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Colofon  

 

Dit verkiezingsprogramma is geschreven én vormgegeven door Bianca van Loon. Samen met 
Simon Wessels vormde zij de programmacommissie, die in een drietal digitale sessies (vanwege 
corona waren fysieke bijenkomsten niet mogelijk) de thema’s uit dit programma met leden en 
belangstellenden heeft besproken. 

Wij bedanken iedereen die in de voorbereiding met ons heeft meegedacht.  
In het bijzonder ….  

 Maarten Bokdam, Eliane Bourassin, Tineke Christophersen, Jet Duenk, Niek Engbers, Peter van 
Ginneken, Frans van Grunsven, Martin Hofman, Paula van de Kerkhof, Paul Kuijken, Jan 
Maenen, Berry Peters, voor hun input tijdens de drie themabijeenkomsten. 

 Liesbeth Dirkse, Niek Engbers, Martin Hofman, Harie Lochs, die een reactie hebben gegeven 
op het eerste concept. 

 De organisaties die input hebben geleverd: IVN, Platform Duurzaam Geldrop-Mierlo,  
ECHR (Energie Club Helmond Regio).  

Dit programma is gebaseerd op het zogenaamde Raamwerk, een basisprogramma aangeleverd 
door het Partijbureau van GroenLinks. Daarin staat de motivatie voor waarom we het Raam-
werk als basis hebben genomen: “Om je te ondersteunen bij het schrijven van zo’n verkiezings-
programma, hebben we een Raamwerk gemaakt ten behoeve van de verkiezingsprogramma’s 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 (GR22). Hierin doen we voorstellen waarvan we hopen dat ze 
– al dan niet aangepast aan jouw lokale situatie – een plek krijgen in je verkiezingsprogramma. 
In dit Raamwerk richten we ons niet op alle thema’s die in een verkiezingsprogramma aan bod 
komen, maar op vier daarvan: huisvesting, zorg, klimaat & duurzaamheid en groen & leefomge-
ving. Voor deze thema’s doen we suggesties voor een overkoepelende visie en dragen we con-
crete, en waar mogelijk vernieuwende, programmapunten aan om gemeenten groener en eerlij-
ker te maken. Ook doen we voorstellen voor de uitvoering en dragen we praktijkvoorbeelden 
aan.” 
We hebben de inleidingen uit het Raamwerk onverkort overgenomen in ons programma (hier-
onder, de cursieve gedeelten) omdat daarin uitstekend is verwoord wat de problematiek is en 
wat voor GroenLinks de belangrijke thema’s zijn. Voor de verantwoording van de teksten in de 
inleiding verwijzen we naar (de opstellers van) het Raamwerk. 
  
 

GroenLinks Geldrop-Mierlo, 18 november 2021  

Email: geldrop-mierlo@groenlinks.nl  

Website: http://geldrop-mierlo.groenlinks.nl 
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Voorwoord  

 

 

Beste lezer,  

Graag leggen we je het programma voor waarmee GroenLinks Geldrop-Mierlo de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022 – 2026 in gaat. We nodigen je graag uit om er kennis van te 
nemen.  

In ons programma staan drie hoofdstukken over de thema’s: WONEN, ZORG en 
DUURZAAMHEID. Er speelt nog meer in onze samenleving, maar dit zijn de thema’s waaraan wij 
de komende jaren in Geldrop en Mierlo prioriteit willen geven. Elk hoofdstuk geeft eerst een 
algemene inleiding van het thema en vervolgens een opsomming van de concrete maatregelen 
die wij voor ogen hebben. 

Hoofdstuk WONEN gaat over het basisrecht van iedereen om goed te wonen. En dat is 
momenteel een groot probleem. Er zijn te weinig woningen en de woningen die wel beschikbaar 
komen, zijn vaak te duur. Wij, GroenLinks Geldrop-Mierlo, vinden dat de gemeente daar actief 
mee aan de slag moet gaan. Door snel bestemmingsplannen te maken en mee te werken aan 
initiatieven uit de bevolking. Door open te staan voor nieuwe en innovatieve ideeën en daaraan 
mee te werken. Tiny houses, zelfbouwprojecten, tijdelijke woningen, innovatieve 
seniorenprojecten, alternatieve woonvormen, omzetten van bedrijfspanden in wooneenheden, 
dat soort oplossingen!  
 
Hoofdstuk ZORG brengt de zorgproblematiek in beeld. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. 
Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene leefomgeving gaan hand in hand. Je wilt gezond 
zijn én je gezond voelen. Controle over je eigen leven en meedoen in de maatschappij zijn daar 
cruciale voorwaarden voor. Zorg is geen markt. De marktwerking terug en stellen samenwerking 
tussen zorgorganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste 
kwaliteit moet leidend zijn.  

Hoofdstuk DUURZAAMHEID gaat over groen, leefomgeving, natuur en klimaat en GroenLinks 
komt op voor wat waardevol en kwetsbaar is. In onze gemeente maken we het verschil. Wij 
stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder bouwproject, 
elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan. We beschermen onze natuur, 
gaan onze landschappen herstellen en versterken, en maken onze omgeving weerbaar tegen de 
gevolgen van klimaatverandering 

Wij, GroenLinks Geldrop-Mierlo, zijn er van overtuigd dat wij voor én met onze burgers een 
belangrijke bijdrage kunnen leveren aan verbetering van het zorg-, woon- en leefklimaat. Met 
jouw stem zorgen wij hier voor.  

Stem daarom GroenLinks!  

Paul Kuijken, lijsttrekker GroenLinks Geldrop-Mierlo. 
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SPEERPUNTEN IN DE CAMPAGNE  

 

Wonen  

 We dringen er bij de gemeente op aan om snel voor allerlei woningen te zorgen: 
tijdelijke/innovatieve/senioren/zelfbouw etc.  

 Woningen die betaalbaar zijn voor mensen met een kleine beurs en starters. Zo moet bij 
alle nieuwbouwprojecten nu écht een minimumpercentage – bijvoorbeeld 30% - komen 
voor woningen in het goedkopere segment, zowel sociale huur als koop.  

 Woningen die duurzaam worden gebouwd en onderhouden. Zo energiezuinig mogelijk 
en inpassen in de natuurlijke omgeving. 

 

Leefbaarheid  

 Aandacht, begeleiding en ondersteuning om inwoners waar nodig te helpen. Ook 
wanneer mensen zich tijdelijk in een lastige situatie bevinden.  

 Huiselijk geweld bespreekbaar maken én aanpakken.  

 Investeren in gemengde wijken waar ontmoeting en verbinding gestimuleerd wordt.  

 Investeren in en stimuleren van laagdrempelige culturele hotspots.  

 Samenwerkingen tussen verschillende culturele organisaties stimuleren.  

 De gemeente neemt zelf meer initiatief om de dorpskernen levendiger te maken. 

 

Zorg  

 Voorkomen is beter dan genezen. Dus aandacht voor jeugdzorg, mantelzorg, preventie 
en stimuleren dat mensen weten hoe het gaat met de buren.  

 Minder administratieve rompslomp: geef de zorgverleners meer vertrouwen en 
bevorder de samenwerking tussen zorgverleners.  

 Bij aanbestedingen voor zorg is goed werknemerschap en kwaliteit belangrijk. Niet 
alleen de (laagste) prijs.  

 We stimuleren de ontwikkeling van speciale woongroepen en woonzorgzones, waarbij 
volop aandacht is voor wat zorgbehoevenden nodig hebben. 
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Duurzaamheid  

 Verspilling beperken en recyclen stimuleren.  

 Bij aanbestedingen van bouwwerken selecteren op duurzaamheid en circulariteit in 
plaats van alleen op prijs.  

 Veilige verkeerssituaties: lagere snelheid in de bebouwde kom en meer fietsstraten.  

 Er zijn zonnepanelen en windmolens nodig. Daar moeten ook de burgers van profiteren, 
niet alleen degene die ze plaatst.  

 Het afvalbeleid moet de burgers stimuleren om bewust om te gaan met materialen. Niet 
de milieustraat steeds duurder, maar aantrekkelijk maken. 

 

Groen  

 We willen de natuur zoveel mogelijk beschermen en versterken. Dus veel groen in de 
nieuwbouwwijk, natuur-inclusief bouwen, stiltegebieden in stand houden. Geen auto’s 
in het bos.  

 Het klimaat is een grote bron van zorg. De gemeente moet dus haar burgers informeren, 
helpen met energiebesparing en samen met de burgers werken aan groenontwikkeling 
en waterbesparing.  

 We willen vergroenen van versteend oppervlak stimuleren, omdat we hiermee zowel 
hittestress en wateroverlast beperken als biodiversiteit bevorderen. 
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Een goed en betaalbaar dak 
boven het hoofd 

 Huisvesting voor iedereen realiseren  
 Verbinding & samenwerking in de wijk 

 Een bruisend centrum vol kunst, cultuur & creativiteit 

 Meer vergroening, minder steen 
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Een dak boven je hoofd is een grondrecht. Maar we zitten midden in een wooncrisis waarin dat 
grondrecht lang niet voor iedereen vanzelfsprekend is. De wachtlijsten voor een sociale huurwo-
ning zijn enorm. Starters en mensen met een laag inkomen kunnen nauwelijks aan een woning 
kunnen komen. Huurwoningen in de vrije sector zijn voor veel mensen onbetaalbaar. De enorme 
stijging van de huizenprijzen zorgt ervoor dat veel gezinnen kansloos zijn op de ‘woningmarkt’. 
Het aantal dakloze mensen is in tien jaar tijd verdubbeld. En er is een tekort aan woningen voor 
ouderen die niet meer volledig zelfstandig kunnen of willen wonen, maar nog niet in aanmerking 
komen voor een verzorgingstehuis. Het is duidelijk: GroenLinks gaat veel meer woningen bou-
wen.  
 
Maar meer bouwen alléén is niet voldoende. Het gaat ook om betaalbaar bouwen, voor die 
mensen voor wie de tekorten het grootst zijn. GroenLinks stuurt daarom actief op de bouw van 
sociale huur- en sociale koopwoningen voor starters en eenpersoonshuishoudens. Daarnaast is 
er een mismatch tussen vraag en aanbod: veel mensen wonen te klein of juist te groot. Daarom 
gaan we de huidige voorraad woningen veel creatiever en slimmer benutten, bijvoorbeeld via 
het splitsen van woningen en het aantrekkelijker maken van doorstroming. Ook leggen we de 
rode loper uit voor iedereen met alternatieve woonidealen en creatieve oplossingen voor het te-
kort aan woningen, zoals tiny houses en tijdelijke woningen.  
 
Wonen mag daarnaast niet langer een bron zijn van ongelijkheid en segregatie, maar moet juist 
bijdragen aan ontmoeting, begrip voor de ander en een meer rechtvaardige, solidaire samenle-
ving. GroenLinks bouwt daarom aan mooie en gemengde wijken. Wijken die prettig leefbaar, 
veilig en goed bereikbaar zijn, met voldoende groen, speelruimte en voorzieningen. Wonen mag 
niemand uitsluiten en uitbuiten. Discriminatie bij het toewijzen van woningen is uit den boze. Ie-
dereen moet in elke wijk of buurt veilig en prettig kunnen wonen.  
 
Tot slot speelt wonen een belangrijke rol in de transitie naar een duurzame samenleving. Dat be-
tekent dat het oplossen van het woningtekort niet zorgt voor hogere CO2-uitstoot en niet ten 
koste gaat van onze schaarse natuur. Slim bouwen doen we dan ook energieneutraal en zoveel 
mogelijk circulair en klimaat adaptief. De ruimte daarvoor zoeken we zoveel mogelijk binnen de 
huidige gebouwde omgeving. Hierdoor sparen we de groene ruimte en biodiversiteit, geven we 
de bestaande gebouwde omgeving een ‘boost’ en dragen we bij aan gezonde mobiliteit zoals 
wandelen, fietsen en openbaar vervoer. 
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1.1 Huisvesting voor iedereen realiseren  
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1. Meer mogelijkheden voor tijdelijke woningen 
2. Zelf woningen bouwen stimuleren en voldoende kavels beschikbaar stellen 
3. Medewerking aan alternatieve woonvormen: coöperaties en woon(-zorg)clusters 
4. Een minimum percentage sociale huurwoningen en woningen in het 

middensegment (koop en huur) bij alle nieuwbouwprojecten 
5. Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden en winkelruimtes omvormen tot flexibele, 

kleine, openbare werkplekken 
6. Een helpdesk die huurders en verhuurders ondersteunt om particulier woningen en 

kamers te verhuren voor een eerlijke huur en menselijke voorwaarden  
7. Nieuwbouw kleiner en duurzamer, zoals Tiny Houses 
8. Doorstroming van senioren stimuleren  
9. Zelfbewoningsplicht van minimaal drie jaar voor nieuwbouwwoningen  
10. Verhuurdersvergunning verplichten voor grootschalig verhuren  
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Voldoende betaalbare, duurzame, levensloopbestendige en generatie woningen voor alle 
doelgroepen realiseren! Gezien de demografische ontwikkelingen en de ontwikkelingen op de 
woningbouwmarkt (de vergrijzingspiek ligt rond 2030) pleiten wij voor vervangingsnieuwbouw 
en multifunctionele bouw. Voldoende huizen beschikbaar voor mensen met lagere inkomens, 
zodat inwoners vastgehouden worden en nieuwe inwoners aangetrokken worden. Een huis is om 
in te wonen, niet om aan te verdienen. Regiefunctie gemeente om dit te fixen: Wachtlijsten 
verkorten, juiste mix woningen 

 
Meer mogelijkheden voor tijdelijke wonin-
gen  

Er zijn simpelweg te weinig woningen om de 
woningnood op korte termijn te verlichten. 
Het tekort aan woningen is dusdanig urgent 
dat we niet kunnen wachten tot de nieuw-
bouw van met name sociale huurwoningen 
van de grond is gekomen. Daarom stimule-
ren en faciliteren we de bouw van flexibele 
woningen voor de groepen waarbinnen de 
nood het hoogst is: studenten, dakloze 
mensen en arbeidsmigranten. Maar ook 
voor woonstarters kunnen flexibele wonin-
gen een tijdelijke oplossing bieden. Flexibele 
woningen worden idealiter op volwaardige 
locaties binnen de gemeente gerealiseerd, 
met voldoende voorzieningen in de buurt. 
Een mogelijkheid is het plaatsen van tijde-
lijke woonunits, die gemakkelijk verplaats-
baar of demontabel zijn. 

Zelf woningen bouwen stimuleren en vol-
doende kavels beschikbaar te stellen  

Veel mensen vallen tussen wal en schip; ze 
verdienen te veel voor sociale huur maar te 
weinig om een huis te kunnen kopen. We 
pleiten daarom voor meer CPO (collectief 
particulier opdrachtgeverschap) projecten, 
waardoor mensen de kans krijgen om zelf 
hun woning te bouwen.  
 
Medewerking aan alternatieve woonvor-
men: coöperaties en woon(-zorg)clusters 

De vraag naar nieuwe, alternatieve woon-
vormen met gezamenlijke voorzieningen en 
een gedeelde verantwoordelijkheid groeit1. 
Nieuwe woonvormen kunnen kansen bie-
den aan tal van doelgroepen om te wonen 
en te leven op een manier die bij hen past. 
Bovendien geeft het mensen meer zeggen-
schap over hun woonsituatie.  

 
 

                                                           
1 Actieprogramma Nieuwe Woonvormen en 
Zelfbouw Noord-Brabant (2020). 
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Een minimum percentage sociale huurwo-
ningen en woningen in het middensegment 
(koop en huur) bij alle nieuwbouwpro-
jecten  
Van alle nieuwbouwwoningen moet een re-
alistisch vast gedeelte gebouwd worden in 
het goedkope en lage segment, omdat er 
weinig huizen beschikbaar zijn in deze prijs-
categorie. Met deze maatregel pakken we 
het grote tekort aan van betaalbare wonin-
gen voor mensen met een laag inkomen, 
starters en eenpersoonshuishoudens.  
 
Leegstaande bedrijfs- en kantoorpanden en 
winkelruimtes omvormen tot flexibele, 
kleine, openbare werkplekken  
Leegstand leidt tot ergernis, verpaupering 
en vandalisme terwijl dergelijke panden 
kansen bieden om binnen de bebouwde 
omgeving kantoorplekken, ateliers en an-
dere werkplekken te realiseren voor thuis-
werkers. In 2019 stond meer dan 6 procent 
van alle kantoren en winkels in Nederland 
leeg. Ook Geldrop-Mierlo heeft met leeg-
stand te maken.  
 
 
 
 
 
 
 

Een helpdesk die huurders en verhuurders 
ondersteunt om particulier woningen en 
kamers te verhuren voor een eerlijke huur 
en menselijke voorwaarden  
GroenLinks wil het laagdrempeliger maken 
voor de inwoners om particulier woningen 
en kamers te verhuren. Ongeveer de helft 
van alle Nederlanders woont namelijk in 
een huis waarvan de capaciteit niet volledig 
wordt benut. Inwoners krijgen een financi-
ele vergoeding voor het aanbieden van hun 
huis en bovendien wordt er druk van de ke-
tel gehaald op de woningmarkt. Aangezien 
dit voor veel mensen nieuw is, wordt er een 
goede ondersteuning aangeboden waar zo-
wel huurders als verhuurders terecht kun-
nen.  
 

Nieuwbouw kleiner en duurzamer, zoals 
Tiny Houses 
Niet iedereen wil een grote woning. Een 
kleine woning is goedkoper en vraagt min-
der bouwmateriaal. Duurzaam bouwen is 
ook gezonder. 
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Doorstroom van senioren stimuleren  
Sinds het sluiten van de verzorgingstehuizen 
vanaf 2015 hebben de meeste ouderen 
maar twee opties: thuis blijven wonen of 
naar een verpleeghuis. Hierdoor blijven ou-
deren vaak langer dan zij willen en langer 
dan verantwoord is, in hun huidige woning 
wonen. Door aantrekkelijke woningen in het 
centrum aan te bieden aan ouderen wordt 
hun woonsituatie verbeterd en komen meer 
grotere woningen beschikbaar voor gezin-
nen en starters. GroenLinks vind het belang-
rijk dat de gemeente de “Verzilveringsrege-
ling” van SVn invoert. Een hypothecaire le-
ning op basis van de overwaarde van een 
woning. Met name ook toepasbaar voor be-
woners ouder dan 75 jaar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zelfbewoningsplicht van minimaal een jaar 
instellen voor nieuwbouw woningen  
Een van de oorzaken van de torenhoge 
huurprijzen is het grootschalig opkopen 
door beleggers van woningen met als doel 
deze te verhuren (buy to let). Daarom 
streeft GroenLinks er naar dat het niet lan-
ger is toegestaan om nieuwbouwwoningen 
op te kopen voor verhuur, of om deze direct 
weer voor een hogere prijs door te verko-
pen (anti-speculatie). Woningen zijn geen 
handelswaar.   
 

Een verhuurdersvergunning verplichten 
voor grootschalig verhuren 

Voor de eigenaar die meer dan 5 woningen 
of kamers verhuurt, wil GroenLinks een ver-
huurdersvergunning verplichten, die inge-
trokken kan worden wanneer er sprake is 
van aantoonbare uitbuiting, discriminatie of 
verwaarlozing van de woning. Met dit voor-
stel kunnen we een einde maken aan wan-
toestanden op de vrije markt voor kamer- 
en appartementenverhuur. Met name stu-
denten, werkende jongeren en arbeidsmi-
granten zijn hiervan de dupe. 
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1.2 Verbinding & samenwerking in de wijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Investeren in gemengde wijken, waar ontmoeting en verbinding gestimuleerd 
wordt 

2. Gedeelde openbare voorzieningen waaraan gezamenlijk invulling gegeven wordt 

3. Kinderen met elkaar laten spelen en opgroeien om nieuwe verbinding met elkaar 
aan te gaan  

4. Buurtregisseurs blijven inzetten om passende oplossingen te realiseren 
5. Burgers die verder van de politiek af staan worden laagdrempelig betrokken  
6. De gemeente gaat burgers actiever betrekken bij besluitvorming 
7. Mensen ondersteunen die zich tijdelijk in een lastige situatie bevinden 
8. Meer aandacht, begeleiding en ondersteuning om inwoners waar nodig te helpen  
9. Huiselijk geweld aanpakken 
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GroenLinks staat voor verbinding, vertrouwen en hoop. Dit betekent op een respectvolle manier 
met elkaar omgaan en iedereen een kans geven. Iedereen is anders en heeft een unieke 
achtergrond, overtuiging en voorkeur. Als we als samenleving willen groeien, moeten we ons in 
elkaars problemen, gevoelens en opvattingen durven inleven. GroenLinks pleit dan ook om de 
banden tussen mensen in de wijken te versterken, waardoor de samenhorigheid versterkt wordt 
en mensen van elkaar kunnen leren. Dit betekent ook dat mensen actief kunnen meepraten en 
meehelpen bij de inrichting van hun eigen woonomgeving.  
 
Investeren in gemengde wijken, waar ont-
moeting en verbinding gestimuleerd wordt 
Om de diversiteit in wijken te bevorderen 
worden er veelzijdige huizen gebouwd voor 
onder andere jongeren, alleenstaanden, 
gezinnen, ouderen en arbeidsmigranten. 
Door letterlijk de afstand tussen groepen te 
verkleinen, wordt er getracht om 
ontmoetingen te stimuleren en mensen 
elkaar beter te laten kennen.  
 
Gedeelde openbare voorzieningen waar 
gezamenlijk invulling aan geven wordt 
GroenLinks wil inwoners zelf de regie geven 
over de openbare voorzieningen in de wijk, 
zoals speelgelegenheden, parken en andere 
ontmoetingsplekken. Op deze manier 
worden burgers betrokken bij 
ontwikkelingen in de wijk, ontmoeten 
mensen elkaar en wordt samenwerken 
gestimuleerd.  

Kinderen met elkaar laten spelen en 
opgroeien om nieuwe verbinding met 
elkaar aan te gaan  
Op scholen worden kinderen al op jonge 
leeftijd gestimuleerd om samen te werken 
en verbindingen met elkaar aan te gaan. 
Tevens wordt door de bevordering van 
diversiteit en het streven naar inclusie 
getracht om buitensluitingen en pesten op 
school en buiten school te voorkomen. 
Vroegtijdig respectvol met elkaar leren 
omgaan, draagt bij aan een fijne en veilige 
leeromgeving en wederzijds respect in 
toekomstige relaties. 
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Buurtregisseurs blijven inzetten om pas-
sende oplossingen te realiseren 

Buurtregisseurs zijn in staat om oplossingen 
aan te dragen die passend zijn voor de be-
treffende wijk, doordat ze feedback verza-
melen van diverse partijen in de wijk en 
hierdoor goed weten wat er speelt. Daar-
naast hebben de buurtregisseurs een onder-
steunende functie en beschikken ze over in-
formatie over zorgvoorzieningen. Hierdoor 
kunnen inwoners laagdrempelig terecht bij 
buurtregisseurs om problemen te bespre-
ken en krijgen ze de juiste informatie over 
voorzieningen, ondersteuning, coaching en 
hulp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Burgers die verder van de politiek af staan 
worden laagdrempelig betrekken  
Veel burgers voelen zich ver verwijderd van 
de politiek, terwijl de politiek direct invloed 
heeft op hun dagelijkse leven. GroenLinks 
streeft er naar om zo veel mogelijk mensen 
te betrekken via passende kanalen, zoals 
social media. We zetten mensen aan het 
stuur en geven ze meer regie , zodat ze 
daadwerkelijk invloed hebben.  

De gemeente gaat burgers actiever betrek-
ken bij besluitvorming 
GroenLinks vind het vanzelfsprekend dat 
alle raadsleden actief onderzoeken of het 
beleid daadwerkelijk inspeelt op de 
behoeftes van de inwoners, 
cliëntenorganisaties en bedrijven van 
Geldrop-Mierlo. Op deze manier wordt er 
naar gestreefd om besluiten te nemen die 
relevant zijn voor onze inwoners. 
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Mensen ondersteunen die zich tijdelijk in 
een lastige situatie bevinden 
Iedereen bevindt zich wel eens in een 
situatie waarbij hulp zeer gewenst is. Door 
elkaar te ondersteunen in moeilijke tijden 
kunnen we leed beperken en stellen we de 
ander in staat om te herstellen en weer 
actief mee te doen aan de samenleving. 
Denk bijvoorbeeld aan het uitlaten van de 
hond voor iemand die net geopereerd is, 
het oppassen op kinderen van iemand met 
onregelmatige werktijden of het bieden van 
tijdelijk onderdak aan iemand die net 
gescheiden is. Mogelijke oplossingen 
hiervoor zijn het inzetten van buurtapps, 
trefpunten en ondersteuningspunten.  
 
 
 
 
 
 

Meer aandacht, begeleiding en ondersteu-
ning om inwoners waar nodig mee te hel-
pen 
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom 
streven we er naar om iedereen waar nodig 
vroegtijdig te ondersteunen. Ook is er speci-
fiek aandacht voor jongeren, omdat de 
wachttijden voor jeugdzorg erg lang zijn en 
de situatie in de tussentijd niet mag ver-
slechteren. Bovendien wordt hiermee in het 
algemeen criminaliteit en overlast voorko-
men.  
 

Huiselijk geweld aanpakken 

Huiselijk geweld is soms lastig te zien en 
vindt plaats op plekken waar je het niet 
verwacht. Het komt immers voor bij 
uiteenlopende groepen, zoals vrouwen, 
kinderen, mannen en ouderen. Door middel 
van verbinding in de wijk wordt er 
geprobeerd huiselijk geweld eerder 
zichtbaar en bespreekbaar te maken. 
Bijvoorbeeld doordat je merkt dat je buren 
niet lekker in hun vel zitten. 
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1.3  Een bruisend centrum vol kunst & cultuur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Meer activiteiten in het centrum waarbij mensen elkaar ontmoeten 
2. Georganiseerde vuurwerkshow 
3. Behouden van de sterke samenwerking met omliggende gemeenten 
4. Investeren in de belangrijkste gemeenschapspanden als culturele faciliteit en vesti-

gingsplek voor bedrijven 
5. Behouden van een openbaar zwembad 
6. Amateurverenigingen ondersteunen om de kwaliteit te verbeteren 
7. De bibliotheken behouden als ontmoetingsplaatsen van cultuur en educatie 
8. Meer openbare fitnessparkjes realiseren als gezonde en prettige ontmoetingsplek 

voor jongeren 
9. Samenwerkingen tussen verschillende culturele organisaties stimuleren 
10. Geldrop-Mierlo aantrekkelijker maken voor duurzaam toerisme 
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Wij zijn trots op ons lokale culturele erfgoed en zorgen daar goed voor. Bij een open gemeente 
hoort ook een bruisend cultureel aanbod. Geldrop en Mierlo worden daarom doorontwikkeld tot 
een bruisend centrum vol kunst en cultuur. GroenLinks pleit voor voldoende mogelijkheden voor 
ontspanning en recreatie voor zowel jong en als oud. Kunst en cultuur verrijken ons leven en ge-
ven glans aan ons bestaan, GroenLinks wil daarom creativiteit optimaal bevorderen. Daarnaast 
dragen kunst en cultuur ook bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. Door het ont-
wikkelen van deze sociale en culturele dorpskernen wordt bovendien leegloop ervan voorkomen 
en wordt de leefbaarheid gestimuleerd. 
 

Meer activiteiten in het centrum waarbij 
mensen elkaar ontmoeten  
De gemeente gaat meer initiatief nemen om 
culturele activiteiten te organiseren, zodat 
de dorpskernen levendiger worden. Dit 
houdt in dat de gemeente evenementen 
gaat stimuleren, faciliteren en vergunningen 
gemakkelijk gaat verlenen. Ook wordt er 
meegedacht met ondernemers en worden 
ze ondersteund waar nodig. 
 
Georganiseerde vuurwerkshow  
GroenLinks is voor een georganiseerde 
vuurwerkshow in plaats van particulier 
vuurwerk. Hierdoor kunnen alle inwoners 
samen veilig genieten van vuurwerk en wor-
den de nadelige gevolgen voor mens en dier 
zo veel mogelijk beperkt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Behouden van de sterke samenwerking 
met omliggende gemeenten 

GroenLinks is trots op de sterke samenwer-
kingen met onze omliggende gemeenten in 
het Stedelijk Gebied en de Metropoolregio 
Eindhoven. We zijn hier zuinig op en probe-
ren deze waar nodig nog te versterken op 
het terrein van economie, werken, wonen, 
bedrijventerreinen, openbaar vervoer, duur-
zaamheid en voorzieningen. Samenwerking 
is nodig om de complexe vraagstukken van 
deze tijd op te kunnen lossen. Samenwer-
ken hoort wat GroenLinks betreft in het hart 
van politiek en bestuur. Door krachten te 
verenigen kunnen we samen de verandering 
zijn die we willen zien. 
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Investeren in de belangrijkste gemeen-
schapspanden als culturele faciliteit en ves-
tigingsplek voor bedrijven 
Er wordt geïnvesteerd in de belangrijkste 
centra in Geldrop en Mierlo, zoals Hofdael, 
Locatie 33 en Patronaat. Deze worden door-
ontwikkeld tot het cultureel dorpshart, hier 
worden de activiteiten van overige locaties 
ondergebracht. Er wordt gefocust op de be-
langrijkste gemeenschapspanden, zodat ze 
uitgroeien tot levendige en bruisende plek-
ken voor laagdrempelige, ondersteunende 
en uitnodigende lokale initiatieven. Overige 
locaties zoals Loesje worden gesloten.  
 
Behouden van een openbaar zwembad 
GroenLinks wil dat het openbaar zwembad 
behouden blijft, zodat inwoners van Gel-
drop, Mierlo en omliggende gemeenten toe-
gang hebben tot een zwembad. Mocht het 
nodig zijn om de continuïteit te waarborgen, 
dan wordt er een beroep gedaan op de 
buurgemeenten. 
 
 
 

 
 

Amateurverenigingen ondersteunen om de 
kwaliteit te verbeteren  
Amateurverenigingen worden ondersteund 
om de kwaliteit van hun activiteiten te ver-
beteren. De gemeente kan hen helpen bij 
het zoeken naar en aanvragen van subsidies 
en andere vormen van ondersteuning bie-
den.  
 
De bibliotheken behouden als ontmoe-
tingsplaatsen van cultuur en educatie 
GroenLinks is trots op de kracht van onze bi-
bliotheken in Geldrop en Mierlo en zet 
daarom in om deze ontmoetingsplekken te 
behouden en indien nodig te verbeteren. 
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Meer openbare fitness-parkjes realiseren 
als gezonde en prettige ontmoetingsplek 
voor jongeren 
Voor jongeren is het belangrijk om te be-
schikken over voldoende voorzieningen die 
de mogelijkheid bieden om elkaar te ont-
moeten. Door middel van deze openbare fit-
ness-parkjes wordt geprobeerd om overlast 
voor omwonende zo veel mogelijk te beper-
ken en jongeren tevens laagdrempelig toe-
gang te geven tot gratis sportvoorzieningen.  
 
Samenwerkingen tussen verschillende cul-
turele organisaties stimuleren  
GroenLinks wil inzetten op samenwerking in 
plaats van op concurrentie. Samenwerking 
is lang niet altijd vanzelfsprekend, onterecht 
vinden wij. Door verschillende kennis, 
invalshoeken, mensen en middelen samen 
te brengen, komen we juist verder.  

Geldrop-Mierlo aantrekkelijker maken voor 
duurzaam toerisme  
Duurzaam toerisme is “toerisme dat volledig 
rekening houdt met de huidige en toekom-
stige ecologische, sociale en economische 
impacts en dat zich richt op de behoeften 
van bezoekers, de industrie, het milieu en 
de lokale bevolking”. Dus geen motorcross 
of autorally, maar wel volop fiets- en wan-
delmogelijkheden en kamperen dicht bij en 
met respect voor de natuur. 
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1.4 Meer vergroening, minder steen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Beperken van hittestress en wateroverlast  
2. Burgerinitiatieven voor wijkvergroening ondersteunen  
3. Meer bloemen in parken, groenstroken, bermen en oevers voor bijen en vlinders  
4. Kinderen “natuurlijk” laten opgroeien: speelbossen, pluktuinen, natuuravonturen 

en groene schoolpleinen  
5. Meer (kersen)bomen: Iedere inwoner mag een kersenboom plaatsen  
6. Kappen van bomen met een omtrek groter dan 25 cm alleen met vergunning 
7. Ruimte voor groen bij iedere aanpassing in de openbare ruimte: meer bomen, 

groene bushaltes, ect.  
8. Een groene openbare omgeving voor iedere bewoner binnen tien minuten lopen  
9. Meer natuurlijke oevers van sloten, kanalen en vijvers  
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Een groene leefomgeving vinden wij is een belangrijk thema voor de gemeenteraadsverkiezingen 
2022. We kiezen voor een gedeelde publieke ruimte met plek voor mens, natuur en dier. Waarbij 
we kunnen wandelen, fietsen en spelen en tegelijkertijd ruimte hebben voor welzijn, biodiversi-
teit en leefbaarheid. Natuur, mobiliteit, bouwen, economie en groen: het hangt allemaal met el-
kaar samen. De leefomgeving, biodiversiteit, sociale opgaven en de toekomst van onze aarde 
zijn belangrijker dan rendementsdenken. Groen is goed voor biodiversiteit, het welzijn van men-
sen én het helpt bij extremere weersomstandigheden door klimaatverandering. Maatschappe-
lijke waarde en groen worden leidende principes in de lokale Omgevingsvisie en bij gemeente-
lijke aanbestedingen. Groen in onze directe omgeving wordt hoger gewaardeerd door het vele 
thuis blijven tijdens de coronacrisis. We hebben al veel bereikt, maar het kan nog steeds beter! 

 
Beperken van hittestress en wateroverlast  

Een groene leefomgeving kan tijdens een 
zomerse hittegolf wel zeven graden verschil 
maken en zorgt voor minder wateroverlast 
bij veel regen. Ouderen, zieken en kinderen 
zijn het meest kwetsbaar waar het gaat om 
hittestress en wateroverlast. Sociaal en 
groen horen dus bij elkaar! 

 

Burgerinitiatieven voor wijkvergroening 
ondersteunen  

GroenLinks stimuleert het vergroenen van 
openbare ruimtes, de tuin en het aanleggen 
van geveltuintjes, onder meer door het 
uitdelen van gratis plantjes. Vergroening is 
ook bij uitstek een sociaal thema, omdat 
mensen samen komen in goed ingerichte 
openbare ruimtes. Bewoners vinden groen 
belangrijk en zijn bereid om het aan te 
leggen en het zelf te beheren. 
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Meer bloemen in parken, groenstroken, 
bermen en oevers voor bijen en vlinders 

 Vogels, vlinders, bijen en andere insecten 
zijn van groot belang voor onze 
leefomgeving. We houden daarom rekening 
met biodiversiteit bij het beheer van 
openbaar groen. Onze parken, bermen en 
andere groene plekken worden voortaan 
verzorgd en aangelegd volgens de principes 
van ecologisch beheer. Op deze manier kan 
de gemeente bijdragen aan de lokale 
biodiversiteit. 

 

Kinderen natuurlijk laten opgroeien: 
speelbossen, pluktuinen, natuuravonturen 
en groene schoolpleinen  

Groen waar kinderen op een “natuurlijke” 
manier kunnen spelen en de natuur 
ontdekken, zodat kinderen van jongs af aan 
dichter bij de natuur staan en er meer 
bewustzijn ontstaat over duurzaam leven.  

 

Meer (kersen)bomen: Iedere inwoner mag 
een kersenboom plaatsen  

Mierlo was ooit een uitgestrekt kersenland 
met een eigen ras kersenboom, maar daar is 
momenteel weinig van terug te zien. 
GroenLinks wil daarom kersenbomen 
plaatsen in het openbaar groen en Tiny 
Forests realiseren, een bos ter grootte van 
een voetbalveld2. Bomen zijn belangrijk 
voor vergroening en biodiversiteit.  

 

Kappen van bomen met een omtrek groter 
dan 25 cm alleen met vergunning 

Oudere bomen leveren meer zuurstof, meer 
schaduw en meer ruimte voor vogels, 
insecten en andere dieren. Daarom is het 
van belang dat deze bomen niet zomaar 
gekapt worden. GroenLinks pleit daarom 
dat de grootte en leeftijd van bomen 
meespeelt bij het krijgen van een 
vergunning. Daarnaast willen we dat er 
twee bomen terug geplant worden voor 
iedere boom die de gemeente kapt. 

 

 

 

 

                                                           
2 VNG & Natuurmonumenten, ‘Tien tips voor een groene 

gemeente’; IVN, ‘Tiny Forests’. 
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Ruimte voor groen bij iedere aanpassing in 
de openbare ruimte: meer bomen, groene 
bushaltes, etc.  

Als je toch aan de slag gaat, waarom niet 
twee vliegen in één klap slaan? Of de 
gemeente nou speelparken aanlegt, met het 
riool aan de slag gaat: een mooi moment 
om stenen eruit te halen en groen toe te 
voegen. We streven ernaar dat ieder dak 
groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of 
op een andere manier goed gebruikt wordt. 
Dubbel gebruik van alle daken die van de 
gemeente zijn of waar de gemeente aan 
meebetaalt wordt verplicht. Particulieren, 
bedrijven en instellingen worden verleid om 
hun daken te transformeren door subsidies. 
Voor de bouwprojecten van ontwikkelaars 
geldt het ‘ja, tenzij’-principe: bouwen moet 
inclusief groene daken of andere klimaat-
adaptieve maatregelen, tenzij dat niet 
mogelijk is. 

Een groene openbare omgeving voor 
iedere bewoner binnen tien minuten lopen  

Voor mensen met een lagere 
sociaaleconomische status is het toegang 
hebben tot groene buitenruimtes minder 
vanzelfsprekend. Daarom wil GroenLinks 
voor iedere burger een groene openbare 
omgeving die binnen tien minuten lopend 
te bereiken is.  

 

Meer natuurlijke oevers van sloten, 
kanalen en vijvers  

Natuurlijke oevers bieden ruimte voor 
planten en dieren en bevorderen de 
biodiversiteit. Bovendien zijn de 
waterafvoerende en waterbergende functie 
gunstig wanneer het in een korte tijd veel 
regent. 
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2. Zorg 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een inclusieve samenleving in 
een meedenkende gemeente 
 

 Hart voor zorgprofessionals  

 Meedenkende gemeente 

 Iedereen een eerlijke start 

 Menselijke & integrale zorg 
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GroenLinks geeft gezondheid topprioriteit en werkt aan een gemeente waarin iedere inwoner de 
zorg krijgt die zij of hij nodig heeft. Hierbij staat GroenLinks voor samenwerking, vertrouwen en 
solidariteit. Een plek waar mensen zich thuis voelen en zich betrokken voelen bij elkaar. Niet 
geld, instituties en organisaties staan centraal, maar de mensen zelf. Dit betekent dat we inves-
teren in preventie in de breedste zin van het woord. Omdat wij geloven dat voorkomen beter is 
dan genezen. Gezondheid is meer dan niet ziek zijn. Zorg, welzijn, wonen en een gezonde, groene 
leefomgeving gaan hand in hand. Je wilt gezond zijn én je gezond voelen. Controle over je eigen 
leven en meedoen in de maatschappij zijn daar cruciale voorwaarden voor.  

 

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 ei-
gen buurt kunnen blijven wonen, sporten en bewegen en sociale cohesie in wijken en buurten 
versterken door een ruim aanbod aan collectieve voorzieningen. 
Goede zorg dient voor iedereen laagdrempelig en toegankelijk te zijn, ongeacht je (culturele) 
achtergrond, sociaaleconomische status of handicap. Te vaak vallen kwetsbare mensen tussen 
wal en schip. GroenLinks maakt sociale voorzieningen toegankelijk voor iedereen. Aandacht voor 
taal, laaggeletterdheid en digitale vaardigheden, worden daarom, samen met een aanpak tegen 
eenzaamheid, een speerpunt in ons welzijnsbeleid. 
GroenLinks zet zich in voor inclusieve zorg, dichtbij huis, gebaseerd op vertrouwen 

 

Wonen is een eerste levensbehoefte. De gemeente is verantwoordelijk voor de huisvesting van 
kwetsbare mensen, zoals dak- en thuislozen en mensen met GGZ-problematiek. Iedereen mag 
zelf kiezen of je thuis blijft wonen met professionele hulp of in kleinschalige woonvormen waar 
zorg aanwezig is. GroenLinks wil de zorg ‘dichterbij’ organiseren, ‘tussenvoorzieningen’ voor ou-
deren mogelijk maken en buurtwerk en huisartsen nauwer laten samenwerken bij de monitoring 
van ouderen zodat zij zelfstandig kunnen wonen. 

GroenLinks wil dat de overheid vertrouwen in mensen heeft. Te vaak krijgen mensen die hulp het 
hardste nodig hebben, het moeilijkst toegang tot die hulp. We stoppen met de onnodige contro-
ledruk, maar vertrouwen op de eigen keuze van mensen en in de kennis en kunde van zorgpro-
fessionals. Bij een hulpvraag zijn de wensen en behoeften van mensen leidend. Zorgverleners wil-
len goede zorg kunnen bieden en worden nu teveel belemmerd door registraties die zijn geba-
seerd op wantrouwen. We stoppen met nodeloze administratie en controledrift en maken zorg-
professionals weer baas van hun eigen werk. 
 
Zorg is geen markt. We dringen de marktwerking terug en stellen samenwerking tussen zorgor-
ganisaties en zorgprofessionals voorop. Niet de laagste prijs maar de hoogste kwaliteit moet lei-
dend zijn.  
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2.1 Hart voor zorgprofessionals 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zorgprofessionals krijgen ‘budgetvertrouwen’, vertrouwen is de basis 
2. Het aantrekken van zorgprofessionals middels (om)scholingen  
3. Ontlasten van zorgverleners, zodat de werkdruk omlaag kan 
4. Investeren in het werkgeluk van zorgverleners 
5. Jongeren laagdrempelig kennis laten maken met zorg 
6. Het inrichten van woongroepen en speciale zorgwijken met voldoende medische 

voorzieningen  
7. De samenwerking tussen zorgaanbieders bevorderen  
8. De keuze van gemeentelijke aanbesteding wordt beoordeeld op goed 

werknemersschap 
9. Mensen stimuleren om voor naasten en vreemden te zorgen 
10. Mantelzorgers ondersteunen, zodat ze even niet hoeven te zorgen: respijtzorg 
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GroenLinks heeft aandacht voor zorgprofessionals die de zorg mogelijk maken en kijkt naar de 
mens achter de zorgverlener. Wanneer er goed gezorgd wordt voor onze zorgprofessionals, zijn 
ze ook beter in staat om goede zorg te verlenen. Goede zorgverlening is belangrijk omdat het 
veel problemen en kosten op andere domeinen kan voorkomen. Daarom wil GroenLinks 
zorgverleners en -organisaties ruimte te geven om over de grenzen van hun eigen 
verantwoordelijkheid heen te kijken, goed te luisteren en menselijk zorg mogelijk te maken. 

 

Zorgprofessionals krijgen ‘budget 
vertrouwen’, vertrouwen is de basis 

GroenLinks wil uit gaan van vertrouwen in 
plaats van wantrouwen. Daarom worden 
verantwoordingsplicht voor handelingen en 
bestedingen zo veel mogelijk beperkt en 
krijgen zorgverleners de vrijheid om zonder 
onnodige vertraging te handelen. Kwaliteit 
staat boven budget, daarom maakt 
GroenLinks ruimte vrij voor de 
zorgprofessionals.  

 

Het aantrekken van zorgprofessionals 
middels (om)scholingen  

Ook wordt er vol op ingezet op het 
aantrekken van nieuwe zorgprofessionals. 
GroenLinks streeft er naar om mensen te 
stimuleren om in de zorg te werken, zodat 
de werkdruk voor zorgprofessionals 
verlaagd kan worden. Bovendien ontstaat 
hierdoor meer ruimte om mensen goed op 
te leiden en meer voldoening uit het werk te 
halen.  

 

 

 

Ontlasten van zorgverleners, zodat de 
werkdruk omlaag kan 

De werkdruk in de zorg is hoog. GroenLinks 
gaat investeren in het opleiden en 
aantrekken van mensen die 
werkzaamheden (gedeeltelijk) over kunnen 
nemen. Vrijwilligerswerk is hier een 
belangrijk middel voor, waarmee ook 
zingeving en het zijn van een volwaardig lid 
van de samenleving voor vrijwilligers 
gerealiseerd kan worden. Het is dus een 
win-win situatie waarbij mensen iets voor 
elkaar kunnen betekenen. 

 

Investeren in het werkgeluk van 
zorgverleners 

Het behouden van zorg professionals is erg 
belangrijk en staat daarom op de voorgrond 
bij GroenLinks. We moeten zuinig zijn op 
onze zorg professionals. Naast het verlagen 
van de werkdruk zet GroenLinks ook volop 
in om het werkgeluk te verbeteren door 
goed werkgeverschap mogelijk te maken.   
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Jongeren laagdrempelig kennis laten 
maken met zorg 

Via scholen worden kinderen eerder in 
contact gebracht met zorgverlening, door 
middel van meeloopdagen en stages. Op 
deze manier kunnen kinderen er 
gemakkelijker achter komen of 
zorgverlening hun aanspreekt en kunnen ze 
later goed voorbereid een juiste 
studiekeuze maken. Daarnaast zorgt het in 
aanraking komen met zorgverlening ook 
voor meer respect en waardering voor zorg 
professionals en wordt de afstand tot de 
zorgbehoevenden verkleind.  

 

Het inrichten van woongroepen en speciale 
zorgwijken met voldoende medische 
voorzieningen  

De ontwikkeling van speciale woongroepen 
en zorgwijken wordt gestimuleerd, waarbij 
volop aandacht is voor wat 
zorgbehoevenden nodig hebben. In deze 
omgevingen zijn meer medische 
voorzieningen aanwezig, waardoor deze 
laagdrempelig toegankelijk zijn en er 
voldoende aanbod is in de omgeving. 
Hierdoor zijn zorgbehoevenden minder 
eenzaam en minder afhankelijk van anderen 
en kunnen ze zelfstandiger leven.  

De samenwerking tussen zorgaanbieders 
bevorderen  

Ook voor de zorgverlening geldt dat 
samenwerking er voor zorgt dat we verder 
komen. Verschillende invalshoeken, kennis, 
ervaring, mensen en middelen zorgen voor 
vernieuwende inzichten die bijdragen aan 
goede, relevante en snelle zorgverlening 
waarbij men de aandacht richt op de patiënt 
in plaats van op de concurrent. Juist in de 
zorg is dit erg belangrijk, omdat het gaat 
over complexe situaties waarbij veel 
verschillende partijen betrokken zijn die 
gezamenlijk in staat zijn om volledige zorg 
te verlenen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

De keuze van gemeentelijke aanbesteding 
wordt beoordeeld op goed 
werkgeverschap 

Wanneer de gemeente zorgpartners 
inschakelt of contracten afsluit, wordt ook 
gekeken naar hoe de organisatie voor haar 
zorgprofessionals zorgt. Hierbij is het 
belangrijk dat er veel handelingsvrijheid is 
en dat er weinig administratieve 
verantwoording afgelegd hoeft te worden. 
Op deze manier stimuleert de gemeente 
zorginstellingen om goed te zorgen voor 
haar medewerkers.  

 

Mensen stimuleren om voor naasten en 
vreemden te zorgen  

Zorg heeft niet alleen betrekking op 
medische verrichtingen; ook kleine 
zorgtaken zoals het doen van boodschappen 
of samen een stuk wandelen kunnen een 
groot verschil maken voor de kwaliteit van 
leven van zorgbehoevenden. Door goed om 
ons heen te kijken zijn we in staat zorg te 
dragen voor naasten en zelfs mensen die we 
niet (goed) kennen. Op deze manier wordt 
de kwaliteit van leven van mensen 
verbeterd waardoor ze geen of minder 
aanspraak hoeven te maken op de reguliere 
zorgverlening.  

Mantelzorgers ondersteunen, zodat ze 
even niet hoeven te zorgen: respijt zorg 

Mantelzorgers zijn erg waardevol voor het 
geven van goede zorgverlening, ze hebben 
namelijk een compleet beeld van de situatie 
en weten wat het beste is voor de 
zorgbehoevenden. Echter, het takenpakket 
van een mantelzorger kan erg zwaar zijn 
doordat dit vaak gecombineerd wordt met 
andere werkzaamheden en verplichtingen. 
Daarom zet GroenLinks in op  respijtzorg, 
waarbij de werkzaamheden van de 
mantelzorger tijdelijk worden overgenomen 
zodat ook de mantelzorger tot rust kan 
komen. Bovendien wordt er specifiek 
aandacht besteed aan jonge mantelzorgers, 
zodat ze op een prettige manier langdurig 
mantelzorg kunnen blijven verlenen. 
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2.2 Meedenkende gemeente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Open staan voor specifieke situaties, meedenken en meehelpen  
2. Een vrij te besteden coulant budget voor complexe situaties 
3. Onderdak aanbieden aan naasten, moet geen effect hebben op uitkeringen 
4. Zorgvoorzieningen online gemakkelijk vindbaar en begrijpelijk maken 
5. Ruimte voor initiatieven en creativiteit 
6. Een passend aanbod van werkgelegenheid en stages gericht op zinvolle participatie 
7. Armoede wordt actief en effectief bestreden 
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Zorgverlening kan erg complex zijn, waardoor het bieden van passende zorg lastig is. Niet ieder 
probleem wordt verholpen met een zelfde oplossing. GroenLinks vind dat er in bepaalde situaties 
een uitzonder gemaakt moet worden, wanneer dit vereist is om goede zorg mogelijk te maken. 
De gemeente heeft hiertoe de mogelijkheden door dingen door de vinger te zien of juist 
initiatieven te ondersteunen. 

 

Open staan voor specifieke situaties, 
meedenken en mee willen helpen 

Zorgsituaties kunnen erg complex zijn, 
omdat er veel verschillende partijen bij 
betrokken kunnen zijn en iedere situatie 
anders is. Dit moet niet ten koste gaan van 
de kwaliteit van de zorgverlening, daarom 
pleit GroenLinks voor een coulante 
gemeente die actief meewerkt aan een 
goede oplossing en het niet onnodig 
complex maakt.  

 

Een vrij te besteden coulant budget voor 
complexe situaties 

Om daadwerkelijk het verschil te kunnen 
maken is er een speciaal potje nodig dat 
door ambtenaren aangesproken kan 
worden zonder dat onnodig veel 
verantwoording nodig is. Denk bijvoorbeeld 
aan het betalen van hulpmiddelen die 
inwoners niet zelfstandig kunnen 
bekostigen.   

Onderdak aanbieden aan naasten moet 
geen effect hebben uitkeringen  

GroenLinks vind dat mensen gestimuleerd 
moeten worden om elkaar te helpen. 
Wanneer er onderdak wordt verleend kan 
dit door de kostendelersnorm nadelige 
financiële gevolgen hebben, zoals het 
verliezen van een uitkering. Daarom pleit 
GroenLinks om de kostendelersnorm niet 
uit te voeren en uitkeringen dus niet te 
korten wanneer mensen gaan samenwonen. 
Op deze manier worden er niet onnodig 
nieuwe problemen veroorzaakt en wordt 
het verlenen van mantelzorg toegankelijker 
gemaakt.  
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Zorgvoorzieningen online gemakkelijk 
vindbaar en begrijpelijk maken  

Inwoners moeten gemakkelijk en 
overzichtelijk informatie kunnen vinden 
over zorgvoorzieningen waar ze aanspraak 
op kunnen maken. De informatie via de 
website, brochures, organisaties en centra 
moet laagdrempelig verspreid worden. 
Teksten moeten gemakkelijk te begrijpen, 
up-to-date en overzichtelijk zijn, specifiek 
voor de bijzondere bijstand, jeugdzorg en 
kinderen met een migratieachtergrond. 
GroenLinks streeft er naar om de drempels 
voor het aanvragen van ondersteuning zo 
veel mogelijk weg te nemen, zodat inwoners 
gemakkelijker hun weg naar zorg kunnen. 

 

Ruimte voor initiatieven en creativiteit 

Voor situaties die niet oplosbaar zijn 
moeten proeftuinen opzet worden om te 
onderzoeken of er andere oplossingen zijn. 
Hiervoor moet ruimte, budget en creativiteit 
beschikbaar gesteld worden.  

 

 

Een passend aanbod van werkgelegenheid 
en stages gericht op zinvolle participatie  

De gemeente moet bijdragen aan het 
aanbieden van zinvolle werkgelegenheid en 
projecten die participatie stimuleren. Voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt is het van groot belang om 
werkervaring op te doen en onderdeel te 
zijn van de samenleving. Re-integratie op de 
arbeidsmarkt en vrijwilligerswerk dragen 
bovendien bij aan een zinvolle participatie 
in de samenleving en voorkomt 
vereenzaming.  

 

Armoede wordt actief en effectief 
bestreden vanuit ontwikkelingskansen  

Financiële problemen veroorzaken veel 
stress en kunnen nieuwe problemen 
veroorzaken, waardoor het lastig is om uit 
de financiële problemen te komen. Goede 
schuldhulpverlening is vereist om armoede 
actief en effectief te bestrijden en volop in 
te zetten op ontwikkelingskansen. Inwoners 
die armoede ervaren krijgen daarom 
begeleiding om de situatie overzichtelijk te 
maken.  
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2.3 Iedereen een eerlijke start 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Laaggeletterdheid en achterstanden aanpakken door voorschoolse educatie 
2. Actief betrekken van de jongerenraad bij relevante onderwerpen voor jongeren  
3. Buitenschoolse opvang combineren met scholen 
4. Kinderen toegang geven aan sport en cultuuractiviteiten zoals dans-, muziek-, zwem- 

of toneelles  
5. Zelfredzaamheid van jongeren bevorderen om iedereen eerlijke kansen te bieden 
6. Meer aandacht voor kinderen met een licht verstandelijke beperking 
7. De behoefte aan een openbare basisschool in Geldrop onderzoeken 
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Jeugdzorg is belangrijk en kan het verschil maken in de ontwikkeling van een kind en zijn of haar 
toekomstige situatie. Een veilige jeugd is cruciaal voor een kansrijke start. Een gezonde levens-
stijl voor kinderen wordt gestimuleerd. Voldoende bewegen en gezond eten, maar ook opvoe-
ding en talentontwikkeling. GroenLinks vindt daarnaast dat jeugdzorg beschikbaar moet zijn en 
dat ouders zo veel mogelijk betrokken moeten zijn bij een passende aanpak. De gemeente zet 
daarom in op preventie, culturele sensitiviteit en nauwe samenwerking met huisartsen, onder-
wijsinstellingen en andere betrokken professionals. 

 

Laaggeletterdheid en achterstanden 
aanpakken door voorschoolse educatie 

Al voorgaand aan de basisschool is het 
belangrijk dat kinderen met een achterstand 
of laaggeletterdheid de juiste ondersteuning 
krijgen om zich te ontwikkelen. Middels 
voorschoolse opvang, voor kinderen tot 4 
jaar, kan worden voorkomen dat bestaande 
achterstanden in de thuisomgeving nieuwe 
achterstanden veroorzaken. Bovendien kan 
deze voorschoolse opvang ook bijdragen 
aan een inclusieve samenleving, doordat 
kinderen met verschillende achtergronden 
elkaar ontmoeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actief betrekken van de jongerenraad bij 
relevante onderwerpen voor jongeren 

Kinderen en jongeren worden gesprekspart-
ner van de gemeente en krijgen verant-
woordelijkheid over zaken die hen direct 
aangaan. Ze worden meer uitgedaagd om 
initiatieven te nemen en hier wordt daad-
werkelijk naar geluisterd. De door Groen-
Links geïnitieerde jongerenraad wordt ver-
der uitgebouwd en ingericht om hier opti-
maal vorm aan te geven.  
 
 
Buitenschoolse opvang combineren met 
scholen 

Het combineren van de buitenschoolse 
opvang met scholen zorgt er voor dat 
kinderen zich ook na school kunnen 
ontwikkelen op het gebied van sport, 
cultuur, natuur en techniek. 
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Kinderen toegang geven aan sport en 
cultuuractiviteiten zoals dans-, muziek-, 
zwem- of toneelles  

GroenLinks vindt het belangrijk dat alle 
kinderen al jong toegang hebben tot cultuur 
en sport, onafhankelijk van het inkomen van 
hun ouders. Door cultuureducatie maken 
kinderen en jongeren kennis met hun eigen 
talenten en leren zij spelenderwijs hun 
verworvenheden te delen. Ook op scholen 
moet volop worden ingezet op 
talentontwikkeling op het gebied van sport, 
cultuur, natuur en techniek.  

 

Zelfredzaamheid van jongeren bevorderen 
om iedereen eerlijke kansen te bieden 

GroenLinks pleit ervoor dat iedereen 
eerlijke kansen krijgt ongeacht de situatie of 
achtergrond. Middels een persoonlijke 
benadering en begeleiding wordt 
voorkomen dat de situatie van de ouders 
automatisch de kansen voor kinderen 
beperkt. Passende opvoed- en 
opgroeiondersteuning wordt geboden aan 
verschillende personen in de omgeving van 
het kind, zoals de ouders, docenten, etc. 
Hierdoor krijgen ook kinderen die zich 
bevinden in een onstabiele thuissituatie 
voldoende kansen. 

Meer aandacht voor kinderen met een licht 
verstandelijke beperking 

Ook kinderen met een licht verstandelijke 
beperking moeten eerlijke kansen hebben. 
Er is te weinig kennis en expertise in de 
(jeugd)hulpverlening beschikbaar voor deze 
groep, terwijl deze groep specialistische 
begeleiding vereist. Daarom wil GroenLinks 
meer aandacht en kennis beschikbaar 
stellen over kinderen met een licht 
verstandelijke beperking.  

 

De behoefte naar een openbare 
basisschool onderzoeken  

GroenLinks vindt het belangrijk dat ouders 
hun kinderen kunnen aanmelden voor 
diverse basisscholen. Daarom wordt er 
onderzocht of er in de gemeente Geldrop-
Mierlo behoefte is aan een openbare 
basisschool, naast het huidige aanbod van 
basisscholen.  
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2.4 Menselijke & integrale zorg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Een preventief beleid: Voorkomen is beter dan genezen  
2. Het stimuleren van een inclusieve samenleving  
3. 1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, 1 omgeving 
4. Meer hulp- en ondersteuning voor mensen met geestelijke gezondheidsproblemen  
5. De kwaliteit van de zorg verbeteren: verder verschralen is onacceptabel 
6. Ouderen ondersteunen om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen 
7. Passende zorg en ondersteuning voor volwaardige deelname aan de samenleving 
8. Een integraal persoonsgebonden budget (pgb) voor alle aspecten van hun leven 

mogelijk maken 
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GroenLinks plaatst de mens centraal bij zorgverlening. Dit betekent dat er niet alleen gekeken 
moet worden naar specifieke beleidsterreinen, maar naar de gehele situatie voor de betreffende 
persoon. Onderwerpen zoals werk, inkomen, wonen, gezondheid, relaties en vrije tijd zijn 
namelijk erg relevant.  

 

Een preventief beleid: Voorkomen is beter 
dan genezen 

GroenLinks zet in op een sterk preventief 
beleid en het verkleinen van gezondheids-
achterstanden. Echte gezondheidswinst 
boeken we buiten het terrein van de ge-
zondheidszorg, omdat een goede gezond-
heid al begint voordat je zorg nodig hebt. 
Mensen worden gestimuleerd om gezond te 
leven in plaats van dat het wordt opgelegd. 

 

Het stimuleren van een inclusieve 
samenleving 

GroenLinks zet zich in tegen (sociale) 
ongelijkheid en gezondheidsachterstanden, 
door ook extra aandacht voor 
taalachterstanden, digitale vaardigheden en 
laaggeletterheid te hebben. Daarnaast is het 
belangrijk dat mensen gestimuleerd worden 
om respectvol met elkaar om te gaan en dat 
iedereen de ruimte krijgt om zichzelf te 
kunnen zijn.  

1 gezin, 1 plan, 1 regisseur, 1 omgeving 

Verschillende zorgverleners bekijken geza-
menlijk naar passende zorg voor mensen 
met een samenlevingsverband, door te kij-
ken waar het moeilijk gaat en waar het ge-
zin ondersteuning nodig heeft. Middels ho-
listische zorg wordt er geprobeerd goed in 
te spelen op de multiproblemetiek.  

 

Meer hulp- en ondersteuning voor mensen 
met geestelijke gezondheidsproblemen 

Goede zorg dient voor iedereen laagdrem-
pelig en toegankelijk te zijn, ongeacht je 
(culturele) achtergrond, sociaaleconomische 
status of handicap. Te vaak vallen kwets-
bare mensen tussen wal en schip. Daarom 
streeft GroenLinks ernaar dat mensen zich 
thuis voelen in de wijk en gelijke kansen krij-
gen. 
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De kwaliteit van de zorg verbeteren: verder 
verschralen is onacceptabel 

Te vaak krijgen mensen die hulp het hardste 
nodig hebben, moeilijk toegang tot die hulp. 
Het is belangrijk dat juist deze mensen 
toegang krijgen tot zorg en dat potentiële 
belemmeringen om zorg aan te vragen weg 
worden genomen.  

Ouderen ondersteunen om zelfstandig 
thuis te kunnen blijven wonen 

Maar liefst 94% van de Nederlandse 
ouderen woont thuis. GroenLinks wil de 
zorg daarom ‘dichterbij’ organiseren, 
‘tussenvoorzieningen’ voor ouderen 
mogelijk maken en buurtwerk en huisartsen 
nauwer laten samenwerken bij de 
monitoring van ouderen zodat zij zelfstandig 
kunnen wonen3. Het opzetten van 
woongroepen voor senioren wordt 
gestimuleerd en bepaalde wijken worden 
uitgeroepen tot zorgserviceszones, waarbij 
er voldoende woonservicepunten 
gerealiseerd worden om de zelfstandigheid 
te blijven bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 . GroenLinks, Lachend Tachtig’ biedt Nederland een 
prachtvoorzet voor de ouderenzorg, 23 april 2018. 
https://groenlinks.nl/ nieuws/’lachend-tachtig’- 

Passende zorg en ondersteuning voor 
volwaardige deelname aan de samenleving 

GroenLinks wil de sociale uitdagingen bin-
nen de gemeente in samenhang oplossen. 
Met GroenLinks in het gemeentebestuur 
werken de portefeuilles jeugd, zorg, partici-
patie en wonen intensief samen. Een goede  
gezondheid begint bij een gezonde, sociale, 
veilige, leefomgeving, werk, inkomen, zorg 
en ondersteuning voor wie dat nodig heeft. 

 

Een integraal persoonsgebonden budget 
(pgb) voor alle aspecten van het leven  

Eigen keuze is voor GroenLinks een 
belangrijk uitgangspunt. Het 
persoonsgebonden budget (pgb) is dan ook 
een belangrijk instrument. Het biedt 
mensen maximale zeggenschap over hun 
eigen zorg. Daarom wil GroenLinks de optie 
aanbieden om een integraal pgb voor zorg, 
werk, wonen en onderwijs als optie aan te 
bieden.  

  

biedt-nederland-eenprachtvoorzet-voor-
deouderenzorg 
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3. Duurzaamheid 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De groene gemeente in het 
stedelijk gebied 
 

 Natuurgebieden koesteren en versterken  

 Toegankelijk energie besparen en opwekken  

 Verspilling beperken, recyclen stimuleren 
 Duurzaam, elektrisch vervoer stimuleren   
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De klimaatcrisis is de grootste opgave van onze tijd. Het tegengaan van de opwarming van de 
aarde vergt al onze daadkracht, creativiteit en samenwerking. Wachten kan niet meer: we moe-
ten nú de handen uit de mouwen steken. De inwoners van Geldrop Mierlo kunnen samen met de 
gemeente verduurzaming echt in de praktijk brengen.  
 
GroenLinks zorgt ervoor dat klimaat en duurzaamheid in Geldrop-Mierlo bovenaan de politieke 
agenda staan. GroenLinks wil dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt, samen met 
inwoners wordt vormgegeven en uitgevoerd, dat projecten natuurpositief worden ontwikkeld en 
dat de transitie leidt tot een economie zonder verspilling. We benaderen klimaat en duurzaamheid 
vanuit een integrale visie. We zorgen ervoor dat de energietransitie andere problemen niet 
versterkt maar juist helpt oplossen. We grijpen de kansen van de energietransitie met beide 
handen aan. We vragen inwoners hoe we de leefbaarheid van hun wijk kunnen verbeteren en 
kijken hoe de energietransitie hierin past. En we versterken de lokale democratie door inwoners 
actief te betrekken bij de uitvoering van de transitie. 
 
Voldoende groen en natuur zijn onmisbaar. Voor ons welzijn, voor de ontwikkeling van onze kin-
deren, voor het voortbestaan van dieren en insecten en om beter om te kunnen gaan met de ge-
volgen van de klimaatverandering. GroenLinks strijdt voor het recht op een groene leefomgeving 
voor en van ons allemaal. We komen op voor natuur, dieren  (dus ook voor insecten en bodem-
diertjes). En daarom willen wij fundamenteel andere keuzes maken. Groene en sociale keuzes. 
Met geluk, gezondheid en onze aarde voorop. Het gaat niet goed met de natuur in Nederland. 
Groen, biodiversiteit en natuur maken plaats voor stenen en asfalt. Doodzonde, want gebrek aan 
groen maakt ongelukkig, ongezond. Vogels, vleermuizen en insecten sterven in rap tempo uit, 
omdat ze geen thuis meer hebben. En het landschap verdoost, verrommelt en verdroogt.  
 
De gemeenten hebben de regie over de lokale energietransitie en heeft dus invloed op het behalen 
van de klimaatdoelstellingen. Om een CO2-vrije samenleving te realiseren, is het essentieel dat 
duurzaamheid tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 hoog op de agenda staat. 
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3.1 Natuurgebieden koesteren en versterken 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

14.  

15.  

16.  

17.  

18.  

19.  

1.  
 
 

1. Versterken van de diversiteit van dieren en planten: biodiversiteit 
2. Groene gebieden met elkaar verbinden: ecologische verbindingszones  
3. Geen auto’s in het bos 
4. Distributiecentrum Eeneind-West Nuenen 
5. Rekening houden met de natuur met bouwen: natuurinclusief bouwen  
6. De natuur beschermen tegen criminele activiteiten en overtredingen  
7. Meer nest-, broed-, en schuilplekken voor wilde bijen, vlinders, vogels,  

vleermuizen, etc. 
8. Lawaai, lichtvervuiling en recreatiedruk op de natuur verminderen  
9. Samenwerken met andere gemeenten om het groene gebied te versterken 
10. Meer voorlichting en educatie over de natuur en duurzaam leven  
11. Zwerfafval verminderen 
12. Burgerinspraak over groenontwikkeling en wateropvang stimuleren  
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GroenLinks komt op voor wat waardevol en kwetsbaar is. In onze gemeente maken we het ver-
schil. Wij stellen groen, biodiversiteit en kwaliteit van leven centraal. Dat doen we bij ieder 
bouwproject, elke aanpassing van de openbare ruimte en ieder toekomstplan. We beschermen 
onze natuur, gaan onze landschappen herstellen en versterken, en maken onze omgeving weer-
baar tegen de gevolgen van klimaatverandering. Tegen extreme hitte, droogte en hoosbuien. 
Bouwen voor de mens betekent wat ons betreft ook bouwen voor dieren en insecten. Of we het 
nu hebben over mens, dier, of onze aarde: GroenLinks zet groen geluk op één. We hebben al veel 
bereikt, maar het kan nog steeds beter! Daarom worden hieronder alle programmapunten een 
voor een besproken die bijdragen aan het koesteren en het versterken van de natuur. 

 

Versterken van de diversiteit van dieren en 
planten: biodiversiteit  

Meer dan een derde van de soorten in 
Nederland wordt met uitsterven bedreigd. 
Deze dreiging komt vooral doordat we te 
weinig natuur hebben. GroenLinks streeft er 
naar meer ruimte te maken voor dieren, 
planten en levende organismen.  

 

Groene gebieden met elkaar verbinden: 
ecologische verbindingszones  

Natuurgebieden zijn versnipperd en staan 
bloot aan  verdroging en stikstofuitstoot. 
Ecologische gebieden, zowel waterstromen 
als groenstroken, worden daarom met 
elkaar verbonden om de leefbaarheid en 
biodiversiteit te verbeteren.  

 

Geen auto’s in het bos 
GroenLinks constateert dat op steeds meer 
plekken de auto’s het bos inrijden. Fietspad 
Sluisstraat, het nieuwe fietspad over de 
Luchense Heide en het zandpad naar de 
Strabrechtse Hoeve. GroenLinks wil daarom 
dergelijke fietspaden afsluiten voor 
autoverkeer en voldoende parkeerplaatsen 
maken aan het begin van deze paden. 

Geen distributiecentrum Eeneind-West  
GroenLinks vindt dat het terrein dat nu be-
stemd is als bedrijventerrein, gezien de lig-
ging vlakbij de Dommel en twee dorpsker-
nen, een groen karakter dient te behou-
den. Daarin past dus geen grootschalig dis-
tributiecentrum! GroenLinks pleit voor een 
landschappelijk verantwoord inpassen van 
een andere bestemming, zoals een woon-
wijk.
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Rekening houden met de natuur met 
bouwen: natuurinclusief bouwen   

Voor bouwprojecten en 
gebiedsontwikkelingen geldt dat groen een 
leidend principe moet zijn. Als er gebouwd 
wordt voor mensen, dan doen we dat 
natuurinclusief. Zo wordt er ook gezorgd 
voor groen en ruimte voor vogels, insecten 
en vleermuizen. Bij het aanbrengen van 
spouwmuurisolatie in bestaande woningen 
wordt er bijvoorbeeld controleert op de 
aanwezigheid van vleermuizen.  

 

De natuur beschermen tegen criminele 
activiteiten en overtredingen  

De natuur is kwetsbaar, kleine 
overtredingen kunnen een groot effect 
hebben op de natuur. Loslopende honden 
veroorzaken stress bij reeën, wilde zwijnen, 
hazen, dassen, waardoor jonge dieren hun 
moeder kwijt raken, eieren en jonge kuikens 
onbeschermd achter blijven of waardoor 
dieren zich letterlijk doodlopen op 
autowegen of tegen prikkeldraad. Daarom 
zijn betere handhaving en meer 
aangewezen losloopgebieden vereist. 

 

 

Meer nest-, broed-, en schuilplekken voor 
wilde bijen, vlinders, vogels, vleermuizen, 
etc.  

Voor bepaalde dieren is het steeds 
moeilijker om binnen de bebouwde kom te 
overleven. Door de dichtere bebouwing en 
steeds minder groen hebben bepaalde 
dieren moeite met het vinden van natuurlijk 
voedsel en schuil- en nestgelegenheden. 
GroenLinks wil daarom meer nest-, broed 
en schuilplekken creëren.  

 

Lawaai, lichtvervuiling en recreatiedruk op 
de natuur verminderen  

Stiltegebieden zonder menselijke geluiden 
zijn zeer schaars geworden, terwijl dieren in 
belangrijke mate communiceren via 
geluiden en trillingen. Vooral in de broedtijd 
of wanneer er jonge dieren zijn, moet de 
natuur zo min mogelijk verstoord worden. 
Daarom moet de natuur beschermd worden 
tegen geluiden van het spoor, wegverkeer 
en recreatie. GroenLinks pleit voor het 
beperken van verlichting buiten de 
bebouwde kom en het inzetten van 
volgverlichting en kleuren die bijdragen aan 
betere leefomstandigheden van dieren en 
planten. 
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Samenwerken met andere gemeenten om 
het groene gebied te versterken 

De natuur overstijgt de gemeente Geldrop-
Mierlo. Een goede samenwerking met 
omliggende gemeenten is vereist om de 
natuur vanuit alle hoeken te versterken. 
Daarom vindt GroenLinks dat Geldrop-
Mierlo moet investeren in een goede 
samenwerking met omliggende gemeenten. 

 

Meer voorlichting en educatie over de 
natuur en duurzaam leven  

Voorlichting en educatie dragen bij aan 
meer bewustwording over de effecten van 
onze keuzes op de wereld om ons heen. 
Daarnaast stelt de gemeente burgers in 
staat om actief deel te nemen aan de 
gemeenschap, problemen op te lossen, 
creatief te zijn en te leven in harmonie met 
de natuur. 

Zwerfafval verminderen 

Zwerfafval is lelijk, vervuilend en schadelijk 
voor mensen en dieren. Daarom komt 
GroenLinks met een programma om samen 
met bewoners en ondernemers zwerfafval 
aan te pakken. Zwerfafval is een kwestie van 
gedrag, daarom worden prullenbakken 
ingezet voor informatie betreffende 
educatie en bewustwording van ons gedrag. 
Daarnaast streeft Groenlinks er naar dat 
bedrijven minder verpakkingen gebruiken. 

 

Burgerinspraak over groenontwikkeling en 
wateropvang stimuleren   

Zoveel mogelijk mensen worden betrokken 
om mee te denken over groenontwikkeling en 
wateropvang. Inwoners weten als geen ander 
wat er speelt en wat mogelijkheden zijn voor 
verbeteringen. Meepraten en invloed 
uitoefenen begint daarom in de wijken.  
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3.2 Toegankelijk energie besparen en opwekken  
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2. Bevorderen van collectieve burgerinitiatieven rondom energiebesparing  
3. Meer zonnepanelen en groen op daken van de gemeente, bedrijven en particulieren  
4. De gemeenschap en de natuur profiteren mee van zonne- en windprojecten met 

groene en sociale voorwaarden  
5. Betere samenwerking tussen bedrijven en organisaties om energie te besparen  
6. Burgers zonder dak of grond kunnen investeren in duurzame energie op 

gemeentelijke grond 
7. Creatief energie opwekken: carports, gevels, bushokjes, geluidsschermen, etc.  
8. Gemeente geeft het goede voorbeeld 
9. Snellere verlening van vergunningen voor zonnepanelen en isolatie  
10. Zonneweides combineren met een rijke natuur: ’Energietuinen’  
11. Gratis hulpmiddelen voor en advies over energiebesparing voor mensen met een 

kleine beurs   
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Om de CO2-uitstoot te minimaliseren is de lokale energietransitie van cruciaal belang. De 
klimaatdoelen kunnen alleen worden gehaald wanneer naast zonnepanelen op daken en gevels 
ook grootschalige zonnevelden en windprojecten worden gerealiseerd. We hebben al veel 
bereikt, maar het kan nog steeds beter! Daarom worden hieronder alle programmapunten een 
voor een besproken die bijdragen aan het toegankelijk energie opwekken voor iedereen. 

 

Geldrop-Mierlo energieneutraal 

De gemeente dient scherp te sturen om de 
afspraken te realiseren die zijn gemaakt 
tussen gemeente, corporaties en 
huurdersorganisaties betreffende 
energiedoelen. De doelstelling in de 
Duurzaamheidsnota is immers om in 2040 
in alles energieneutraal te zijn. Om dat waar 
te maken dient ook in de woningvoorraad 
nog veel te gebeuren. 

 

Bevorderen van collectieve 
burgerinitiatieven rondom 
energiebesparing  

De energietransitie kan alleen slagen als we 
bewoners serieus nemen in hun wensen en 
toekomstverwachtingen. We komen niet 
alleen wat halen maar ook iets brengen. 
Daarom worden collectieve 
burgerinitiatieven aangaande 
energiebesparing bevorderd. 

Meer zonnepanelen en groen op daken van 
de gemeente, bedrijven en particulieren  

Er ligt een enorme potentie voor 
verduurzaming van bedrijventerreinen. 
Hierdoor kan een belangrijke eerste stap 
worden gezet in het realiseren van de 
klimaatdoelen voor de bebouwde 
omgeving. In Nederland gebruiken 
bedrijventerreinen en werklocaties namelijk  
aanzienlijk meer energie dan huishoudens. 
Reguliere (gemengde) bedrijventerreinen 
vragen ongeveer 10% van het totale 
energieverbruik in Nederland. Dit in 
combinatie met daken van de gemeente, 
scholen, zorginstellingen en particulieren 
vormt een mooie kans om duurzaam 
energie op te wekken. Bovendien biedt 
nieuwbouw veel mogelijkheden door 
bijvoorbeeld energiebesparende 
maatregelen en zonnepanelen die verwerkt 
zijn in dakpannen en ramen.  
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De gemeenschap en de natuur profiteren 
mee van zonne- en windprojecten met 
groene en sociale voorwaarden  

Windmolens kunnen een enorme bijdrage 
leveren aan de energieopwekking, maar dit 
moet wel voldoen aan de Europese 
richtlijnen waarbij er voldoende afstand is 
tot de bebouwing. De gezondheid van 
omwonenden en kwetsbare natuur mag 
geen schaden worden toegebracht. Door 
duidelijke voorwaarden te stellen aan 
planologische medewerking perken we de 
macht van grondeigenaren en 
projectontwikkelaars in en houden we als 
gemeente regie. Hierdoor profiteert ook de 
lokale gemeenschap van grootschalige 
zonne- en windprojecten en kunnen zowel 
de gemeenschap als de natuur profiteren 
van deze projecten in onze gemeente. 

 

Betere samenwerking tussen bedrijven en 
organisaties om energie te besparen   

De gemeente moet maximaal gebruik 
maken van de mogelijkheden die de regio 
met brainport, high tech en design ons 
biedt. Waaronder bijvoorbeeld het talent 
van de TU en de Design Academy optimaal 
benutten binnen de gemeenten.  

 

Burgers zonder dak of grond kunnen 
investeren in duurzame energie op 
gemeentelijke grond 

De realisatie van duurzame 
energieprojecten door bewoners en lokale 
ondernemers, zorgt ervoor dat een groot 
deel van de opbrengst terugvloeit in de 
lokale economie. Er kan bijvoorbeeld een 
omgevingsfonds opgezet worden dat 
gebruikt wordt om projecten en initiatieven 
te financieren op het gebied van 
duurzaamheid, energiebesparing en 
duurzame energie, leefbaarheid, sociale 
samenhang en natuurontwikkeling.  

 

Creatief energie opwekken: carports, 
gevels, bushokjes, geluidsschermen, etc.  

We gaan voor maximale CO2-reductie 
binnen onze eigen gemeente. We gebruiken 
groene stroom en leggen zonnepanelen op 
al onze daken en op maatschappelijk 
vastgoed (scholen, sportvoorzieningen etc.). 
Ook zet GroenLinks zich actief in voor 
verduurzaming in de keten (leveranciers, 
onderaannemers etc.). Om ervoor te zorgen 
dat deze beloften niet vrijblijvend zijn, laten 
we ons certificeren. Ook bepleit GroenLinks 
pilots voor collectieve warmtevoorziening  
voor appartementencomplexen (middels 
WarmteKoudeOpslag WKO). 
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Gemeente geeft het goede voorbeeld 

Binnen 4 jaar alle daken van gemeentelijke 
gebouwen (kantoren, scholen, sporthallen 
en sportcomplexen, brandweerkazerne, 
wijkhuizen etc) voorzien van maximaal 
aantal  zonnepanelen, ten behoeve van 
energie voor de gemeente zelf en 
omwonenden.  

De gemeente legt de lat voor zichzelf  
hoger! Vervangt alle verlichting door LED in 
de komende 4 jaar, isoleert haar gebouwen, 
en geeft bij vervanging prioriteit aan 
energiebesparende maatregelen.  
 
De totale energiebesparing van de 
gemeente is gemiddeld 6% per jaar: 
tweemaal zoveel als van het bedrijfsleven 
wordt verwacht. De Gemeente publiceert 
ieder kwartaal over haar voortgang en de 
geplande projecten. 

Elektrificatie (of aandrijving met waterstof)  
van het gemeentelijke wagenpark (ook voor 
ingehuurd materieel, zoals vuilniswagens en 
bussen) 

De gemeente zorgt voor de juiste capaciteit 
en deskundigheid  in haar eigen organisatie 
om de doelstellingen ook waar te maken. 

Snellere verlening van vergunningen voor 
zonnepanelen en isolatie  

Burgers en bedrijven die het initiatief 
nemen om bij te dragen energiebesparing 
en verduurzaming moeten maximaal 
ondersteund worden. Vergunningen 
moeten snel en goedkoop of zelfs gratis 
afgewikkeld worden, zodat er snel 
duidelijkheid ontstaat en mensen niet 
beperkt worden door de kosten.  

 

Zonneweides combineren met een rijke 
natuur: ’Energietuinen’  

Zonnepanelen en kleinschalige windenergie 
worden gecombineerd met nieuwe 
beplanting. 

 

Gratis hulpmiddelen voor en advies over 
energiebesparing voor mensen met een 
kleine beurs  

Om de energietransitie eerlijk te laten 
verlopen moet specifiek beleid komen voor 
mensen met lagere inkomens. Investeren in 
duurzaamheid is voor hen niet altijd aan de 
orde4, terwijl hun woonlasten als gevolg van 
de energietransitie zonder ingrepen zullen 
stijgen. 

 

 

                                                           
f. 
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3.3 Verspilling beperken, recyclen stimuleren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Efficiënt en effectief inzamelen en verwerken van afval: circulariteit  
2. Meer hergebruik van bouwmaterialen bij renovaties en nieuwbouw: cradle to cradle  
3. Ontmoedigingsbeleid voor terrasverwarming en open winkeldeuren op koude 

dagen 
4. Verbeteren van de informatievoorziening van de Milieustraat  
5. Aantrekkelijke, seizoensgebonden acties voor het gebruik van de Milieustraat 
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GroenLinks wil de gezonde balans in onze gemeente herstellen. Het effect van aantasting van 
onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken in de vervuiling van de lucht, het water en het 
landschap. Wij willen dat anders! GroenLinks wil de wegwerpeconomie omvormen tot een circu-
laire economie. Zoveel mogelijk afval wordt efficiënt en effectief gerecycled, waardoor grond-
stoffen telkens opnieuw hergebruikt kunnen worden. Focus moet komen te liggen op duurzame 
groei in plaats van op economische groei. We hebben al veel bereikt, maar het kan nog steeds 
beter! Daarom worden hieronder de programmapunten besproken die bijdragen aan het beper-
ken van verspilling en het stimuleren van recyclen. 

 

Efficiënt en effectief inzamelen en verwerken van afval: circulariteit  

De overgang naar een circulaire economie, 
waarin het sluiten van de kringlopen van 
grondstoffen centraal staat, is een 
essentieel onderdeel van de transitie naar 
een klimaatpositieve economie. De helft van 
de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen 
wordt veroorzaakt door de winning en 
bewerking van grondstoffen. Op dit 
moment is slechts 13% tot 28% van de 
economische activiteiten circulair. 

Daarom streeft GroenLinks er naar dat afval 
circulair verwerkt wordt. De gemeente geeft 
het voorbeeld om duurzaam in te kopen, 
waardoor circulaire koplopers in het 
bedrijfsleven gesteund worden en de 
milieuvoetafdruk verkleind wordt. Groene 
innovatie wordt hierdoor aangejaagd en 
lokale en regionale leveranciers krijgen een 
extra stimulans om circulair te worden. 
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Meer hergebruik van bouwmaterialen bij 
renovaties en nieuwbouw: cradle to cradle  

De bouwsector is verantwoordelijk voor 
circa 50% van het grondstoffenverbruik en 
40% van het afval in Nederland. De 
productie van cement en staal gaat 
bovendien gepaard met een hoge CO2-
uitstoot. Daarom is het van belang dat er 
minder spullen weggegooid worden en dat 
hergebruik gestimuleerd wordt.  

 

Ontmoedigingsbeleid voor 
terrasverwarming en open winkeldeuren 
op koude dagen  

Er worden duidelijke afspraken gemaakt 
over maatregelen om energieverspilling 
tegen te gaan. Verspilling wordt voorkomen 
door aandacht te hebben voor 
terrasverwarming, open winkeldeuren, 
afvalscheiding en duurzame logistiek.  

 

Verbeteren van de informatievoorziening 
van de Milieustraat  

De informatievoorziening van de 
Milieustraat wordt verbeterd, zodat burgers 
weten wat alle mogelijkheden zijn voor het 
afleveren van afval. Hierbij is speciale 
aandacht voor informatie over de tarieven. 

 
Aantrekkelijke, seizoensgebonden acties 
voor het gebruik van de Milieustraat 

Ieder huishouden krijgt 2x per jaar een 
korting om afval naar de  milieustraat te 
brengen en daarnaast worden de kosten 
verlaagd. Op deze manier wordt de drempel 
om naar de Milieustaat te gaan verlaagd en 
wordt er dus meer afval gescheiden.  
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3.6 Duurzaam, elektrisch vervoer stimuleren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Scholen en (sport)verenigingen stimuleren mensen om te voet of per fiets te  
2. Meer parkeerplekken voor fietsen en bewaakte fietsenstallingen  
3. Fietspaden verbreden en verbinden: fietsstraten  
4. Goedkoop openbaar vervoer voor minima  
5. Innovatief openbaar vervoer door samenwerking met lokale bedrijven 
6. Autovrij centrum ontwikkelen met parkeerplekken aan de rand  
7. Veilige verkeerssituaties: lagere snelheid in de bebouwde kom en meer fietsstraten 
8. Elektrisch vervoer stimuleren en kosteloos laadpalen plaatsen  
9. Meer oplaadpunten bij culturele en zorginstellingen en op bedrijventerreinen  
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De groeiende mobiliteitsdruk betekent een fundamentele discussie over mobiliteit en hoe we 
daarmee omgaan in de toekomst5. De ruimte die we hebben voor woningen, groen en andere 
voorzieningen is beperkt, terwijl auto’s onnodig veel van deze ruimte in beslag nemen. 
Bovendien zijn auto’s verantwoordelijk voor een groot deel van de Nederlandse uitstoot6. 
Voorzieningen worden volop ingezet op wandelen, fietsen en OV, zodat dat we groene ruimte 
vrijspelen die ons allemaal ten goede komt. Die we kunnen inzetten om elkaar te ontmoeten, om 
te ontspannen en te bewegen. We hebben al veel bereikt, maar het kan nog steeds beter! 
Daarom worden hieronder de programmapunten besproken die bijdragen aan duurzaam en 
elektrisch vervoer. 

 

Scholen en (sport)verenigingen stimuleren 
mensen om te voet of per fiets te gaan 

Scholen en sportverenigingen zijn plekken 
waar veel kinderen naar toe worden 
gebracht per auto. Het gebruik van de auto 
moet ontmoedigd worden en er moet meer 
ruimte komen voor fietsparkeerplaatsen. 

 

Meer parkeerplekken voor fietsen en 
bewaakte fietsenstallingen  

Ook elders moeten er meer parkeerplekken 
voor fietsen ingericht worden. Deze moeten 
op aantrekkelijke locaties in Geldrop en 
Mierlo komen.  

 

 

 

 

 

 

Fietspaden verbreden en verbinden: 
fietsstraten  

We geven fietsers, voetgangers en groen de 
ruimte! We veranderen onze openbare 
ruimte in zones met groene ruimte, schone 
lucht en vrije doorgang voor fietsers en 
voetgangers. We investeren in een goede 
fietsinfrastructuur, samen met GroenLinks 
Heeze-Leende pleiten we voor een 
tweezijdig fietspad tussen Geldrop en 
Heeze, ten westen van de Geldropseweg. 
Hierdoor hoeven fietsers niet meer de 
gevaarlijke opritten van de A67 te kruisen. 
Zo maken we fietsen aantrekkelijker en 
laten inwoners vaker hun auto vaker staan. 
Bewoners krijgen de mogelijkheid om 
autoparkeer plaatsen om te zetten in 
fietsparkeer plaatsen. Zeker nu grotere 
afstanden makkelijker te overbruggen zijn 
op een elektrische fiets. 

 

 

 

 

  

                                                           
5 Zie bijvoorbeeld Natuur en Milieu, Van autovol naar autovrij (2019). 
6 CBS, ‘Kooldioxide’ (2020); CBS, ‘Emissies naar lucht op Nederlands grondgebied; wegverkeer’ (2020). 
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Goedkoop openbaar vervoer voor minima  

Iedereen moet toegang hebben tot 
duurzaam vervoer. Daarom voeren we een 
goedkoop busabonnement voor minima in. 
Hoe meer OV, hoe meer duurzame 
mobiliteit.  

 

Innovatief openbaar vervoer door 
samenwerking met lokale bedrijven  

Geldrop-Mierlo heeft een gunstige ligging, 
Brainport en Automotive Campus Helmond 
trekken namelijk veel innovatieve bedrijven 
aan. Er zijn dan ook veel bedrijven die zich 
bezig houden met het verbeteren van 
(openbaar) vervoer, zoals DAF, VDL en 
Hermes. Daar moeten we als gemeente 
gebruik van maken door de gemeente als 
proeftuin voor deze innovaties aan te 
bieden en hierdoor het openbaar vervoer 
naar een hoger niveau te tillen.  

Autovrij centrum ontwikkelen met 
parkeerplekken aan de rand  

De openbare ruimte is van ons allemaal. 
Auto’s nemen veel ruimte in. Het zou goed 
zijn om hun vanzelfsprekende dominantie te 
doorbreken. In deze autoluwe gebieden 
staan recreatie, ontmoeting, spelen, sport 
en ontspanning centraal. We heffen een 
kwart van de parkeerplaatsen op en maken 
daarvan ruimte voor groen en fietsers en 
voetgangers. In het dorpscentrum voeren 
we betaald parkeren in en maken iedere ex-
tra parkeervergunning per adres duurder. 
Bij nieuwbouw verlagen we de parkeernor-
men en stimuleren we elektrisch deelver-
voer. Wie wil parkeren in de openbare 
ruimte moet hier (flink) voor betalen.  
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Veilige verkeerssituaties: lagere snelheid in 
de bebouwde kom en meer fietsstraten 

Veiligheid op straat is essentieel voor 
kinderen én volwassenen. Om daarvoor te 
zorgen, verlagen we de maximumsnelheid 
binnen de bebouwde kom naar 30 km/u. 
Waar mogelijk maken we wegen 
eenrichtingsverkeer. Snorfietsen, brommers 
en scooters rijden voortaan op de rijbaan. 
Gevaarlijke situaties en onduidelijkheid 
moeten voorkomen worden. Daarom willen 
we samen met GroenLinks in Nuenen een 
veilige fietsstraat tussen Broekstraat in 
Mierlo en de A270 bij Nuenen, door de 
gehele weg (en niet een derde zoals nu het 
geval is) uit te voeren als een fietsstraat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 Rijksoverheid, ‘Overheid stimuleert milieuvriendelijk 

rijden’ (2020). 

Elektrisch vervoer stimuleren en kosteloos 
laadpalen plaatsen  

We zetten de omslag naar elektrisch 
vervoer in de hoogste versnelling, in 2030 
moet iedere nieuw verkochte auto namelijk 
100% elektrisch zijn7.  De gemeente 
verdubbelt de hoeveelheid laadpalen. 
Daarnaast kan iedereen die een laadpaal 
nodig heeft, deze kosteloos bij de gemeente 
aanvragen, zodat dit mensen over de streep 
trekt om een elektrische auto te rijden. 

 

Meer oplaadpunten bij het culturele en 
zorginstellingen en op bedrijventerreinen  

Om elektrisch vervoer daadwerkelijk te 
realiseren is het van belang dat er ook 
voldoende oplaadpunten geplaatst worden 
op centrale plekken. Daarom is er specifieke 
focus op het plaatsen van oplaadpunten bij 
het centrum, culturele en zorginstellingen 
en op bedrijventerreinen.  
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