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Voorwoord - Aan alle Nederlanders: "Ik doe een beroep op jou!"

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. 

De gemeenteraadsverkiezingen zijn aanstaande. Het is een belangrijke verworvenheid in onze democratie dat alle 
Nederlanders op 21 maart 2018 een stem mogen uitbrengen voor hun gemeenteraad. Want door middel van deze stem 
wordt bepaald welke kant jouw gemeente de komende jaren opgaat. En dan gaat het om vragen die ons allemaal raken:

Wordt jouw Eindhoven rechtvaardiger? Met méér geld voor de bestrijding van armoede? 
Of laat jouw gemeente de kwetsbaren weer vier jaar lang aan hun lot over? 

Wordt jouw Eindhoven eerlijker? Met een ziektekostenverzekering zónder eigen risico? 
Of laat jouw gemeente de zieken uitbuiten?

Wordt jouw Eindhoven gelijkwaardiger? Met daadkrachtige maatregelen tegen discriminatie?  
Of kijkt jouw gemeente toe, terwijl mensen worden uitgesloten?

De gemeenteraadsverkiezingen doen er dus toe! De gemeente is de overheid waar jij direct mee te maken hebt.  
De gemeente heeft in de afgelopen jaren steeds meer taken overgenomen van de landelijke overheid. Dit is daarom  
de kans om jouw leven en het leven van je dierbaren te verbeteren, door jouw gemeente, Eindhoven, rechtvaardiger,  
eerlijker en gelijkwaardiger te maken!

DENK Eindhoven is dé politieke beweging die landelijk heeft laten zien het verschil te kunnen maken. Wij staan voor 
rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid en verzetten ons tegen de verrechtsing, verruwing en verharding. Ook in jouw 
Eindhoven is dit geluid keihard nodig! Daarom doe ik een beroep op alle Eindhovenaren: 

Breng jouw stem uit op 21 maart 2018! Breng jouw stem uit op DENK Eindhoven

Tunahan Kuzu
Politiek leider DENK

?

?

?
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Beste Eindhovenaar,

De politieke speerpunten en ideeën van DENK zijn er voor alle inwoners van Eindhoven. Deze speerpunten gaan ervan uit 
dat iedere inwoner van Eindhoven, ongeacht zijn/ haar afkomst, kleur, geloof of overtuiging, een waardevolle burger is, die 
graag een bijdrage wil en kan leveren in het verder ontwikkelen van een sociaal sterke stad, waar ruimte is voor iedereen.

De politiek in Eindhoven staat voor grote uitdagingen. De woningnood, een zwakke raad, maatschappelijk belang van de 
Tongelreep, de routing/verkeerschaos in het centrum én het ongekend gapend gat in onze financiële huishouding. DENK is 
niet de veroorzaker van deze problemen, maar staat wel in de startblokken om ze met beide handen aan te pakken.

Adnen Șenal 
Lijsttrekker DENK Eindhoven
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Iedereen moet mee kunnen doen in onze 
samenleving. De gemeente heeft, als overheid die 
het dichtst bij de mensen staat, als kerntaak om 
mensen die hulp nodig hebben om mee te kunnen 
doen, te ondersteunen. 

DENK Eindhoven staat voor een gemeente die helpt 
en ondersteunt. Door vooruitgang en participatie 
voorop te stellen. De tegenprestatie in de bijstand 
wordt bij DENK Eindhoven daarom gericht op 
het betrekken van mensen bij de arbeidsmarkt 
en ontplooiing, waarbij verdringing actief wordt 
voorkomen. Vrijwilligers die zich met hart en 
ziel inzetten kunnen rekenen op onze steun. En 
werkzoekenden in een uitkeringssituatie worden 
door de gemeente actief geholpen met het zoeken 
van een baan. Verder faciliteert de gemeente de 
komst van banen naar de stad met een aantrekkelijk 
vestigingsklimaat.

Werkloosheid onder kwetsbare groepen wordt door 
de gemeente bestreden. Dat begint met onderwijs 

dat aansluit op de arbeidsmarkt. Jongeren met 
een migrantenachtergrond, ouderen en lager 
opgeleiden zonder baan worden actief geholpen. 
Hier zet DENK Eindhoven het aanbestedingsbeleid 
voor in (return on investment), maar ook bijscholing 
en het aantrekkelijker maken om mensen aan te 
nemen. 

Iedereen heeft recht op een op een beschaafd 
inkomen. In veel gevallen is de bijstand of een 
uitkering te laag om mee te doen. 
DENK Eindhoven staat daarom voor meer geld 
voor het armoedebeleid en toegankelijke 
armoedevoorzieningen. Er wordt ook ingezet op 
preventie van schulden. Mensen met schulden 
worden door de gemeente niet meer uitgeleverd 
aan de kwalijke praktijken van incassobureaus. 
DENK Eindhoven maakt zich hard voor meer 
arbeidsplekken voor arbeidsongeschikten. 

Werk en Inkomen 1
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Werk en Inkomen 
DENK Eindhoven staat voor: 
• Een structurele vernieuwende aanpak om de uitzichtloze situatie van langdurige armoede aan te pakken 

door de regie bij de gemeente neer te leggen.
• Een benadering van het Werkleerbedrijf waarbij deze kijkt naar de werkervaring en 

opleidingsachtergrond van de persoon die zijn re-integratietraject volgt.
• Een afspiegeling van de diversiteit van de maatschappij binnen het hoger management bij 

maatschappelijke organisaties en bij de gemeente. Er moet een functionerend diversiteitsbeleid komen.
• Een inkomensnorm voor bestuurders van gesubsidieerde organisaties. Deze mogen niet meer verdienen 

dan de burgemeester van Eindhoven.
• Het bevorderen van de arbeidsparticipatie door het toestaan van 200 euro netto bijverdiensten per 

maand met behoud van de bijstandsuitkering.

1
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DENK Eindhoven staat voor een samenleving waarin 
iedereen zichzelf kan zijn. In plaats van integratie, is 
wederzijdse acceptatie ons hoogste doel. Ongeacht 
afkomst, geaardheid, geslacht, beperking, of welk 
kenmerk dan ook. Iedere Nederlander is voor DENK 
Eindhoven speciaal. 

De gemeente maakt bij DENK Eindhoven een 
absoluut speerpunt van het bestrijden van 
discriminatie en racisme langs vijf ketenen: 

 permanente bewustwording;
 meldingsbereidheid en aangiftebereidheid;
 controle;  
 vervolging;
 strafmaat. 

Op die manier draagt DENK Eindhoven bij aan 
gelijke kansen voor iedereen. 

De gemeente geeft zélf het goede voorbeeld 
door het personeelsbestand een afspiegeling 
van de inwoners van de gemeente te laten zijn. 
Het aanbestedingsbeleid wordt ingesteld op het 
belonen van bedrijven die werk maken van het 
bestrijden van discriminatie en een representatief 
personeelsbestand. Bedrijven die discrimineren 
worden door de gemeente geregistreerd, aan de 
schandpaal genageld en uitgesloten van opdrachten 
en samenwerking. 

De gemeente bestrijdt discriminatie bij sollicitaties 
en bij uitgaansgelegenheden met kracht, zet in op 
laagdrempelige melding en effectievere opsporing 
en bestraffing. Daarnaast werkt de gemeente 
aan het bij elkaar brengen van mensen en het 
tegengaan 

Inclusie en Acceptatie 
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Een afspiegeling binnen de gemeente en binnen maatschappelijke organisaties van alle gezichten die 

samen Eindhoven vormen. Dit willen we bewerkstelligen door middel van diversiteitsquota.
• Het bestrijden van discriminatie en racisme door het vergroten van de bekendheid van het 

discriminatiemeldpunt dat zorg draagt voor de meldings- en aangiftebereidheid.
• Een voorkeursbeleid binnen bijvoorbeeld de subsidieverstrekking voor bedrijven en organisaties die op 

een actieve wijze een bijdrage leveren aan een functionerend diversiteitsbeleid en het bestrijden  
van discriminatie.

• Het samenbrengen van burgers en het tegengaan van segregatie. Eindhovense wijken en buurten dienen 
de diversiteit van alle bevolkingsgroepen te weerspiegelen.

• Een monument voor bewustwording met betrekking tot slavernij. Jaarlijks op 1 juli, op de dag van de 
afschaffing van de slavernij, hoort er een festiviteit plaats te vinden waarbij dit monument centraal  
zal staan. 

Inclusie en Acceptatie 
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Het onderwijs is dé motor van onze samenleving. 
Alleen als wij de komende generatie alle 
vaardigheden en grondbeginselen die nodig zijn 
om in wederzijdse acceptatie met elkaar samen 
te leven bijbrengen, houden wij onze gemeente 
sterk, welvarend en verbonden. Daarnaast draagt 
het onderwijs, als duurzame bron van vooruitgang 
en ontwikkeling, bij aan het wegwerken van 
achterstanden. 

DENK Eindhoven zet daarom in op het aantrekken 
van de beste leraren voor onze gemeente en op 
schone, veilige en moderne schoolgebouwen voor 
onze kinderen. Zwakke scholen krijgen ruimhartige 
steun, maar bij het uitblijven van verbetering zullen 
scholen moeten sluiten. Voortijdig schoolverlaten 
en onderwijsachterstanden worden met kracht 

aangepakt, zodat iedereen werkt aan zijn of 
haar ontplooiing. Om iedereen vroegtijdig in het 
onderwijs te kunnen laten excelleren, worden 
taalachterstanden vroegtijdig weggewerkt. 
Het onderwijs moet een afspiegeling zijn van de 
samenleving. DENK Eindhoven staat daarom voor 
een gemeente die segregatie in het onderwijs 
bestrijdt, het lerarenbestand divers maakt, maar ook 
werk maakt van scholen die qua richting aansluiten 
bij de bewoners van de gemeente.

Dit alles kan alleen slagen als een school een 
plek is waarbij een buurt en ouders betrokken 
zijn. Onze gemeente maakt daarom werk van 
ouderbetrokkenheid bij scholen en steunt 
projecten waarbij scholen zich verbinden aan 
maatschappelijke initiatieven. 

Onderwijs3
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Ruimte voor middelbaar onderwijs met een religieuze of culturele grondslag in Eindhoven. 

• Het tegengaan en monitoren van onderadvisering bij basisscholen. De gemeente moet een podium 
creëren voor voorlichting aan zowel docenten als ouders en een meldpunt instellen. 

• Vaste schooltijden voor elke basisschool in de gemeente Eindhoven die zijn afgestemd op de werktijden 
van de ouders; een continurooster. 

• Het in gesprek treden met scholen met als doel het afschaffen van de ouderbijdrage. Bijdrages zouden 
per evenement kunnen worden gevraagd of kunnen worden vergoed voor de minder bedeelden. 

• Bijscholingsprojecten voor nieuwkomers met het oog op de door hen opgedane specialismes/
werkervaring om hen gerichter te helpen met de arbeidsregels en -omstandigheden. Het huidige beleid 
richt zich enkel op educatie van de Nederlandse taal.

Onderwijs
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Veiligheid is dé kerntaak van de overheid: ook 
van de gemeente. Voor het bevorderen van de 
veiligheid is vertrouwen in de politie essentieel. 
De tevredenheid over en uitkomsten van het 
politiewerk in onze gemeente maken wij daarom 
beter meetbaar. Wij maken de politie divers, 
bestrijden etnisch profileren en zorgen ervoor dat 
de politie een speerpunt maakt van het bestrijden 
van discriminatie.

DENK Eindhoven zet zich er keihard voor in dat 
iedereen zich veilig voelt en ook daadwerkelijk 
veilig is. Dat begint met meer blauw op de 
straat in wijken en gebieden waar dit nodig is. 
De wijkagent moet behouden blijven. Inwoners 
krijgen bij ons inspraak in de prioriteiten van het 
veiligheidsbeleid. Ook garandeert de gemeente 
de veiligheid van scholen en religieuze gebouwen. 
Baldadig gedrag en straatintimidatie worden met 

grote aandacht door onze gemeente bestreden. 
Daarbij kijken we niet alleen naar straf, maar 
ook naar hoe wij in samenwerking met scholen, 
ouders en andere instellingen dit gedrag kunnen 
voorkomen. 

We helpen inwoners van onze gemeente om 
woninginbraken terug te dringen en fietsendiefstal 
te bestrijden. Hierbij maken we gebruik van 
voorlichting, maar ook van technologische 
hulpmiddelen. Buurtwachten mogen nooit een 
vervanging zijn voor agenten. 

Tot slot kan veiligheid nooit alleen het gevolg zijn 
van repressieve maatregelen. DENK Eindhoven 
staat pal voor een gemeente die oog heeft voor het 
voorkomen van criminaliteit, door middel van het 
bieden van perspectief aan mensen die dreigen te 
ontsporen en goed jongerenwerk. 

Veiligheid4
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Het plaatsen van goed zichtbare camera‘s op plaatsen waar burgers zich onveilig voelen. 

• Het bij calamiteiten plaatsen van mobiele politiekantoren in wijken zodat er op een laagdrempelige 
manier aangeklopt kan worden. 

• Bevordering van de veiligheid van publieke ruimtes, zoals gebedshuizen, middels een subsidie voor de te 
treffen veiligheidsmaatregelen en actiever toezicht door de politie. 

• Het plaatsen van duurzame verlichting op plekken met onvoldoende verlichting ter bevordering van de 
veiligheid van Eindhovenaren.  

• Het inzetten op betere voorlichting voor burgers omtrent diverse meldpunten om een hogere 
veiligheidsgraad te realiseren.

Veiligheid
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Iedereen in onze gemeente moet kunnen genieten 
van cultuur, moet gebruik kunnen maken van 
toegankelijke recreatie en moet in de nabijheid 
verkeren van prachtige natuur. 

Een levendige cultuursector maakt onze wijken 
bruisend en brengt mensen bij elkaar. DENK 
Eindhoven ondersteunt de cultuursector, maar 
maakt in subsidieverlening een speerpunt van 
breedtecultuur: Cultuur die een afspiegeling 
vormt van de diversiteit in onze gemeente, een 
maatschappelijke functie heeft en iedereen 
aanspreekt. Daarnaast is het van belang dat 
kinderen in onze gemeente zich vroegtijdig 
cultureel kunnen ontplooien. Zo houden wij  
onze gemeente bruisend en leefbaar. 

Onze gemeente moet meer natuur- en 
speelgebieden in de wijken realiseren.  
Dit doen wij onder andere door een gemeentelijke 
minimumnorm voor groen- en speelgebieden in 
wijken in te voeren. 

Recreëren houden wij in onze gemeente 
toegankelijk. Dit betekent dat er voorzieningen 
moeten zijn die alle inwoners aanspreken. Aan 
inwoners waarvoor een museumbezoek of een 
bezoek aan bijvoorbeeld het theater te duur is, 
bieden wij mogelijkheden om deel te nemen aan 
recreatie. 

Cultuur, Recreatie en Natuur5
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Het niet privatiseren van de Tongelreep en een betaalbare zwemvoorziening. 

• Een laagdrempeliger en diverser cultuuraanbod van de gemeente zodat deze aansluit bij de diversiteit 
van de stad, middels het gericht en stimulerend verstrekken van subsidies. 

• Een gemeentelijke minimumnorm voor groen op buurtniveau. 

• Een harde aanpak van vervuilers die afval in de natuur dumpen. 

• 24 uurs openingstijden voor horeca- en uitgaansgelegenheden.

Cultuur, Recreatie en Natuur
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Iedereen moet een plek hebben in onze gemeente. 
Of je nou oud bent, of jong. Rijk bent, of arm. Een 
groot gezin hebt, of alleen woont. Starter bent, of al 
jaren in een eigen woning woont. Onze gemeente is 
toegankelijk voor iedereen.

De gemeente heeft een belangrijke rol om te 
zorgen voor een woningaanbod dat aansluit bij de 
behoeften van onze inwoners. DENK Eindhoven 
waakt daarom voor voldoende aanbod van 
sociale huurwoningen, woningen voor starters, 
woonruimtes voor studenten en woningen voor 
ouderen. Hier maakt de gemeente afspraken over 
met woningcorporaties en private partijen, maar 
de gemeente neemt ook zélf initiatief door het 
verbouwen van bijvoorbeeld kantoorpanden. 
Bewoners moeten hierin een zwaarwegende  
stem krijgen.

Bij het verkopen van gemeentelijke gronden 
dienen niet alleen grote projectontwikkelaars 
aan het langste eind te trekken, maar ook onze 
inwoners. Wij willen daarom een gedeelte van de 
gemeentelijke gronden reserveren voor verkoop 
aan burgers. Wij zetten ons in om de erfpacht voor 
groepen die dit niet kunnen betalen af te schaffen 
of te verlagen. Bij de OZB kijken wij nadrukkelijker 
naar draagkracht van de bewoner. 

Wij zetten ons ervoor in dat gemengd wonen de 
norm wordt. Mensen met verschillende inkomens 
en achtergronden wonen in onze gemeente naast 
elkaar en met elkaar in harmonie. Onze gemeente is 
barmhartig, want we stellen voldoende woonruimte 
beschikbaar voor asielzoekers en statushouders. 
De gemeente ondersteunt ook actief in het 
verduurzamen en toekomstbestendig maken van 
woningen in onze gemeente. 

Wonen6
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Het gericht aanpakken van het woningtekort. DENK Eindhoven denkt aan studenten, senioren en 

minderbedeelden. De gemeente kan middels aanpassingen in het bestemmingsplan hierin  
faciliteren/herbestemmen.  

• Het wederom in eigen handen nemen van de verloren regie van het gemeentebestuur op het gebied van 
huisvesting door een actievere houding ten opzichte van woningcorporaties. 

• Een eindverantwoordelijkheid bij het college van B&W met betrekking tot het urgentiebeleid.  
Het urgentiebeleid moet worden versoepeld en herzien. Het urgentiebeleid is er met een reden en de 
verloren menselijke maat moet wederom terug. 

• Het tegengaan van segregatie en verpaupering door het creëren van gemengde wijken waarin mensen 
met verschillende achtergronden in goede harmonie met elkaar leven. Nieuwbouwprojecten moeten 
zowel sociale huur- als koopwoningen bevatten. 

• Het creëren van hoogwaardige leefgebieden middels eventuele fusies met randgemeenten zoals Best, 
Son & Breugel, Nuenen, Gerwen & Nederwetten, Geldrop-Mierlo, Waalre, Veldhoven, Eersel en Oirschot.

Wonen
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De motor van de economie in onze gemeente 
zijn vooral de ondernemers in het midden- en 
kleinbedrijf. De slagers, bakkers, supermarkten en 
kappers die keihard werken en onze wijken levendig 
houden: zij moeten door onze gemeente worden 
ondersteund. 

DENK Eindhoven wil daarom snijden in 
gemeentelijke regels en verordeningen die 
overbodig zijn, zodat ondernemers meer 
tijd hebben voor hun bedrijf. Hoge lasten 
voor onze ondernemers worden verlaagd. 
Ondernemersverenigingen worden representatief 
gemaakt en actief betrokken bij de vorming van 
beleid.  

Stil zitten betekent achteruitgang. De wereld om 
ons heen verandert in rap tempo. Daarom moet 
onze gemeente snel inspelen op sectoren waar 
kansen liggen. DENK Eindhoven ziet bijvoorbeeld 
kansen in de ambachtseconomie, maar ook in de 
creatieve economie. De gemeente monitort kansen 
en faciliteert ontwikkeling. 

De kracht van diversiteit moet beter worden 
benut. De diversiteitseconomie biedt grote 
kansen voor het levendig houden van onze wijken 
en economische ontwikkeling. De gemeente 
faciliteert dit. Ook plaatst DENK Eindhoven de wijk 
nadrukkelijker in het centrum van de economische 
beleidsvorming, door ondersteunging van de 
wijkeconomie. 

Economie en Ondernemerschap7
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Minder regeldruk, bijvoorbeeld geen selectieve handhaving van de Wet BIBOB en lagere lokale heffingen 

om het investerings- en vestigingsklimaat van bedrijven te bevorderen. 

• Het betrekken van lokale ondernemersverenigingen bij beleidsvorming en het stimuleren van etnische 
ondernemersverenigingen om zich in Eindhoven te vestigen. 

• Duurzame uitbreiding van Eindhoven Airport (met intercontinentale lijnvluchten). 

• Het ondersteunen van lokaal talent om zich binnen de Brainport te ontwikkelen. 

• Gemeentelijke aanbestedingen die leiden tot concrete arbeidsplaatsen in Eindhoven  
(return on investment).

Economie en Ondernemerschap
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Goede doorstroom van verkeer is van groot belang 
voor onze gemeentelijke economie. Onze gemeente 
mag niet dichtslibben, onze gemeente moet 
bereikbaar zijn. 

DENK Eindhoven kijkt in balans naar het 
mobiliteitsvraagstuk. DENK Eindhoven staat voor 
meer asfalt waar dit nodig is, maar ook voor minder 
asfalt waar dit kan. Geluidsoverlast, inspraak 
van bewoners en milieuvereisten zijn bij DENK 
Eindhoven de drie pijlers waarop de beslissing om 
wegen aan te leggen wordt gebaseerd. Pakken deze 
pijlers negatief uit, dan géén asfalt. 

De overgang van de auto naar duurzamere 
vervoersmiddelen wordt door DENK Eindhoven 
actief ondersteund, mede om de wegen in onze 
gemeente te ontzien. Dat betekent ruim baan voor 
fietsers in onze gemeente met meer fietspaden en 
veilige fietsenstallingen. Dat betekent ook dat het 

openbaar vervoer een overtuigender alternatief 
moet worden voor de auto. Daarom moet het 
openbaar vervoer veilig, betrouwbaar en prettig 
zijn. DENK Eindhoven zet zich ook in voor gratis 
openbaar vervoer in onze gemeente voor kwetsbare 
groepen. 

Ook verkeersveiligheid verdient grotere aandacht, 
mede om de gang naar de fiets te ondersteunen. 
Wegaanpassingen die de verkeersveiligheid ten 
goede komen ondersteunen wij en hier trekken wij 
meer geld voor uit. 

DENK Eindhoven zet zich in voor een gastvrije stad. 
Parkeertarieven die neer komen op uitbuiting, 
worden door DENK Eindhoven significant 
verlaagd. Mobiliteit is ons onze moderne tijd 
niet langer beperkt tot de fysieke omgeving. Wij 
zetten ons daarom in voor gratis Wifi in publieke 
gelegenheden.

Mobiliteit8
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Het aantrekkelijker maken van het openbaar vervoer door middel van lagere tarieven, hogere frequenties 

van buslijnen en een betere benutting van het tweede centrale overstapstation Woensel met als 
verzorgingsgebied de helft van de gemeente. Dit zal ook de verkeersdrukte in het centrum  
aanzienlijk verminderen. 

• Een betere bereikbaarheid van Eindhoven Airport door middel van meerdere toegangswegen. 

• Het oplossen van het parkeerprobleem in Eindhoven middels het 90 of 60 graden draaien van 
parkeerplekken om te zorgen voor meer parkeergelegenheid. 

• Het afschaffen van betaald parkeren in Eindhoven en het invoeren van blauwe zones. 

• Een brede ruit om Eindhoven, hiervoor is het aanleggen van een snelweg in het oosten van  
Eindhoven noodzakelijk.

Mobiliteit
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Een gezonde stad is een stad met toekomst. 
DENK Eindhoven zet daarom met grote urgentie 
in op de preventie van overgewicht, ziekten en 
aandoeningen. Hiervoor maken wij geld vrij om in 
te zetten voor het ondersteunen van initiatieven en 
kijken met aandacht naar het bereiken van moeilijk 
bereikbare groepen. 

DENK Eindhoven wil liefdevolle zorg voor onze 
ouderen. Wij nemen verantwoordelijkheid om 
de ouderenzorg te verbeteren en bestrijden 
oudereneenzaamheid. DENK Eindhoven zet zich ook 
in voor een betaalbare collectieve gemeentelijke 
ziektekostenverzekering, zonder eigen risico. DENK 
Eindhoven staat voor zorg die oog heeft voor de 
verschillen tussen zorggebruikers en maakt zich 
hard voor cultuursensitieve zorg. 

Mantelzorgers en vrijwilligers die mensen 
verzorgen verdienen onze ondersteuning. Wij 
zetten ons ervoor in dat zij laagdrempeligere 
ondersteuning krijgen en meer vergoeding voor 
hun werk, bijvoorbeeld met een hoger pgb-tarief. In 
de jeugdhulp dringen wij actief wachtlijsten terug, 
wijzen één regiehouder per jongere aan, stimuleren 
samenwerking tussen zorgaanbieders en sturen 
met het aanbestedingsbeleid niet aan op de laagste 
prijs, maar op de hoogste kwaliteit.

Sport zien wij als middel om mensen gezonder 
te maken en mensen bij elkaar te brengen. DENK 
Eindhoven ondersteunt daarom sportprojecten, 
maakt geld vrij zodat kwetsbare jongeren kunnen 
sporten en pleit voor een grotere plek voor 
bewegen in het onderwijs. 

Zorg, Welzijn en Sport9
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Het ondersteunen van projecten, zoals het GezondDorp project, om onder begeleiding van professionals 

overgewicht, ziekten en aandoeningen te voorkomen. 

• Een betaalbare collectieve gemeentelijke ziektekostenverzekering zonder eigen risico en aanpak van het 
monopolie van de farmaceutische industrie. 

• Het faciliteren van cultuursensitieve zorg, middels het ondersteunen van zorggroepen die 
verzorgingstehuizen willen realiseren voor mensen met een migratieachtergrond. 

• Het stimuleren van middelbare scholen om het aanbod van voedsel en drinken toegankelijk en gezond te 
maken voor alle leerlingen. Hierbij kan men ook denken aan halal of kosjer voedsel. 

• Het inrichten van sportsubsidies voor gezinnen die het zich niet kunnen veroorloven om contributie te 
betalen bij een sportvereniging.

Zorg, Welzijn en Sport
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Een verantwoordelijke gemeente is een gemeente 
die de omgeving voor komende generaties 
veiligstelt door te verduurzamen. De gemeente 
moet de handschoen oppakken om ook op lokaal 
niveau bij te dragen aan het behalen van de 
klimaatdoelen. 

DENK Eindhoven wil daarom een gemeente 
die duurzaam inkoopt. Niet alleen voor 
de eigen voorraden, maar ook binnen het 
aanbestedingsbeleid. 
 
De gemeente zet zich verder in voor het 
tegengaan van verspilling. Horecagelegenheden 
en supermarkten worden opgeroepen om 
hier afspraken over te maken met charitatieve 
instellingen. Bij samenwerking met bedrijven 
krijgen bedrijven die duurzaam werken 
nadrukkelijker voorrang en de gemeente stimuleert 
de circulaire economie.  

Met het mobiliteitsbeleid draagt de gemeente 
actiever bij aan het stimuleren van het gebruik van 
het openbaar vervoer en de fiets. 

De meeste kortetermijnwinst valt te boeken in 
het verduurzamen van de woningen in onze stad. 
De gemeente gaat daarom afspraken maken 
met woningcorporaties en private verhuurders 
om hun verantwoordelijkheid te nemen in het 
energiezuiniger maken van de woningvoorraad.  
De gemeente draagt hier financieel aan bij. 
Vervuiling en zwerfvuil gaat de gemeente actiever 
tegen door het significant verhogen van de boetes 
voor het verkeerd aanbieden van afval en vervuiling 
en hier meer op te handhaven. 

Milieu en Duurzaamheid10
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Het plaatsen van lantaarnoplaadpalen (laadpaal en lantaarnpaal in één) in Eindhoven. 

• Milieubewust en duurzaam inkopen door publieke instellingen door het instellen van een norm voor 
bijvoorbeeld fairtrade producten. 

• Het instellen van een minimum duurzaamheidseis ter bevordering van energiezuinigere woningen. 

• Het benutten van Brainport technologieën ter bevordering van milieu en duurzaamheid. 

• Een evenwichtige economische groei die gepaard gaat met milieubewustzijn en oog voor duurzaamheid.  

• Het belonen van ondernemingen die hier inzet op plegen door voorkeursbehandelingen  
bij aanbestedingen.

Milieu en Duurzaamheid
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Een gemeente kan alleen functioneren, als er 
draagvlak is onder de inwoners en de gemeente 
naar haar inwoners luistert. DENK Eindhoven staat 
daarom voor een laagdrempelig gemeentebestuur 
met voldoende inspraakmogelijkheden voor 
inwoners. 

Iedereen in onze gemeente moet vertegenwoordigd 
zijn. Initiatieven om groepen te betrekken bij de 
besluitvorming, zoals jongerenraden, worden 
daarom van harte door DENK Eindhoven geïnitieerd 
en ondersteund. Van het gemeentebestuur eisen 
wij, dat het een afspiegeling vormt van de inwoners 
van onze gemeente. 

Bij de opstelling van gemeentelijke plannen wordt 
inspraak van bewoners een topprioriteit.  
DENK Eindhoven maakt zich hard voor de inzet van 
moderne technologie om de wensen van inwoners 

mee te nemen in de besluitvorming. Inwoners 
krijgen in alle gevallen het recht om een in  
hun ogen beter voorstel voor te leggen aan de raad  
(right to challenge). 

Indien er vraag naar is en er voldoende draagvlak 
bestaat, ondersteunt DENK Eindhoven het 
inrichten van vertegenwoordigende organen 
op wijk- en gebiedsniveau met overtuiging, om 
zodoende gemeentelijke besluiten beter te kunnen 
afstemmen op lokale behoeften. 

De burgermeester wordt bij DENK Eindhoven op de 
meest democratische wijze gekozen die mogelijk 
is binnen de kaders van landelijke wetgeving, bij 
voorkeur in de vorm van een door de gemeente 
uitgeschreven referendum waarvan de uitslag door 
de raad wordt overgenomen. 

Bestuur en Democratie11
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DENK Eindhoven staat voor: 
• Een stadsbestuur dat minimaal een halve werkdag per week de wijk in zal trekken om zo te weten wat er 

speelt in de stad, hoe mensen denken, leven en wat hun verwachtingen zijn. 

• Het plaatsen van interactieve schermen in iedere wijk. Burgers kunnen middels deze schermen input 
leveren op de agendapunten van de raad, dan wel kunnen er agendapunten worden aangedragen. 

• Een burgemeester die op de meest democratisch mogelijke wijze is gekozen binnen de kaders van de 
landelijke wetgeving. Bij voorkeur gebeurt dit in de vorm van een door de gemeente uitgeschreven 
referendum waarvan de uitslag door de raad wordt overgenomen. 

• Het beschikbaar stellen van ambtelijke uren om besluiten nader toe te lichten bij groeperingen die daar 
behoefte aan hebben. 

• Een verantwoording van het structureel tekort van 50 miljoen euro per jaar en het aangetaste 
weerstandsvermogen. Maatregelen ter preventie van toekomstige overschrijdingen.

Bestuur en Democratie
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Heb je nog vragen over het verkiezingsprogramma van DENK Eindhoven?  
Mail dan naar eindhoven@bewegingdenk.nl
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