


Zeker zijn in Eindhoven  

Het Klimaatakkoord 
is overgenomen met 
stevige ambities: 
Lokaal 55% minder 
CO2uitstoot in 2050 
en alle energie 
duurzaam opgewekt 
in 2045. 
Klimaatafspraken 
met corporaties. 
Onze duurzame 
biomassa-centrales 
leveren al een deel 
van de 
energiebehoefte van 
de stad. 
Niet meer asfalt (de 
Ruit), maar slimme 
mobiliteit: goede 
fietspaden, goed 
openbaar vervoer 
enz. 

Buurtbudgetten.
Buurtcontracten.
Buiten-beter app.
Woonoverlast app.
Inzet van designers 
in de wijken om 
ontmoeting op een 
andere manier 
mogelijk te maken.
Humor terug in de 
openbare ruimte 
door Smile Factor, 
Tunnelvisie. bijv 
Silly Walk.
Burgerinitiatieven 
ondersteund, zoals 
Dierenwei in Acht en 
renovatie 
Geldropseweg en 
Boschdijk. 

Internationale 
School: aantrekkelijk 
blijven voor 
kenniswerkers. 
1224 status- 
houders gehuisvest in 
553 woningen. 
Eindhoven aan de 
top voor (technische) 
startups. Goed voor 
banen voor iedereen. 
Mars voor verdraag- 
zaamheid en de hand- 
in-hand mars. 
Samenwerking 
tussen Manpower en 
Vluchtelingenwerk om 
statushouders aan het 
werk te helpen. 
Extra inzet om 
allochtone jongeren 
aan werk te helpen. 

Stevige aanpak 
schulden 

Betaalbaar wonen 
in eindhoven

Investeren in alle 
Eindhovense 
kinderen! Iedereen 
doet mee!

Betaalbare 
duurzaamheid

Bewoners aan zet

Eindhoven divers 
en één 

Strijd tegen 
eenzaamheid op 
de agenda

Zorg voor iedereen 
die dat nodig heeft

Mede mogelijk gemaakt door de PvdA Eindhoven! 

Schulden mogen 
niet oplopen door 
boetes.
Gemeente geeft 
goede voorbeeld 
met 
schuldenplafond.
Oproep aan 
bedrijven om 
hetzelfde te doen.

Betaalbare koop- en 
huurwoningen, ook 
op A-locaties voor 
gemengde wijken.
Meer flexwoningen.
Meer woningen 
aanpassen voor 
senioren.

Dezelfde 
ontwikkelkansen voor 
alle kinderen.
Iedereen-doet-mee- 
contracten voor gratis 
ondersteuning zoals 
huiswerkbegeleiding.

Duurzaam wonen 
voor iedereen 
mogelijk maken 
door:
Alle sociale 
woningen binnen 10 
jaar geïsoleerd.
Kleinschalige 
energieopwekking 
voor huurders.
Energiecorporaties.

Experimenten met 
recht op overname: 
verenigingen of 
buurtbewoners 
kunnen 
maatschappelijke 
voorziening en de 
functies overnemen.

Wie zorg nodig heeft 
krijgt die. We laten 
mensen niet in de 
kou staan. Als je hulp 
nodig hebt, moet de 
overheid er zijn, ook 
al is het financieel 
moeilijk. Dan maar 
een onsje minder op 
andere terreinen. 

Een moeilijk 
probleem dat de 
gemeente niet alleen 
kan oplossen, help je 
mee?
Gemeente zorgt voor 
bruisende plekken 
voor buurtontmoeting. 

Samen leven is soms 
hard werken, we 
maken daarom een 
actieplan 'Samen in 
diversiteit' met 
instanties en 
organisaties.
We ondersteunen het 
Regenboogakkoord.
We benoemen een 
wethouder Diversiteit.

BIC: Brainport 
Industries Campus. 
Goed voor banen. 
Voor de ontdekkers en 
ook voor de  makers.
Aantal banen in 
Eindhoven met 20.000 
gegroeid. 
Werkloosheid met de 
helft gedaald sinds 
2014.
Bedrijven die mensen 
met afstand tot 
arbeidsmarkt in dienst 
nemen krijgen 
voorrang bij opdracht 
voor gemeente.
Erkenning in Den 
Haag als Mainport en 
daarmee 130 miljoen 
extra  van het Rijk.

Gratis openbaar 
vervoer voor minima.
Geen straf als je per 
ongeluk een fout 
maakt met uitkering.
Kwijtschelding van 
gemeentelijke 
belasting voor 
ondernemers in 
nood, ook voor zzp- 
ers.
Geen korting op 
uitkering als 
huisgenoot bv. 
mantelzorger of 
dakloze is.
Na tijdelijke baan niet 
weer in wachtrij voor 
een uitkering.

Veel woningen 
gebouwd: 2500 per 
jaar. Daarvan meer 
dan de helft sociale 
huurwoningen.
Woonlasten 8% lager 
dan gemiddelde in 
Nederland.
Afspraken met 
corporaties over 
minimale 
huurverhoging.
Afspraken met 
ontwikkelaars over 
sociale woningen in 
alle nieuwbouw- 
projecten, ook in de 
binnenstad.
Flexwoningen, voor 
mensen die accuut 
woning nodig hebben 
door bv. scheiding.

1,2 miljoen per 
jaar extra voor 
bestrijding armoede 
onder kinderen.
Kwetsbare 
jongeren krijgen extra 
ondersteuning.
PSV United  
(programma voor 
talentontwikkeling) 
gestart in de 
Bennekel en 
Tongelre.
Budget voor 
CKE gehandhaafd.
IJsbaan gered. 
Sporttarieven 
laag gehouden.
Betaalbare 
toegang tot zwembad 
de Tongelreep.

Ruime budgetten voor 
de zorg. Iedereen die 
zorg nodig heeft krijgt 
die ook. 
Langdurige indicaties 
voor langdurig en 
chronisch zieken. Niet 
steeds opnieuw door 
de mallemolen. 
Extra aandacht voor 
mensen met een licht 
verstandelijke 
beperking die  
ondersteuning nodig 
hebben.
1 hulpverlener achter 
de voordeur en niet 
meer veel langs 
elkaar heen werkende 
zorgleveranciers. 

1,5 miljoen 
per jaar voor 
verbetering van wijken 
en buurten.
Samenwerking tussen 
wijkagent en 
buurtpreventie.
Verbetering aanpak 
zware criminaliteit.
Extra inzet op  
woninginbraak.
Aanpassingen op  
Stratums Eind voor 
veiliger uitgaan.          
       ****    
Bovengrens 
aan lonen bij 
gesubsidieerde 
instellingen en partijen 
waar Eindhoven zaken 
mee doet.

Ondersteuning 
aan initiatieven in de 
stad zoals Stichting 
Ik Wil.
Programma 'Maak 
het mee(R)', voor 
het mogelijk maken 
en stimuleren van 
initiatieven uit de 
stad.
Stappen gezet (met 
provincie o.a.) 
om iedereen aan te 
sluiten op 
glasvezelnetwerk: 
digitaal verbinden. 

PvdA

Wij zijn trots op bovenstaande resultaten. In Eindhoven bereikt in de afgelopen 4 jaar, mede mogelijk gemaakt door de PvdA Eindhoven. Dat doen we niet alleen, maar uiteraard samen met anderen.  

Hier gaan we voor! 

Veiligheid en 
Leefbaarheid

Werk Hulp bij schulden 
en armoede

Wonen Gelijke kansen Duurzaamheid In de buurt Zorg en Welzijn Eenzaamheid en 
ontmoetingen

Diversiteit

Opleiden tot werk: 
meer leerlingen 
techniek en 
vakopleidingen.
Afspraken maken 
met werkgevers en 
opleidingen over 
baangaranties.

Baangaranties 

Meer geld voor 
aanpak woonoverlast
Bewoners doen mee 
aan het 
veiligheidsoverleg in 
de wijk. 
Bewoners bepalen 
inzet stadstoezicht. 
Collectieve 
woonverzekering. 

Veiligheid en 
leefbaarheid maak 
je samen






