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1.

INLEIDING

Met de titel “Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel ” willen de coalitiepartijen
DorpsVISIE, CDA en PvdA/GroenLinks verder werken aan een sterke en gezonde
gemeente en aan een vitale en mooie samenleving van Son en Breugel. We bouwen voort
op bestaand beleid. Wat goed is moet blijven. Echter, op een aantal beleidsterreinen
maken we andere keuzes of verleggen de accenten.
Vandaar dat we in dit coalitieakkoord niet alle beleidsterreinen uitputtend benoemen.
We noemen een aantal aandachtspunten waar de coalitiefracties de komende jaren aan
willen werken, waarbij we soms zaken gaan veranderen, soms bijsturen of nader gaan
onderzoeken. Wat ons betreft ligt de nadruk op aantrekkelijke, levendige centra in Son en
Breugel, op zorg en ondersteuning voor onze inwoners, op voldoende betaalbare
woningbouw met name voor onze jongeren en senioren, op mobiliteitsvraagstukken en
op de duurzaamheidsagenda. En dat alles in een financieel gezonde gemeente.
Dit coalitieakkoord is uitdrukkelijk een akkoord op hoofdlijnen. Het is geen
dichtgetimmerd verhaal met kant en klare oplossingen. Op een beperkt aantal
onderdelen zijn onze ambities concreet. Daarnaast zijn er onderwerpen waarover we de
komende tijd in discussie gaan, al dan niet vooraf gegaan door verkennend onderzoek.
We beschrijven uitdagingen en doelstellingen, maar de weg daar naar toe laten we
nadrukkelijk open en zal onderwerp van gesprek zijn met andere fracties in de
gemeenteraad en in samenspraak met onze inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers, om samen de juiste keuzes te maken. En wellicht dienen zich nog nieuwe
thema’s aan. In dit coalitieakkoord geven wij onze inhoudelijke ambities aan, als basis
voor de uitwerking door het college in de (meerjaren)begroting, plannen en projecten.
Voor Son en Breugel betekent dit een verandering in bestuursstijl. We gaan, samen met
alle andere fracties, onze werkwijze zodanig inrichten dat meer recht gedaan wordt aan
de positie van de raad, aan meer inhoudelijk debat binnen de raad, waarbij de aanwezige
kennis en ervaring in onze gemeenschap serieus wordt benut.
We zetten onze constructieve verhoudingen tijdens de formatie door in de komende
raadsperiode. Als een stabiel en verbindend gemeentebestuur. Samen met de
gemeenschap gaan we de gezonde zelfstandige positie van ons dorp versterken en ervoor
zorgen dat ook in de toekomst er door jong en oud met veel plezier gewoond, gewerkt en
geleefd wordt in Son en Breugel.
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2.

BESTUURSSTIJL

Nagenoeg alle fracties uit de raad hebben aangegeven de huidige werkwijze van en
verhoudingen tussen raad en college en raadsleden onderling te willen verbeteren.
Tevens bestaat de wens om inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers
eerder en beter bij beleidsvorming te betrekken.
Tot nu toe lag de regie over beleidsontwikkeling met name bij het college, met als gevolg
dat het politieke debat veelal plaatsvindt tussen raad en college. Standpunten worden
vaak ingenomen langs de lijn coalitie – oppositie. Een deel van de politieke discussies gaat
over het proces en minder over de inhoud. Inwoners zien (soms jarenlange) discussies in
de raad, soms over details of over elkaar, waarbij zij zich afvragen of het algemeen belang
van Son en Breugel hiermee gediend is. Plannen en ontwikkelingen worden, zo
beoordelen inwoners, onnodig gepolitiseerd en daarmee vertraagd.
Een andere vernieuwde bestuursstijl dient bij te dragen aan verbeterde samenwerking op
basis van vertrouwen tussen raad en college, tussen raadsleden onderling en niet in de
laatste plaats tussen gemeentebestuur en inwoners van Son en Breugel. Voor dit laatste
heeft Son en Breugel goud in handen: een sterke burgerkracht, bestaande uit tal van
betrokken maatschappelijke initiatieven en organisaties, een bloeiend verenigingsleven
en een groot aantal vrijwilligers, kortom: veel kennis en energie!
De raad gaat meer tijd nemen om in gesprek te gaan met inwoners en andere
belanghebbenden, voordat er besluiten worden genomen. Bijvoorbeeld door
werkbezoeken, digipanels, ontmoetingen en gesprekken op locatie. En ook binnen het
gemeentehuis kunnen inwoners bijdragen aan informatievoorziening ten behoeve van
het raadswerk, bijvoorbeeld door rondetafelgesprekken, vragenuurtjes en
inspraakavonden.
Wat willen we bereiken?
- Het verhogen van de efficiency en effectiviteit van de besluitvorming door de
raad, onder andere door als raad vaker de regierol te nemen, door als raad
initiatieven te nemen, door onderlinge samenwerking te verbeteren, door anders
te vergaderen of door een goede voorbereiding aan de voorkant, waarmee
zoveel mogelijk relevante informatie voor alle raadsleden beschikbaar is;
- Vaker aansluiting zoeken bij een beleidsvormingssproces waarin als
achtereenvolgende fasen te onderscheiden zijn: Beeldvorming (a-politieke
informatieronde: kijken, luisteren, vragen), Oordeelsvorming (beraad en
afweging binnen fractie), Besluitvorming (debat en besluitvorming in de raad).
- Het vergroten van de betrokkenheid van burgers bij het proces van
beleidsvorming en daarmee bij het bestuur van Son en Breugel. Met name tijdens
de fase van beeldvorming dient er volop ruimte te zijn om in gesprek te gaan met
inwoners en belanghebbenden; we willen ruimte maken voor bijvoorbeeld
werkbezoeken, gesprekken en ontmoetingen en nodigen actief inwoners uit.
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3.

Meer ontspannen verhoudingen en omgangsvormen in de raad, bijvoorbeeld
door het organiseren van gezamenlijke activiteiten en bijeenkomsten.
Verbeteren van de controlerende rol van de raad door (al dan niet in
samenwerking met één of meerdere andere gemeenten) opnieuw
Rekenkamercommissieleden te benoemen en door de auditcommissie, zowel
qua samenstelling als qua takenpakket, uit te breiden.
Bespreking van de Kadernota en de Begroting óók in commissievergaderingen.
Wij stellen voor hiervoor op korte termijn een raadsbrede werkgroep te
benoemen om deze ontwikkeling in gang te zetten en te volgen, daarbij begeleid
door een externe adviseur en gebruik makend van goede voorbeelden elders.

BESTUURLIJKE TOEKOMST SON EN BREUGEL

Mede gezien de overheveling van taken naar gemeenten is het van belang dat wij als
gemeente goed kunnen blijven functioneren en voldoende (ambtelijke en bestuurlijke)
kwaliteit hebben om onze inwoners van dienst te kunnen zijn, zonder te veel extra
kosten. Samenwerking met andere gemeenten ligt dan voor de hand.
De afgelopen jaren is er succesvol samengewerkt binnen de Dienst Dommelvallei met de
gemeenten Nuenen en Geldrop-Mierlo. We streven ernaar deze samenwerking tussen
deze drie zelfstandige gemeenten voort te zetten. Mocht Nuenen hierbij wegvallen dan
zouden we als gemeente Son en Breugel, naast de voort te zetten samenwerking met
Geldrop-Mierlo, de mogelijkheid van samenwerking met andere gemeenten, bijvoorbeeld
Best en Oirschot, moeten onderzoeken. Mocht dat niet tot de mogelijkheden behoren
dan moet onze eigen organisatie op onderdelen worden versterkt om de dienstverlening
op peil te houden.
Conform raadsbesluit van 2 november 2017 dient de gemeenteraad zijn visie op de
bestuurlijke vorm in 2019 opnieuw te bezien. Dit kan volgens ons beperkt blijven qua
opzet en inspanning: uitgangspunt is zelfstandigheid.
De afgelopen jaren heeft onze gemeente binnen veel regionale samenwerkingsverbanden
een voortrekkersrol vervuld. Wij staan in de regio bekend als een krachtige gemeente en
dat willen wij graag zo houden.
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Onder andere op het gebied van ontwikkelingen rond (locaties) woningbouw en
bedrijventerreinen, economie, mobiliteit, energietransitie en transitie van het landelijk
gebied moeten we voor op de bestuurlijke bok blijven zitten! Als raad willen we
nadrukkelijk aangehaakt blijven en maximale invloed uitoefenen.

4.

KERKPLEIN SON / HUISVESTING DORPSHUIS

Al jaren wordt er in Son en Breugel gesproken over een nieuw centrumplan voor Son,
inclusief de herinrichting van het Kerkplein. Hierbij zou onder andere een dorpshuis
moeten worden ingepast waarin onderdak geboden kan worden aan verenigingen en
maatschappelijke instanties en waarbij huisvesting van bibliotheek en Vestzaktheater
meegenomen worden. Ook het Centrum Maatschappelijke Deelname (CMD) zou hier een
plek dienen te krijgen.
De discussie heeft zich de vorige raadsperiode met name toegespitst op de vraag welk
gebouw daarvoor de voorkeur heeft, samengevat in de keuze tussen een nieuw te
bouwen dorpshuis met een warme dorpse uitstraling of hergebruik en herinrichting van
het bestaande kerkgebouw. Er ligt op dit moment geen ontwerp dat voldoende draagvlak
heeft.
We beseffen terdege dat een volledig draagvlak, zowel bij de inwoners van Son en
Breugel als binnen de gemeenteraad, lastig te realiseren zal zijn. We streven naar een zo
breed mogelijk draagvlak met behoud van het bestaande kerkgebouw als uitgangspunt.
Ook beseffen wij dat dit uitgangspunt niet absoluut kan zijn en getoetst zal moeten
worden aan een aantal door de raad te stellen randvoorwaarden. Eén ding staat vast:
voortvarendheid is geboden.
De aankoop van het kerkgebouw zien we als een gegeven. We willen nog dit kalenderjaar
een definitieve keuze maken voor de huisvesting van een dorpshuis, waarna de volledige
herinrichting van het plein ter hand kan worden genomen, teneinde een levendig en
aantrekkelijk centrum van Son te realiseren.
. Aanpak: we laten op korte termijn door een gespecialiseerd bureau onderzoeken hoe
het bestaande kerkgebouw geschikt (te maken) is om daarin het dorpshuis met
bijbehorende functies te vestigen
Daarbij zullen de volgende criteria bepalend zijn:
- Het gebouw (inclusief de architectuur) moet geschikt zijn of tegen betaalbare
kosten geschikt gemaakt kunnen worden voor een dorpshuis met genoemde of
mogelijk andere maatschappelijke functies. Hierbij nemen we als uitgangspunt
het huidige programma van eisen en de nu beoogde gebruikers van het
dorpshuis, eventueel uit te breiden met extra functies. Het bureau wordt daarbij
uitgenodigd met alternatieven te komen die de exploitatie verbeteren. Bij die
alternatieven kan uitsluitend ter discussie staan het al dan niet huisvesten in het
dorpshuis van semi-commerciële- of gemeentelijke diensten, zoals het CMD.
5
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Hierbij wordt rekening gehouden met technische eisen (licht, geluid, ICT) en
duurzaamheidseisen; het streven is energieneutraal.
- De subsidiemogelijkheden (nationaal / internationaal) maken onderdeel uit van het
onderzoek.
- De cultuur-historische elementen van het gebouw worden meegenomen in het
onderzoek, waarbij ook bezien wordt of deze elementen meegenomen kunnen
worden bij de nieuwe plannen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van de in de
afgelopen periode verkregen input van deskundigen op dit gebied, zoals de
Rijksbouwmeester.
- Het vraagstuk van de jaarlijkse exploitatie is onderdeel van het onderzoek
- Het dorpshuis dient bij voorkeur te passen in het bestaande bestemmingsplan.
Met de uitkomsten van dit onderzoek gaan we zo snel mogelijk aan de slag.

5.

BREUGEL BRUIST

Samen met de inwoners versterken we de leefbaarheid in Breugel. Doel is een
economisch florerend en aantrekkelijk centrum in Breugel met een balans tussen wonen,
sporten, recreëren en winkelen.
Voor het centrum van Breugel is in 2017 een vlekkenplan opgesteld waarbij de ruimtelijke
kwaliteit voor een groot deel is ingevuld en bepaald. Wij willen graag met de gebruikers
én omwonenden in gesprek over mogelijkheden om de belangrijkste bezwaren tegen de
huidige plannen weg te nemen. We kijken daarbij nadrukkelijk naar mogelijkheden om
het bestaande bos te behouden en naar de meest wenselijke locatie en omvang van de
sporthal, waarbij uitgangspunt is de locatie van de huidige sporthal, en daarmee ook de
locatie van overige functies in het plangebied. De functies zelf staan niet ter discussie; alle
functies en verenigingen die nu een plek hebben in het centrum van Breugel, moeten ook
in de toekomst een plek behouden. Wij streven naar een zo breed mogelijk draagvlak.
Wij heroverwegen het aantal schoollocaties en betrekken in de discussie daarover de
leerlingenprognoses, de denominaties en de inbreng vanuit het schoolbestuur en de
ouders/medezeggenschapsorganen. Uitgangspunt is handhaving van de Krommenhoeklocatie. Dat zou er toe kunnen leiden dat de Regenbooglocatie op termijn verdwijnt. Los
daarvan zetten wij de ontwikkelingen rond de Sporthal en De Boerderij voort.
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6.

SOCIAAL MAATSCHAPPELIJKE AGENDA

We bouwen verder aan een inclusieve samenleving waarin alle inwoners – naar vermogen
– kunnen en mogen meedoen en waarin iedereen zich veilig en geaccepteerd voelt. We
gaan uit van zoveel mogelijk eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid, al dan niet
met behulp van een eigen netwerk. Son en Breugel beschikt over een sterke sociale
infrastructuur. Naast een gevarieerd en breed verenigingsleven, gecombineerd met druk
bezochte evenementen, bestaat er een stevige basis van vrijwilligers en mantelzorgers.
We hebben prima voorzieningen in onze wijken. Dat willen we graag zo houden en waar
nodig en mogelijk versterken.
Maatschappelijke organisaties zien wij als partners. Hun kennis en ervaring zijn onmisbaar
bij de uitvoering en verdere ontwikkeling van sociaal beleid.
Veel inwoners maken deel uit van een sociaal netwerk. De gemeente moet er zijn als
vangnet voor mensen die (tijdelijk of langer) ondersteuning nodig hebben. Omdat
iedereen mee moet kunnen doen in Son en Breugel.
Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de ondersteuning van mensen die
langdurige zorg nodig hebben, voor de participatie van mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt en voor de jeugdzorg. We mogen constateren dat deze transities in Son en
Breugel goed verlopen zijn. Son en Breugel heeft een uitgebreid en toegankelijk aanbod
van zorg en ondersteuning en is daarbij, niet onbelangrijk, binnen de financiële kaders
gebleven. We omarmen en steunen initiatieven vanuit de buurten en wijken op het
terrein van welzijn en zorg.
Bij aanvang van deze raadsperiode evalueren we, om daarna vooral naar de toekomst te
kijken. Bijvoorbeeld: zijn we erin geslaagd maatschappelijke integratie en participatie van
onze inwoners te bevorderen of bestaan er nog kwetsbare situaties die verbeterd moeten
worden? Kan ons CMD echt vraaggericht en op maat zorg bieden of wordt er nog teveel
vanuit het aanbod, het beschikbare budget of de regeltjes gedacht? Is ons aanbod
voldoende laagdrempelig? Wat zijn de gevolgen van de eigen bijdragen? Slagen we erin
om, bijvoorbeeld waar het gaat om schuldenproblematiek, preventief te werken? Slagen
we erin om, bijvoorbeeld in de zorg om jeugdigen, te komen tot één integraal plan? Hoe
staat het met eventuele wachtlijsten? Zijn onze gewaardeerde professionals en
vrijwilligers voldoende geschoold en worden de mantelzorgers voldoende gesteund of
ontlast?
Kortom: doen we de juiste dingen en doen we die goed? Op welke gebieden moet er nog
een tandje bij? Als blijkt dat de kwaliteit van passende zorg en ondersteuning verbeterd
moet worden gaan we bestaande budgetten anders of beter inzetten. We zetten de
(extra) middelen die van Rijkswege beschikbaar worden gesteld voor het Sociaal Domein
en Wmo hiervoor in. Omdat onze inwoners én zorgverleners dat verdienen!
Zelfredzaamheid is belangrijk, maar we moeten ons realiseren dat hieraan grenzen zitten.
Met goede ondersteuning van mantelzorgers en professionals kunnen senioren in hun
vertrouwde omgeving blijven wonen en hun sociale contacten behouden. Wanneer
mensen langer thuis blijven wonen, kan dit leiden tot meer eenzaamheid.
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De mogelijkheid om zelf voorzieningen aan te vragen, is niet altijd bekend of wordt niet
altijd benut. Zo zouden digitale procedures belemmerend kunnen zijn. Ook het vragen of
bieden van mantelzorg kan als belastend worden ervaren. Hiermee moeten we rekening
houden: er zitten grenzen aan zelfredzaamheid en daar moeten we alert op zijn.
Belangrijk daarbij is dat mensen hun sociale contacten kunnen behouden en mobiel
blijven door gebruik te kunnen maken van betaalbaar vervoer. Het burgerinitiatief van
Automaatje steunen wij. Daarnaast willen wij dat niet alleen de openbare ruimte maar
ook gebouwen, horecagelegenheden en evenementen voor iedereen fysiek toegankelijk
zijn. De gemeente moet daarop toezien.
We willen extra aandacht voor jongeren. We willen graag horen wat hen bezighoudt en
wat hen bindt aan Son en Breugel of wat zij juist missen. Zij voelen zich vaak niet
‘gehoord’ terwijl veel onderwerpen betrekking hebben op hun leeftijdsgroep, zoals
werkgelegenheid, omgevings- en woonwensen of andere behoeftes. Onze ambitie is om
jongeren te behouden voor ons dorp. Daarom willen we in overleg met deze jongeren
nagaan wat hun wensen zijn. Daartoe wordt een werkgroep jongeren ingesteld. We
zoeken daarbij samenwerking met de Jeugdgemeenteraad en met de Jongerenraad.
We zetten in op succesvolle integratie van statushouders en immigranten. We willen de
integratie inbedden binnen het maatschappelijk leven in Son en Breugel: statushouders
moeten onze taal leren en inburgeren en de gemeenschap van Son en Breugel steunt hen
daarbij, zodat zij opgenomen worden en zich thuis gaan voelen in Son en Breugel. We
onderkennen daarbij de belangrijke rol van Vluchtelingenwerk.
We vinden het belangrijk dat mensen die van de bijstand gebruik moeten maken,
maatschappelijk actief zijn zonder dat hun bijstandsuitkering direct wordt gekort. Op die
manier kunnen zij volwaardig aan de samenleving deelnemen. Bovendien kan het hun
kansen vergroten als opstap naar betaald werk.
We gaan bekijken of we de inspanningen van de gemeente en ondernemers moeten
intensiveren om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (weer) aan het werk te
krijgen. De gemeentelijke organisatie geeft wat ons betreft actief het goede voorbeeld.
Er dient een actief minima- en armoedebeleid door de gemeente gevoerd te worden. We
willen daarbij meer aandacht voor effectieve schuldhulp en schuldsanering. Besteding van
de zogenaamde Klijnsma-gelden aan kinderen die opgroeien in gezinnen met financiële
beperkingen via Stichting Leergeld BOS willen we handhaven.
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7.

BUURTBUDGETTEN

In Son en Breugel geven we om elkaar. Er is grote betrokkenheid bij elkaar en we vieren
graag met elkaar. Dit uit zich onder andere in een zeer actief verenigingsleven. Ook
worden er veel succesvolle activiteiten en evenementen door inwoners en ondernemers
zelf georganiseerd.
Wij zijn enthousiast over bestaande initiatieven die de betrokkenheid van onze inwoners
onderling versterken, zoals SonenBreugelVerbindt.
Wij hebben er vertrouwen in dat onze inwoners zeer goed in staat zijn om hun eigen
woon- en leefomgeving (straat, buurt, wijk) schoner, fijner of duurzamer te maken. Wij
geven hen de ruimte én het vertrouwen om zelf zaken op te pakken en met elkaar te
regelen. Het project ‘Son en Breugel schoon’ krijgt wat ons betreft een nieuwe en
structurele impuls. We denken dat de betrokkenheid van inwoners vergroot wordt
wanneer zij meer invloed én verantwoordelijkheid krijgen bij plannen voor hun buurt.
Wij gaan, in navolging van veel andere gemeenten, buurtbudgetten beschikbaar stellen.
Hieronder verstaan we een bedrag dat aan een buurt- of wijkorganisatie beschikbaar
wordt gesteld dat zelfstandig mag worden besteed ten behoeve van sociale activiteiten.

8.

WONINGBOUW

Om een levendig, groen en vitaal dorp te blijven, zoals ook vastgelegd in de toekomst- en
woonvisie, is het nodig in te zetten op betaalbare woningbouw voor jongeren en ouderen
op locaties waar dat niet ten koste gaat van het groen binnen- en buiten de bebouwde
kom. Het is onze ambitie om ten minste aan de woningbehoefte van onze eigen Son en
Breugelse bevolking tegemoet te komen. Starters moeten veel sneller de mogelijkheid
krijgen om zelfstandig binnen onze gemeente woonruimte te vinden.
Vanuit de Jongerenraad en de Seniorenraad wordt aangegeven dat de behoefte aan
betaalbare levensloopbestendige woningen toeneemt. Dit heeft onder andere te maken
met de toename van één- en tweepersoons huishoudens en de vergrijzing. Om ouderen
te ondersteunen in hun eigen woning te kunnen blijven wonen, gaan we de mogelijkheid
van de blijversleningen onderzoeken. Voor het vergroten van het aantal woonunits zetten
wij het beleid voort dat mogelijkheden biedt voor het splitsen van woningen.
Vanuit andere maatschappelijke instanties wordt gevraagd naar woningen bestemd voor
mensen met beperkingen. Het woningaanbod voor ouderen en specifiek voor ouderen
met een zorgbehoefte is beperkt, in het bijzonder in Breugel. Voor deze doelgroep gaan
wij woningen bouwen in Breugel. Dit geeft dan ook weer een impuls aan de doorstroming
in de Breugelse woningmarkt.
Zoals in het “Woningbouwprogramma Son en Breugel 2016-2030” wordt geschreven is de
ambitie om de komende jaren gericht in te zetten op woningen in het sociale en
middeldure huur- en koopsegment. De gemeente zal hier actiever invulling aan gaan
geven. In het bijzonder door het inzetten op een actiever grondbeleid en het benutten
van de eigen grondproposities op deze segmenten. Daarnaast neemt de raad een actieve
rol in bij de totstandkoming van de prestatieafspraken met de woningcorporaties.
Son en Breugel wil voorop lopen wat betreft de energietransitie.
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Nieuwe woningen waarvan de ontwikkelingen starten na 1 juli 2018, moeten dan ook
energieneutraal en afgekoppeld van het aardgas zijn. Voor bestaande woningen gaan we
onderzoeken hoe we bewoners en verhuurders kunnen stimuleren tot en ondersteunen
bij het nemen van duurzaamheidsmaatregelen.
Voor alle duidelijkheid: Sonniuspark wordt afgerond conform het recent goedgekeurde
bestemmingsplan.

9.

MOBILITEIT

We willen als Son en Breugel een fietsvriendelijk dorp zijn. Het moet aantrekkelijk zijn om
de fiets te pakken. Belangrijk is dan dat er herkenbare en veilige fietspaden en fietsroutes
zijn. Dat is niet alleen fijn voor onze eigen inwoners, inclusief de schoolgaande jeugd,
maar ook voor mensen van buiten Son en Breugel die ons mooie dorp per fiets willen
bezoeken. Iedereen moet goed en veilig kunnen fietsen. We willen komen tot het
opstellen van een fietsvisie: wat gaan we doen om Son en Breugel aantrekkelijk te maken
voor fietsers? En wederom gaan we daar onze inwoners en betrokken organisaties
(bijvoorbeeld de Fietsersbond) bij betrekken.
Wij hanteren daarbij de volgende uitgangspunten:
- Prioriteit van de fiets bij de inrichting van de openbare ruimte. We willen
daarmee de fietsveiligheid verhogen en onveilige situaties voorkomen. Bij de
(her)inrichtingplannen hanteren we als uitgangspunt dat het fietsverkeer
gescheiden wordt van autoverkeer, ook binnen de bebouwde kom.
Te beginnen bij de oost-west en noord-zuid verbindingen.
- Zoveel mogelijk streven naar verlichte fietspaden.
- Aanpak van onveilige oversteekplaatsen voor fietsers.
- Aansluiten bij regionale fietsvoorzieningen.
- Voldoende fietsenstallingen en faciliteren oplaadpunten voor E-bikes.
We constateren dat er een aantal verkeersonveilige situaties is in Son en Breugel, niet in
de laatste plaats door toenemend doorgaand en/of sluipverkeer. We bekijken hoe we
sluipverkeer kunnen tegengaan. Samen met omwonenden bekijken we hoe we de drukte,
lawaai en onveiligheid in hun buurt en straat kunnen bestrijden, met name bij scholen.

10

Om het winkelen in het centrum aantrekkelijk te houden is voorwaarde dat er voldoende
gratis parkeerplaatsen zijn. Bij de ontwikkelingen voor het centrum streven we naar een
passend parkeerbeleid met evenwicht tussen een levendig centrum en de daarbij
behorende parkeerbehoeften.
We gaan inzetten op goede openbaar vervoer verbindingen naar regionale voorzieningen
zoals ziekenhuizen, zorginstellingen, Ekkersrijt, scholen, stations en het centrum van
Eindhoven.
We blijven ons uitspreken tegen een ongebreidelde groei van Eindhoven Airport. We
willen minder overlast voor de inwoners van Son en Breugel door stijgende en dalende
vliegtuigen en dragen dit actief uit.

10. EKKERSRIJT
Het bedrijventerrein Ekkersrijt is van grote waarde voor Son en Breugel. Er zijn meer dan
300 bedrijven gevestigd die in gezamenlijkheid aan ruim 11.000 mensen werk bieden.
Deze bedrijvigheid zorgt tevens voor ruim 3 miljoen bezoekers per jaar. Belangrijk
pluspunt ligt in een grote diversiteit aan ondernemingen (bedrijfstak, grootte e.d.) met
een aantal grote trekkers, zoals Prodrive, Rhenus, De Rooij, Neways, IKEA / Meubelplein.
Hiermee is het een toplocatie binnen de regionale economie.
Als gemeente moeten we er aan bijdragen dat dit terrein zich kan blijven ontwikkelen als
een sterk en innovatief bedrijventerrein. Belangrijk is dan dat de gemeente zich opstelt
als een constructieve en toegankelijke gesprekspartner met een duidelijk gemeentelijk
aanspreekpunt. Dat geldt niet alleen voor ambtelijke contacten en relatie met de
wethouder en het college. Ook voor de raad is het goed om in periodiek overleg met
betrokken ondernemers van gedachten te wisselen over een aantal onderwerpen met
betrekking tot de ontwikkeling van het gebied, zoals beveiliging, duurzaamheid,
onderhoud, afwikkeling van verkeer, maar bijvoorbeeld ook over het bieden van passend
werk voor onze inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Belangrijke actuele uitdagingen zijn:
- Verbetering van de bereikbaarheid van Ekkersrijt, door realisatie van een 2e
afrit van de snelweg ten behoeve van Ekkersrijt-Oost, eventueel in combinatie
met een afrit voor bedrijventerrein Esp Eindhoven;
- Verbetering van de infrastructuur op Ekkersrijt, onder andere met betrekking
tot de verkeersafhandeling (o.a. rondom de meubelboulevard), ICT
voorzieningen en parkeervoorzieningen;
- Mogelijkheden tot uitbreiding van Ekkersrijt, met name het Sciencepark,
waarbij we ook onderzoek doen naar het ontwikkelen van een campusomgeving in het westelijke deel met daarbij behorende voorzieningen in de
brede zin des woords, zoals tijdelijke verblijfsfuncties. Een en ander uiteraard
ook in samenwerking met de betrokken ondernemers.
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11. DUURZAAMHEID
In 2016 heeft de gemeenteraad unaniem ingestemd met de beleidsnota Duurzaamheid
2016-2020. Wij willen de komende jaren werk maken van de realisatie van de ambitieuze
doelen die we als raad hebben vastgesteld.
Zo moet in 2020 de gemeentelijke organisatie klimaatneutraal zijn en moet de
hoeveelheid restafval beperkt zijn tot 5% (35 kg per inwoner per jaar). Ook hebben we
bijvoorbeeld de ambitie uitgesproken om als gemeenschap in 2030 klimaatneutraal te
zijn, willen we de natuur verder versterken en zetten we in op verbetering van de
luchtkwaliteit.
We zetten in op robuuste natuur- en landschapsontwikkeling in regionale context. Onze
natuur maakt onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant en is van groot belang voor
het vestigingsklimaat en de kwaliteit van leven. Het Dommeldal loopt van Meierijstad tot
Eindhoven en Nuenen, de Sonse Heide loopt door naar Best. Ons agrarisch gebied grenst
aan Best, Meierijstad en Nuenen. Al deze structuren verdienen behoud en versterking,
met oog voor natuur, ecologie en recreatie.
Door regionale samenwerking en slimme investeringen zetten we in op transformatie van
het agrarisch landschap en ontwikkeling van onze natuur. Binnen de bebouwde kom
zetten we in op versterking van de ecologische waarde van ons groen, om daarmee
levendigheid en leefgebieden voor insecten en vogels veilig te stellen en te versterken.
Op weg naar een klimaat neutrale gemeenschap zullen we concrete maatregelen
voorbereiden, op basis van onderzoek naar mogelijkheden voor duurzame
energieopwekking binnen de gemeentegrenzen en maatregelen die we benoemen onder
het thema Woningbouw. We zullen duurzame initiatieven vanuit de gemeenschap zo veel
als mogelijk ondersteunen en stimuleren. Het gaat hierbij zowel om duurzame initiatieven
vanuit verenigingen, maar ook vanuit bedrijven of individuen. Son en Breugel zal de
transitie naar duurzame mobiliteit ondersteunen, bijvoorbeeld door het faciliteren van
openbare laadpunten voor elektrisch vervoer.
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12. AFVALBELEID
Son en Breugel behoort tot de voorhoede op het gebied van duurzaam afvalbeleid. Met
de pilot ‘omgekeerd inzamelen’ in de wijk ’t Zand is ruime ervaring opgedaan met een
mogelijkheid om de hoeveelheid restafval verder te beperken op weg naar onze
duurzaamheidsdoelstelling van 5% restafval in 2020.
Naar aanleiding van de aankondiging om ‘omgekeerd inzamelen’ ook in de rest van Son
en Breugel in te voeren, zijn er bij een deel van de inwoners (in het bijzonder bij een deel
van de senioren) echter twijfels ontstaan over de wenselijkheid van het stoppen met huisaan-huis inzamelen van restafval.
Daarom willen we op korte termijn evalueren of ‘omgekeerd inzamelen’ op basis van de
laatste inzichten en beschikbare technieken nog steeds de meest duurzame, betaalbare
en gebruiksvriendelijke manier van inzamelen is, of dat er inmiddels een andere oplossing
zoals na-scheiding is, waarmee we onze duurzaamheidsdoelstellingen op een
gebruiksvriendelijke en betaalbare manier kunnen behalen.

13. ONDERHOUD OPENBARE RUIMTE
Door eerdere bezuinigingen is het onderhoudsniveau van openbaar groen, wegen,
fietspaden en trottoirs teruggeschroefd. Dit heeft ons destijds geholpen om kosten te
besparen. Nu is de tijd rijp om weer op te schalen naar een hoger onderhoudsniveau. Wij
geven prioriteit aan het openbaar groen in de bebouwde kom, de trottoirs en de
fietspaden. Park Vroonhoven verdient een kwaliteitsimpuls.
Daarbij dienen acute problemen adequaat opgepakt te worden. Burgers moeten daarbij
niet alleen laagdrempelig klachten kunnen indienen, maar ook de opvolging daarvan
online kunnen volgen.
We zoeken ook hier samenwerking met onze inwoners om te bekijken hoe dit voor hun
buurt ingevuld kan worden.

14. OMGEVINGSWET
De nieuwe Omgevingswet zal verandering brengen in de manier waarop het ruimtelijk
domein wordt ingericht. Deze wet geeft nieuwe instrumenten en andere procedures die
mogelijkheden beogen te bieden voor maatwerk bij ruimtelijke ontwikkelingen.
Basisgedachte daarbij is om als gemeente samen met initiatiefnemers en betrokkenen te
werken aan ruimtelijke ontwikkelingen, waarbij “Ja, mits” uitgangspunt is in plaats van
“Nee, tenzij”. Van de gemeente wordt een meer uitnodigende instelling verwacht in
plaats van ‘toelaten’. De rol van de gemeente zal meer faciliterend zijn. Wanneer
gewenste ontwikkelingen niet of onvoldoende van de grond komen kan de gemeente
ingrijpen.
Invoeringsdatum van deze wet ligt in 2021. Wij vinden het van belang dat we als
gemeente daarop goed voorbereid zijn en in een vroegtijdig stadium werken aan de
implementatie ervan. Wellicht dat het werken met pilots daaraan kan bijdragen.
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15. VEILIGHEID
Burgers willen in een veilige omgeving leven en wonen. Over het geheel genomen is Son
en Breugel behoorlijk veilig. Door de verledding van de openbare straatverlichting is het
gevoel van sociale veiligheid toegenomen. Op dit moment zijn er ongeveer 40 WhatsApp
buurtgroepen die mede zijn opgezet om de inwoners te laten registreren of ze iets
verdachts in hun omgeving waarnemen. De gemeente ondersteunt deze initiatieven.
Om auto-inbraken en veel voorkomende misdrijven te voorkomen gaan we onderzoeken
in hoeverre met behulp van geplaatste beveiligingscamera’s (het gevoel van) veiligheid
versterkt kan worden. De politie is er voor de bescherming en veiligheid van alle burgers;
daarom dienen de wijkagent en Boa’s zichtbaar en toegankelijk te zijn voor onze
inwoners.
Het aantal Boa’s wordt verhoogd van twee naar drie; de extra capaciteit wordt vooral
ingezet voor het uitoefenen van toezicht in het buitengebied. Dit in verband met de
toegenomen overlast van de illegale drugsindustrie in het landelijk gebied.
We zetten in op preventie. We maken vooral jongeren en ouderen bewust van onveilige
situaties en van wat ze er zelf aan kunnen bijdragen om criminaliteit te voorkomen of te
beperken.

16. FINANCIËN
De inkomsten en uitgaven van de gemeente behoren in balans te zijn. Zo worden
structurele uitgaven gedekt uit structurele inkomsten. We blijven ons richten op een
sluitende (meerjaren)begroting, met ruimte om tegenvallers op te vangen of extra
uitgaven te dekken.
We realiseren ons dat de gemeentelijke inkomsten uit nieuwbouwprojecten zullen
afnemen omdat er minder nieuwbouwwoningprojecten zullen zijn. Aan de inkomstenkant
mogen we verder aannemen dat de bijdrage uit de algemene uitkering stijgt en enige, zij
het beperkte, financiële ruimte biedt. In dit coalitieakkoord staat een aantal plannen die
impact hebben op structurele financiële uitgaven.
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De belangrijkste daarvan zijn:
- Binnen het sociaal domein: Verbetering van kwaliteit van zorg en
ondersteuning ten behoeve van onze inwoners;
- De financiële consequenties van behoud van bestuurlijke zelfstandigheid van
Son en Breugel zijn significant. Deze hangen samen met het op peil houden van
de dienstverlening aan onze inwoners op het moment dat samenwerking
binnen de Dienst Dommelvallei zou wegvallen en er geen andere
samenwerkingsverbanden voor handen blijken te zijn;
- Verhoging van het onderhoudsniveau van het openbaar groen, trottoirs en
fietspaden betekent een verhoging van de daarvoor benodigde budgetten.
Wanneer bestaande zorgbudgetten tekort schieten worden deze aangevuld vanuit de –
weliswaar niet-geoormerkte- beschikbare extra rijksmiddelen;
Mochten er extra financiële middelen nodig zijn om de dienstverlening op peil te houden
in het geval de intergemeentelijke samenwerking wegvalt, dan vinden wij het
verantwoord om daarvoor de OZB geleidelijk op te trekken naar het niveau van het
regionale gemiddelde. Kosten verband houdend met het verhogen van groenonderhoud
willen we halen door scherpe keuzes te maken in de begroting.
Om als gemeente financieel gezond te blijven is het belangrijk toekomstgericht te blijven
kijken en vroegtijdig te anticiperen op tussentijdse nieuwe ontwikkelingen.

15

ONDERTEKENING

Coalitieakkoord 2OLB - 2022
Son en Breugel, 15 juni 2018

Voor akkoord:

CDA

T@9H
on en

Camille Limpens

Remco Heeren

(fracti

bh--

r)

(fractievoorzitter)

Joris van Dam
(fractievoorzitte

WETHOUDERSKANDIDATEN
Voorlopige portefeuilleverdeling

Burgemeester J.F.M. (Hans) Gaillard
 Algemene beleidscoördinatie
 Bestuurlijke aangelegenheden/
bestuurlijke toekomst
 Intergemeentelijke
samenwerking
 Openbare orde en veiligheid
 Dienstverlening (front office)
 Handhaving (coördinatie en
inhoudelijk)
 Ondersteuning en faciliteiten
 Juridische zaken
 Informatie en automatisering

Wethouder J.P. (John) Frenken
(DorpsVISIE)
 Ruimtelijke ordening
 Volkshuisvesting
 Breugel Bruist
 Economische zaken
 Sociale zaken
 Zorg en welzijn
 Sport
 Onderwijs
 Accommodatiebeleid
 Subsidiebeleid
 1e loco burgemeester

Wethouder J. (Jan) Boersma (CDA)
 Financiën
 Mobiliteit
 Centrumvisie Son / Dorpshuis
centrum Son
 Ekkersrijt
 Centrale inkoop
 Grondzaken en grondbeleid
 Openbare werken en verlichting
 Monumentenbeleid
 Archeologie
 2e loco burgemeester

Wethouder T.J.H. (Tom) van den
Nieuwenhuijzen (PvdA/GroenLinks)
 Personeel en organisatie
(inclusief nieuwe bestuursstijl)
 Communicatie
 Burgerparticipatie
 Duurzaamheid (inclusief afval en
milieu)
 Bossen, landbouw en natuur
 Water en riolering
 Dierenwelzijn
 Omgevingswet
 Kunst en cultuur
 Toerisme en recreatie
 Wijkbeheer
 3e loco burgemeester

