid gaat verder dan niet
ziek zijn. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. De gemeente kan geen mentale of fysieke beperkingen wegnemen of
ziektes genezen. Maar de gemeente kan wél hulp en adequate zorg bieden, zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun eigen buurt kunnen blijven wonen,
sporten en bewegen en sociale cohesie in wijken en buurten versterken door een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen. PvdA-GroenLinks Best zet zich
in voor een fijne samenleving waar iedereen kan genieten van toegankelijke zorg, sport, kunst en cultuur.

Zorg

Sport

1. Iedereen moet voldoende zorg in de directe omgeving hebben.
Daarom zetten we ons in voor buurthuizen, brede scholen en
gezondheidscentrums.
2. Wij willen samenwerking tussen zorgaanbieders met kwaliteit als
uitgangspunt, in plaats van concurrentie op basis van prijs.
3. Sporten voor ouderen wordt bevorderd door (vervoer naar) fitness.
We ondersteunen de huidige initiatieven.
4. Er is goede ondersteuning voor mantelzorgers; dagopvang en
respijtzorg om de zorg te ontlasten.
5. Niet het beleidsterrein maar de mens staat centraal.
6. Voorkomen is beter dan genezen. PvdA-GL zet daarom in op een sterk
preventief beleid en het verkleinen van gezondheidsachterstanden.
7. Wanneer er sprake is van een gezin met meerdere problemen, werken
wij volgens het principe ‘1 gezin, 1 plan, 1 regisseur’.
8. PvdA-GL is tegen overmatige marktwerking in de zorg. In Best is er
geen ruimte voor zorgcowboys met schimmige constructies of
exorbitante winsten. In geval van misstanden treden we hard op.
Zorgaanbieders die niet voldoen worden geweerd uit het zorgaanbod.

1. Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. De
voorzieningen houden we op peil en we halen drempels weg voor
mensen om te gaan sporten en bewegen; de Schoolsport Olympiade
blijft behouden.
2. Het buitenbad ‘De Dolfijn’ blijft open.
3. De gemeente ondersteunt sportverenigingen en culturele instellingen,
die actief werk maken van diversiteit en integratie.
4. We bezuinigen niet op sport- en culturele voorzieningen.
5. We bevorderen deelname aan sport voor kinderen van nietdraagkrachtige ouders.
6. 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.
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5. Alle kinderen in het basisonderwijs krijgen culturele vorming en gaan
minstens één keer naar een museum. Hiervoor blijven
combinatiefunctionarissen in dienst.
6. De gemeente verleent incidenteel subsidie voor éénmalige, bijzondere
activiteiten op het gebied van sport of cultuur.

Iedereen meedoen

Cultuur
1. De gemeente neemt haar verantwoordelijk voor het creëren en
onderhouden van betaalbare huisvesting voor kunst en cultuur. Deze
infrastructuur mag niet belemmerd worden door vastgoedbeleid met
kostendekkende huren.
2. De bibliotheek blijft gratis voor jongeren tot 18 jaar. De bibliotheek
levert op professionele wijze een bijdrage aan het bestrijden van
laaggeletterdheid.
3. Kunst educatieve instellingen, de bibliotheek, culturele organisaties,
koren en orkesten, verenigingen en initiatieven van makers dienen in
de gemeente aanwezig te zijn en toegankelijk te zijn voor iedereen. De
gemeente ontwikkelt daartoe een adequaat subsidiebeleid.
4. In alle subsidierelaties neemt de gemeente op dat de Fair Practice Code
cultuur
vereist
is.
Dat
geldt
ook
voor
de
door
combinatiefunctionarissen georganiseerde projecten.

1. Ongeacht waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt,
jij mag zijn wie je wilt zijn. We tolereren geen discriminatie en racisme.
De gemeente maakt actief werk van een inclusieve samenleving.
Discriminatie en/of belediging op basis van hun uiterlijk of geaardheid
in welke vorm dan ook is volstrekt ontoelaatbaar.
2. De gemeente zorgt samen met de betrokkenen dat zij voldoet aan het
VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking (New
York, 2006) en stelt een actieplan ‘Best Inclusief’ op: binnen 4 jaar een
inclusieve, beter toegankelijke gemeenschap (wijken, openbare ruimte
en gebouwen, scholen, sportvoorzieningen, winkels, kantoren en
openbaar vervoer).
3. Hiervoor worden ideeën opgehaald bij mensen met een fysieke of
psychische beperking. Zij weten als geen ander hoe we er als gemeente
voor kunnen zorgen dat gebouwen, websites, de openbare ruimte en
alle andere aspecten van onze samenleving ook voor hen beter
toegankelijk worden.
4. Er komt een regenboogpad in het centrum.
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3. JEUGD EN JONGEREN IN BEST
Ieder kind in Best heeft recht op een kansrijke start. De eerste duizend dagen zijn hier cruciaal voor. Kinderen uit gezinnen die worstelen met armoede,
taalachterstand of een ongezonde leefomgeving krijgen een valse start. Daarom investeert PvdA-GroenLinks in de jeugd door in te zetten op preventie
en samenwerking met belangrijke partners. Goed onderwijs blijft de beste remedie tegen kansenongelijkheid. Ieder kind of jongere heeft talenten, of
dat nu praktisch inzicht, kennis of creativiteit is. PvdA-GroenLinks Best zet zich in voor een bruisend Best waar alle kinderen en jongeren kansen krijgen.

Onderwijs
1. Rond de basisscholen zijn veilige schoolzones (max 30 km/u,
parkeerverboden, etc.).
2. Kinderen met een taalachterstand worden tijdig doorverwezen naar
Vroeg- en Voorschoolse Educatie.
3. De gemeente treedt actief op tegen vroegtijdige schoolverlaters.
4. Leerlingen van het Heerbeeck College krijgen de mogelijkheid om gratis
deel te nemen aan EHBO-lessen. Voorkomen is namelijk beter dan
genezen.
5. Gratis bijlessen voor kinderen die het nodig hebben en waarvan de
ouders die bijlessen niet kunnen betalen.

Jeugdzorg

3. Wanneer veiligheid van kinderen in het geding is, wordt er ingegrepen
en zijn er goede opvangvoorzieningen beschikbaar.
4. Via het Ondersteuningsteam Bestwijzer (OTB) zetten we in op zo snel
mogelijke signalering van problemen via school, leerplichtambtenaar,
consultatiebureau, familie, politie en gebedshuizen.
5. Wij zorgen ervoor dat er voldoende expertise in het
Ondersteuningsteam Best is op het gebied van kindermishandeling,
jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking.
6. PvdA-GL wil meer investeren in de jeugdzorg en de wachtlijsten
aanzienlijk verkorten. Daarnaast zetten we in op een betere
samenwerking tussen de gemeente, scholen en jeugdzorgorganisaties.

1. We investeren in programma’s voor drugs- en alcoholpreventie, tegen
pestgedrag op scholen en sociale media, seksueel misbruik, problemen
bij een vechtscheiding en gokverslaving.
2. Om de leefbaarheid te bevorderen en jongeren een kansrijke start te
geven zetten we in op preventie. Dit doen we door nauwe
samenwerking
met
huisartsen,
verloskundigen
en
onderwijsinstellingen te faciliteren.
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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.
2. Wij laten jongeren die gebruik maken van jeugdzorg bij hun 18de
verjaardag niet in de steek. Dit door ze zorgvuldig toe te leiden naar de
bestaande zorg.
3. We stimuleren Todo om ook activiteiten te organiseren voor de
jongeren tot 18 jaar.
4. De PvdA-GL wil armoede bestrijden. Hoogste prioriteit ligt bij het
voorkomen van uitsluiting door armoede bij kinderen en jongeren.
5. Als jongeren aan het spelen zijn moet dat volledig veilig kunnen.
Daarom willen we dat de grasveldjes in de buurt goed onderhouden
worden.
6. In de winter-/herfstmaanden fietsen veel jongeren in het donker van
en naar Eindhoven. Dit is gevaarlijk. Daarom willen wij onderzoeken
hoe en of het uitgaansgebied in Best kan worden verbeterd. Dit is niet
alleen voor jongeren maar ook voor ouders geruststellender.
7. Leerlingen van het Kempenhorst College en Heerbeeck College krijgen
de mogelijkheid om gratis lessen te volgen over hoe om te gaan met
social media en cyberpesten.
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4. DUURZAAM EN GROEN IN BEST
De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en wil tot
samenwerking. Wachten kan niet meer: we moeten nú de handen uit de mouwen steken. Samen met onze inwoners kunnen we verduurzaming echt in de
praktijk brengen. Daarnaast staan we voor voldoende groen en natuur in de gemeente. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kinderen en het
voortbestaan van dieren en insecten. Wij willen dat dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven
centraal en beschermen onze natuur. PvdA-GroenLinks Best zorgt ervoor dat klimaat, duurzaamheid en groen in Best hoog op de politieke agenda blijft
staan.

Duurzaam beleid
1. Best wordt zo spoedig mogelijk energieneutraal. PvdA-GL wil een
volledig duurzame energievoorziening in de regio in 2050. Nieuwbouw
is altijd energieneutraal.
2. De gemeente maakt elk jaar een klimaatbegroting waarin de stand van
zaken en haalbaarheid van verschillende toekomstscenario’s
geëvalueerd worden.
3. Evenementen georganiseerd in Best zijn volledig duurzaam, denk
bijvoorbeeld aan herbruikbare bekers of het compenseren van de CO2.
4. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld door het nemen van
energiebesparende maatregelen. We stappen zo snel mogelijk over op
duurzame energie, zodat we volledig CO2 neutraal worden.
5. PvdA-GL wil dat de grote vervuilers in Best streng worden
gecontroleerd.
6. We zorgen dat bedrijven meedoen in de energietransitie. We helpen
het MKB actief om besparende maatregelen door te voeren.
7. Het verduurzamen van sportaccommodaties is goed voor gebruikers,
verenigingen en het klimaat. De gemeente maakt hier werk van, waar
nodig met advies en het oplossen van financiële knelpunten.
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Energie
1. De meeste energie is te besparen in bestaande bouw. Nieuwbouw is
vaak al (heel) duurzaam en energieneutraal. Bestaande bouw
verduurzamen is een uitdaging die PvdA-GL opneemt.
2. PvdA-GL is tegen ondergrondse opslag kernafval.
3. Wij stimuleren het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen door
voorlichtingscampagnes te organiseren en voorfinanciering aan te
bieden.
4. De gemeente zelf wekt zoveel als mogelijk energie op en koopt voor
de rest 100% duurzame stroom in.
5. Inwoners krijgen, via lokale burgerberaden een centrale rol in de lokale
energietransitie. Deze uitgenodigde inwoners geven advies aan de
politiek.
6. Inwoners met een kleine beurs worden koplopers in energiebesparing.
Van energiecoaches krijgen zij gratis advies en hulpmiddelen
(tochtstrips, ledlampen, radiatorfolie etc.). Ook komt er een
gemeentelijke subsidie op isolatiemateriaal.
7. We maken de energietransitie mogelijk door samen met inwoners te
zorgen voor zonneparken op daken of langs de snelwegen.
8. Inwoners in Best moeten goed worden betrokken bij zonneparken.
9. We zetten de omslag naar elektrisch vervoer in de hoogste versnelling.
De gemeente verdubbelt de hoeveelheid (openbare) laadpalen.
10. De Regionale Energie Strategie neemt besparing niet mee als
doelstelling. PvdA-GL wil juist zwaar inzetten op energiebesparing.
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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

11. Er is één wethouder verantwoordelijk voor samenhang van alle
duurzaamheidsinitiatieven.

Klimaat adaptatie
1. We willen ons maximaal inzetten voor duurzaam beleid in Best.
2. Tegels eruit, groen erin: Inwoners moedigen we aan om hun
regenwater af te voeren op eigen terrein 3. Dit doen we onder andere
via subsidiëring door de gemeente. Minder tegels – meer groen – geen
regenwater in het riool.
3. We ontharden samen met scholen die dat willen de schoolpleinen en
maken daar natuurlijke speelplaatsen van met ruimte voor
natuureducatie.
4. Op (tijdelijk) braakliggende terreinen geven we ruim baan aan
initiatieven
als
buurtmoestuinen,
stadslandbouw,
natuurspeelplaatsen, bijenvelden of pop-up sportparken.
5. We creëren meer (tijdelijke) waterberging in plassen en sloten of op
waterpleinen. Zo sparen we ook water voor in droge tijden.
6. We streven ernaar dat ieder dak groen wordt, vol ligt met
zonnepanelen of op een andere manier goed gebruikt wordt. Daartoe
gaat de gemeente actief te werk om te helpen inwoners en bedrijven
hun daken te transformeren.
7. We adviseren inwoners en geven financiële steun aan hen die niet in
staat zijn hun huis zelf te vergroenen.

regenton/- reservoir. In een aantal gemeentes, zoals bijvoorbeeld Eindhoven, Son
en Breugel, is subsidie mogelijk als stimulering.
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Schone lucht
1. De gemeentelijke organisatie schaft bij vervanging van rijdend
materieel altijd elektrische voertuigen aan.
2. Onze gemeente werkt met de provincie samen bij de uitkoop van
intensieve veehouderijen in ons buitengebied. Intensieve veehouderij
is een vorm van industrie. Grootschalige veehouderijen horen daarom
niet thuis in landelijke gebieden.
3. Er wordt een programma opgesteld door de gemeente voor de
structurele meting van luchtvervuiling.
4. De grootste veroorzakers van fijnstof, naast het verkeer, zijn open
haarden en houtkachels. Er wordt bij nieuwbouw geen houtstook
(open haard) meer toegelaten. We maken mensen bewust van het
fijnstof uit open haarden en houtkachels en verlenen een subsidie op
luchtfilters.
5. Veel inwoners en dieren hebben last van vuurwerk. De gemeente
organiseert met Oud & Nieuw daarom zelf een vuurwerkshow. Ook
wordt gekeken naar mogelijkheden voor specifieke ‘afsteekplekken’.

Natuur en recreatie
1. Natuur en landschap maken we ‘beleefbaar’ voor verschillende
doelgroepen zoals wandelaars, fietsers, minder validen, ruiters en
sporters.
2. Wij werken niet mee aan de bouw van megastallen en staan geen
vestiging van nieuwe intensieve veehouderijen of uitbreiding van
bestaande bedrijven toe.
3. Biologische landbouw en veeteelt in het buitengebied worden
bevorderd.

4. De gemeente verplicht bedrijven om stallen en dierverblijven
brandveilig te maken.
5. Iedere renovatie of aanpassing in de openbare ruimte levert méér
groen, biodiversiteit en klimaatbestendigheid op.

Verkeer
1. We stimuleren veilig fietsverkeer door goed onderhoud en asfaltering
van de fietspaden (‘strakke fietspaden’). Ook willen we goede,
overdekte fietsenstallingen in met name het centrum.
2. De nadelige effecten van geluid, luchtvervuiling en verkeer op onder
andere het klimaat, de gezondheid en leefbaarheid mogen niet verder
toenemen.
3. De gemeente faciliteert en stimuleert in deelmobiliteit en
transferhubs. Op strategische plekken maken we ruimte voor
deelfietsen en elektrische auto’s.
4. In het kader van duurzaamheid en toegankelijkheid moet het ook
mogelijk zijn om in het weekend gebruik te maken van een OV-fiets.
5. De openbare ruimte is van ons allemaal. Niet de auto maar de mens
moet centraal staan. We verlagen de parkeernormen zodat minder
ruimte wordt ingenomen door auto’s. We maken meer ruimte voor
groen en voor fietsers en voetgangers. Dit doen we door het aantal
parkeerplaatsen naar beneden te brengen (met uitzondering van
invalidenparkeerplaatsen).
6. Alleen voor voetgangers, fiets en OV komt er nog nieuw asfalt. We
werken niet mee aan het aanleggen van autowegen ten koste van
natuur en leefbaarheid of nieuwe wegen die het autogebruik onnodig
stimuleren.
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Eindhoven Airport
1. Eindhoven Airport is uitgegroeid. De impact op omwonenden en
klimaat is simpelweg te groot. Het advies van Van Geel moet worden
uitgevoerd. Bij iedere beslissing over Eindhoven Airport staat het
verbeteren van de woonomgeving en het klimaat voor PvdAGroenLinks voorop.
2. In het weekend worden vluchten vóór 08.00 niet meer toegestaan.
Hierdoor worden omwonenden één uur extra nachtrust gegund.
3. De ingangstijd van de boeteregeling voor vertraagde vluchten wordt
vervroegd van 24.00 naar 23.30; de boetes moeten in het
leefbaarheidsfonds gestort worden.
4. Het huidige aantal vliegbewegingen van 40.500 per jaar is het
maximum. Daling is om allerlei redenen aan de orde, stijging absoluut
niet.

Afval
1. Scheiding van (huishoudelijke) afvalstromensysteem verbeteren we,
zodat er maximaal 30 kg per persoon restafval wordt ingezameld.
2. We gaan zoeken naar andere of betere methodes om de afvalstromen
te scheiden (bv. diftar) 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.
4. We beperken het ongeadresseerde drukwerk. We voeren de ja/ja
sticker in; dit betekent dat inwoners expliciet moeten vragen om
ongeadresseerd reclamedruk te ontvangen. De gemeente verspreidt
deze stickers bij invoering van de maatregel.
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5. HET BESTUUR VAN BEST
In Best is het goed wonen. We staan voor een dorp waar iedereen zich welkom en veilig voelt, mee kan doen en zichzelf kan zijn. Hierbij past een
lokale overheid die de behoeften van de inwoners goed aanvoelt. Een gemeente die met inwoners in gesprek gaat en ruimte laat voor discussie.
PvdA-GroenLinks Best zet zich in voor een veilige, inclusieve en participerende gemeente.

Lokale overheid
1. Onze lokale overheid stelt zich dienstbaar en zichtbaar op en zoekt de
verbinding. De gemeente is er voor de bewoners, niet andersom.
2. We geven ambtenaren de mogelijkheid om een aantal uur per maand
mee te lopen met maatschappelijke organisaties. Hiermee brengen
we inwoner en bestuur samen en weet de ambtelijke organisatie wat
speelt in de samenleving.
3. De gemeente zorgt ervoor dat al haar dienstverlening ook toegankelijk
is voor niet-digivaardige mensen.
4. De gemeente communiceert (formulieren en gemeentelijke websites)
in begrijpelijk taal.
5. De gemeente gaat bij alle nieuwe bijstandsgerechtigden na of ze de
noodzakelijke vaardigheden voldoende beheersen en geeft hen, indien
nodig, extra scholing.
6. Burgerinitiatieven krijgen kansen. Daarvoor willen we een
‘luistercommissie’4 instellen. Deze initiatieven leiden tot meer
betrokkenheid van bewoners.
7. Regels zijn ondersteunend en geen doel op zich. Regels worden
afgeschaft, als er geen duidelijke reden meer voor is.

8. De medewerkers van de gemeente zijn een vertaling van de inwoners.
We streven naar een inclusieve organisatie waar iedereen, ongeacht
afkomst, geloof of andere kenmerken, zich thuis kan voelen.
9. PvdA-GL is voor de nieuwbouw van het gemeentehuis om te voldoen
aan de Arbowet en klimaatadaptatie. We willen dat het nieuw
gemeentehuis een voorbeeld is van duurzaam bouwen en werken.

Veiligheid
1. De wijkagent treedt zichtbaar op. Van handhaving gaat ook een
preventieve werking uit.
2. De veiligheid voor opgroeiende kinderen of partners thuis is voor ons
een absolute prioriteit. Wij dulden geen huiselijk geweld of andere
vormen van misbruik.
3. Financiële uitbuiting van ouderen (door bv. kinderen of
mantelzorgers) moet stevig worden tegengegaan. Ook door goede
voorlichting worden ouderen bewust gemaakt van de gevaren van
digitale contacten zoals phishing.
4. Digitale veiligheid van de eigen organisatie is van groot belang voor
een betrouwbare overheid die ook altijd beschikbaar is.

4

Deze commissie krijgt een uitgebreide presentatie van het initiatief en geeft
vervolgens advies over de te volgen procedures
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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.
2. Indien wij een bestemming weten voor de reserves, benoemen we die.
3. De lokale lasten houden tenminste gelijke tred met de inflatie. We
voorkomen extra lastenverzwaringen voor onze inwoners.

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
inwoners van Best en daarom niet aan de orde. Samenwerking doen
we in Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) verband.
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. Democratische controle en legitimatie zijn essentiële punten bij
samenwerking.
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