
Vandaag: zorgen voor morgen! 

Verkiezingsprogramma 2022-2026 van 
Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven 

“Jaag niet naar hoge ambten, maar naar kennis die nodig is om ze te 
bekleden.” (Chinees spreekwoord)   

 

Voorwoord Dré Rennenberg   

Vandaag: zorgen voor morgen? 

Zorgen voor morgen staat bij het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven al 28 jaar hoog in het 
vaandel. In de snelle en jachtige maatschappij, waarin we nu leven, vergeet men vaak dat er na 
vandaag ook nog een morgen komt. Morgen is de dag waarvoor we niet alleen vandaag, maar ook 
gisteren en eergisteren, en mogelijk al wel jaren geleden goed voor hadden moeten zorgen. 
“Vadertje Staat” heeft de mensen die steun in hun bestaan nodig hebben in de steek gelaten. De 
gevolgen van dit overheidsbeleid zien we dagelijks om ons heen, lezen we in de krant en zien we op 
social media. Voor het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven zal het een blijvende opdracht zijn om 
daar verandering in te brengen. Dat we daarmee werken aan het nalaten van een betere wereld 
spreekt voor zich. Dit is de leidraad in ons programma, waar we de komende jaren weer dagelijks pal 
staan voor die Eindhovenaren die het nodig hebben.   

Missie 

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven staat voor: 

 Respect voor alle mensen, jong en oud; 

 Sociale rechtvaardigheid, opheffen van de kloof tussen arm en rijk; 

 Solidariteit tussen de generaties, jong en oud komen voor elkaar op; 

 Het doorgeven van een duurzame samenleving. 

Visie 

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven gaat voor: 

 Een dienstbare en klantvriendelijke overheid; 

 Inwoners van de zeven Eindhovense stadsdelen plus Acht invloed geven op de 

besluitvorming in de gemeente; 

 Het scheppen van een band tussen de kenniseconomie van Brainport en de Eindhovenaren 

die zorg, hulp en aandacht nodig hebben; 

 Seniorvriendelijke voorzieningen in alle Eindhovense wijken. 

https://citaten-en-wijsheden.nl/199
https://citaten-en-wijsheden.nl/199


Strategie 

Het Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven maakt dit waar door:  

 Dagelijks aanwezig te zijn in de Eindhovense straten, buurten, wijken en stadsdelen; 

 Nastreven van invloed boven macht, met behulp van ombudspolitiek; 

 Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen; 

 Verantwoordelijkheid nemen in het college van burgemeester en wethouders als daarvoor 

onder de achterban voldoende steun is. 

 

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven maakt afspraken met de stad 

Onze partij maakt zich met haar warm hart hard voor de stad. Dit kan de komende jaren alleen als de 

gewone Eindhovenaren gehoord worden op het stadhuis. Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven 

brengt de mening van de mensen van de straat naar de raad. Problemen zijn er om opgelost te 

worden. De komende jaren maakt het stadsbestuur afspraken met de inwoners over wat er allemaal 

nodig is. Samen schouders eronder voor ons mooie Eindhoven. In ons beknopte programma hebben 

we deze uitdagingen samengevat in zeven aandachtsvelden. In onze aanpak sluiten we ook aan bij de 

zeventien internationale doelstellingen van de Verenigde Naties om de wereldsamenleving beter te 

maken. Dit is een rode draad die door ons programma loopt. Later maken we per stadsdeel nog 

specifieke aandachtspunten die te vinden zijn op de website www.ouderenappel.nl  

Zeven maal zeven aandachtspunten 

1. De burger aan zet 

Versterken van de invloed van de burgers uit de buurten en de wijken van onze mooie stad. 

De luiken open en geen achterkamertjespolitiek.  

 Uiteindelijk willen we een gekozen burgemeester. Onze partij zou het prettig vinden als 

sollicitanten hun voornemens kenbaar maken aan de Eindhovense bevolking.  

 Invoering van een referendum over zaken die alle burgers van de stad raken. 

 Burgerpanels geven advies over de besteding van de vrije gelden in de begroting. Wij pleiten 

ook voor een jongerenpanel en een seniorenpanel. 

 Versterking van de rol van de gemeenteraad als beleidsmaker en controleur.  

 Versterking van de controlefunctie van de gemeenteraad door het instellen van een 

onafhankelijke Rekenkamer die ook bevoegd is tot het controleren van de bestuurlijke 

lappendeken van `verbonden partijen`. 

 Wethouders krijgen ieder een wijk aangewezen waar ze spreekuur houden voor de bewoners 

van die wijk. Tevens houden de wethouders spreekuur over hun eigen portefeuille. 

Benoeming van een wethouder voor seniorenzaken. 

 Versterking van de klachtenafwerking door de gemeente. Een sterke onafhankelijke 

Ombudsman of onafhankelijke Ombudscommissie met extra aandacht voor kwetsbare 

groepen.  

 

2. Schoon, heel en veilig 

De Nederlandse burgers, dus ook de Eindhovense inwoners zijn betrokken bij hun eigen buurt, 

wijk en stad. Een dienende overheid beloont deze inzet van zijn burgers. 

 Politiezorg: de wijkagent zowel zichtbaar aanwezig als digitaal bereikbaar in buurt en wijk. 

Politie-inzet verbeteren door meer formatieplaatsen af te dwingen bij de Rijksoverheid. 



 Iedereen in Eindhoven moet zich veilig voelen. De gemeente treedt actief op met preventie 

en door handhaving bij criminaliteit tegen ouderen, gendergerelateerd geweld en lastigvallen 

van vrouwen in de openbare ruimte. Vooral de stijgende criminaliteit tegen ouderen vraagt 

om extra maatregelen. 

 Overlastgevers en draaideurcriminelen krijgen gebiedsverboden. Harde aanpak van 

overlastveroorzakers in woonwijken.   

 De gemeente wapent zich tegen cybercrime en ondermijning. Radicalisering van jongeren 

naar extremisme blijft een zorgpunt.  

 Goed onderhoud van de openbare ruimte, waarbij gericht gekeken wordt naar gebruik van 

voet- en fietspaden door mensen die minder goed ter been zijn.  De toenemende diversiteit 

van vervoersmiddelen vraagt om een andere inrichting en gebruiksvoorschriften van de 

fietspaden. 

 Regelmatig legen van afvalcontainers. Geen gedogen van afval naast (volle) containers.  

Graffiti op niet toegestane plaatsen en haatteksten en haatsymbolen worden onverwijld 

verwijderd.  

 De gemeente voert samen met andere gemeenten actie naar Den Haag om het vervoer van 

gevaarlijke stoffen per spoor door de Brabantse stedenring drastisch te verminderen. 

 

3. Sociale rechtvaardigheid en het bestrijden van ongelijkheid 

In de Eindhovense woonwijken is de kloof tussen arm en rijk toegenomen. Er komen steeds 

meer armen bij, onder andere door de stijgende gemeentelijke belastingen, hogere 

energieprijzen en het duurder worden van de dagelijkse boodschappen. 

 Mensen die afhankelijk zijn van hulp en zorg bedient de gemeente met de menselijke maat 

zonder tijdsverlies en rechtszaken. Mensen worden vanuit vertrouwen en niet wantrouwen 

bejegend. 

 Een speciaal loket met spreekuur in de wijken om onderbenutting van voorzieningen tegen 

te gaan. Veel mensen, waaronder ouderen en mensen met digitale achterstand maken 

onvoldoende gebruik van financiële tegemoetkomingen van de overheid, waaronder de 

Bijzondere Bijstand.  

   Bezien of één gemeentelijke organisatie voor zorgvragen mogelijk is met als doel 

vermindering van de bureaucratie. Versterking van de rol van de cliëntenraad. Verkorting van 

termijnen om een voorziening toe te wijzen. 

 Mensen in armoede krijgen ondersteuning.  

 Eenzaamheid is een nog ernstig onderschatte ziekte. Veel ouderen en ook jongeren zijn 

slachtoffer. Eenzaamheidspreventie komt hoog op de agenda van de gemeenteraad te staan. 

 De vergrijzing gaat de komende vijftien jaar door. Het aantal hoogbejaarden neemt toe. Er 

komt een draaiboek voor de komende tien jaar: `ouderen doen mee, ze bestaan!` 

 De gemeente Eindhoven werkt alleen maar samen met bedrijven die garant staan voor een 

eerlijke baan met een eerlijk salaris voor hun werknemers. 

 

4. Wonen in een mooie stad en een fijne wijk 

Woningnood is een van de grootste problemen van deze tijd. Te weinig sociale 

huurwoningen, te lange wachttijden, ophoping van frustraties bij woningzoekenden. Te hoge 

grondprijzen voor sociale woningen. 

 De gemeente geeft corporaties zoveel als mogelijk voorrang boven projectontwikkelaars bij 

de uitgifte van grond voor een redelijke prijs.   

 Bij bouw in de middenhuurklasse krijgen mensen die beroepen vervullen in de 

veiligheidszorg, het onderwijs, en de zorgsector, waar mogelijk, voorrang. 



 De gemeente voert een bewoningsplicht in voor mensen die een huis kopen in Eindhoven. 

De gemeente hanteert strenge regels bij woningsplitsing voor kamerverhuur.  

 Op korte termijn worden `tiny houses` gebouwd op kleine beschikbare kavels in de 

gemeente. Deze tijdelijke woningen zijn bedoeld voor starters, statushouders en studenten. 

 Bij grote bouwprojecten, waaronder hoogbouw neemt het aantal huishoudens in een kleine 

ruimte drastisch toe. De gemeente voorziet in voorzieningen op loop- en fietsafstand zoals 

kinderopvang, scholen en sport- en basis gezondheidsvoorzieningen. 

 Bij grote bouwprojecten wordt met de projectontwikkelaars contractueel vastgelegd dat het 

aantal sociale huurwoningen in het project niet afgekocht kan worden. 

 Langdurige leegstand van sociale huurwoningen wordt voorkomen. De gemeente draagt zorg 

voor de realisatie van voldoende aantrekkelijke en betaalbare seniorenwoningen en 

bevordert de doorstroom bijvoorbeeld door bewoning passender te maken aan de behoefte 

van de huurders. 

 

5. Werken in een fijne stad 

Eindhoven is een van de belangrijkste economische motoren van de Nederlandse economie. 

Brainport is een begrip. Veel expats komen werken en wonen in Eindhoven. Er staan veel 

vacatures open, ook in MKB en horeca. Veel van de Eindhovense inwoners die afhankelijk zijn 

van een uitkering vervullen deze vacatures niet. Ook veel oudere werkzoekenden komen 

ondanks het vacatureaanbod nauwelijks aan de slag. 

 MKB, horeca en ZZP verdienen steun van de gemeente, zeker gelet op de beperkingen van de 

Covid-19 pandemie. Bij inkoop en aanbesteding nodigt de gemeente lokale ondernemers 

nadrukkelijk uit om een offerte in te dienen. De gemeente koopt zoveel mogelijk lokaal in.  

 Voor de horeca komt er een eenvoudige en goedkopere regelgeving bij de afgifte van 

vergunningen. 

 Bij het aantrekken van (internationale) bedrijven naar de stad kijkt de gemeente ook naar het 

brengen van banen voor Eindhovense werkzoekenden.  

 Werkzoekenden hebben recht op een rechtvaardige en respectvolle manier van toeleiding 

naar betaald werk. Re-integratie gaat met menselijke maat en zonder dwang. De gemeente 

draagt er zorg voor dat er geen verdringing van werk plaatsvindt. 

 Het belang van de ervaring van oudere werkzoekenden voor het bedrijfsleven onderstrepen 

we. Zij kunnen hun kostbare ervaring overdragen aan jongeren. Een ouderenambassadeur 

met bekendheid, kennis en gezag kan een spilfunctie vervullen tussen gemeente, 

bedrijfsleven en oudere werkzoekenden, waardoor meer ouderen weer werk krijgen wat hun 

pensioenzekerheid versterkt. 

 Wat betreft mensen in de bijstand bepleiten wij een regelarme bijstand, waarin mensen zich 

kunnen ontplooien, dwang achterwege blijft, wat de kans op vrijwilligerswerk vergroot. De 

gemeente maakt zich sterk voor een pilot met basisinkomen onder mensen in de bijstand, 

waarvan stimulansen voor ZZP en vrijwilligerswerk deel uit maken. 

 De gemeente geeft het goede voorbeeld door voor structureel werk geen flexbanen te 

creëren zodat flexwerk beperkt blijft.  

 

6. Goede voorzieningen in buurt, wijk en stadsdeel  

De afgelopen 20 jaar zijn in de Eindhovense buurten en wijken veel kleinschalige 

voorzieningen gesloten, waardoor buurtbewoners geen plekje meer hebben waar ze hun vrije 

tijd met elkaar kunnen doorbrengen. Ook op het culturele en sportgebied kijken we kritisch  

naar de toekomst. 



 Iedere buurt krijgt een eigen buurthuis, een buurtkamer, dat inspeelt op de vraag van de 

buurtbewoners. Ouderen, maar ook (hang-) jongeren zijn een thuis in eigen buurt waardig.  

 Sportverenigingen krijgen een stimulans om ook actief te zijn voor activiteiten in de buurt. 

 Bibliotheken zijn onmisbaar voor educatie en vrije tijd. Zowel bereikbare filialen in wijk en 

een goed bereikbaar digitaal filiaal dragen bij aan het versterken van de kennis en het 

welbevinden van onze inwoners. 

 Het culturele erfgoed bewaken we en behoeden we voor de slopershand. 

 Buurt- en sportaccommodaties hebben veel last gehad van de maatregelen van de 

Rijksoverheid inzake de pandemie. Wij pleiten voor een voorziening vriendelijke aanpak bij 

deze noodzakelijke vestigingen in buurt en wijk. Wij bepleiten een terughoudendheid bij de 

vastgoedbelangen en een optimalisatie van de aandacht naar de sociale belangen. 

 Kinderen moeten niet alleen leren, maar ook spelen. In de voorschoolse opvang en het 

onderwijs is hiervoor aandacht. 

 In het basisonderwijs zijn zwemlessen verplicht. De gemeentelijke zwembaden worden hier 

optimaal op toegerust. Ieder kind gaat zo veel als mogelijk is na de basisschool met een 

zwemdiploma naar huis. 

 

7. Voor de burger betaalbare verduurzaming van de stad 

Klimaatverandering bedreigt ons welzijn. De gemeenteraad weegt maatregelen af tegen de 

sociale en economische kosten van klimaatmaatregelen. Uiteindelijk maken we de omslag 

naar een duurzame samenleving samen. Verduurzaming, vergroening, beperken CO2-uitstoot 

met daarbij behorende maatregelen mogen we best kritisch bezien. Maatregelen ontzien een 

daling van het besteedbaar inkomen en bereikbaarheid van voorzieningen.  

 Het beperken van de automobiliteit van mensen dient gepaard te gaan met het treffen van 

voorzieningen die de bereikbaarheid van het centrum van de stad en voorzieningen als 

ziekenhuizen mogelijk maakt. Gratis openbaar vervoer is daarbij een oplossing. Ook pleit het 

Ouderen Appèl – Hart voor Eindhoven voor een Lightrail verbinding tussen Eindhoven 

Centraal en Airport, en tussen de randgemeenten. De ontwikkelingen zoals vliegbewegingen 

en parkeerdruk van Eindhoven Airport zijn punt van aandacht van de gemeenteraad. 

 De gemeente stelt huishoudens schadeloos die door de overheid gedwongen van het gas af 

moeten. De stijging van de energieprijzen vraagt om een passende aanpak opdat niet nog 

meer mensen in de armoede terecht komen. Hiervoor komt een gemeentelijk steunfonds dat 

maatwerk levert.  

 Klimaatmaatregelen mogen niet beperkend zijn ten opzichte van besteedbaar inkomen en 

bereikbaarheid van voorzieningen. 

 Vergroening in nieuwbouwprojecten waarbij groenvoorzieningen aan gevels en daken 

zichtbaar zijn neemt de gemeente op in contracten met projectontwikkelaars, wat niet 

wegneemt, dat de overheid verantwoordelijk blijft voor voldoende groen in de openbare 

ruimte.  

 De gemeente bevordert de plaatsing van zonnepanelen, ook in de sociale huursector, 

waardoor energiekosten voor huurders beheersbaar zijn. 

 Natuur in het algemeen en het kostbare Dommeldal blijft onaangetast, er is daar geen sprake 

van bebouwing, zonneweiden of windmolens. Voor energiewinning gebruiken we ook 

hoogbouw en maken daarover dwingende afspraken met projectontwikkelaars. 

 Zware industrie, onder meer op de Hurk wordt beperkt, zodat overlast en gevaar voor 

omliggende buurten verminderden.  

 



 

 

Colofon en contact 


