Best Open Verkiezingsprogramma 2018-2022: ‘n beter Best!
Een mens heeft twee oren en één mond. Die moet je wel in de juiste verhouding
gebruiken. Die kunst verstaat Best Open als geen ander.
Wij zijn niet alleen trots op onze gemeente Best, maar ook trots dat we ons al twintig jaar
mogen inzetten voor een welvarend Best. En dat willen we de komende jaren blijven doen,
op onze kenmerkende manier: verbindend, weloverwogen, deskundig, slagvaardig en
zorgvuldig.
Als lokale partij handelen we in alle vrijheid, zonder richtlijnen van landelijke partijen. We
houden in de eerste plaats rekening met de belangen van Best, maar vanzelfsprekend
hebben we een scherp oog en oprechte belangstelling voor regionale samenwerking waar
die ten goede komt van Best en de regio.
Wij luisteren naar onze medeburgers, vragen om adviezen en tips, nemen het initiatief om
open en eerlijk te communiceren. Niet voor niets natuurlijk heten we Best Open: helder,
transparant met een open besluitvorming. Zo moet de politiek werken, is onze stellige
overtuiging.

Goed besturen
Politiek bedrijven met oog voor elkaar en met oog voor de inhoud biedt alleen maar
winst. Voor alle partijen, en nog belangrijker: voor alle Bestenaren.
Waar de landelijke politiek geregeld verbaast met messcherpe en keiharde botsingen tussen
partijen, zo blinkt de gemeente Best uit in een respectvolle houding tussen coalitie en
oppositie. De nadruk ligt op de inhoud, op de waarde voor Best en haar inwoners. Best Open
heeft nadrukkelijk gepleit voor deze manier van politiek bedrijven, en vanzelfsprekend zijn
wij de andere partijen erkentelijk dat zij dit idee hebben omarmd. Besturen doe je immers
met zijn allen.
Dankzij deze werkwijze heeft Marc van Schuppen, als wethouder voor Best Open,
langlopende en voortslepende zaken opgepakt en afgehandeld. Denk maar aan De Vleut, de
woonvisie en de bouwplannen binnen de bebouwde kom, de structuurvisie Buitengebied, en
de woningbouwafspraken binnen Stedelijk Gebied Eindhoven.
Onze twee raadsleden Veronique Zeeman en Leon Kennis hebben op een constructieve en
kritische manier hard gewerkt aan een breed draagvlak binnen de gemeenteraad voor veel
voorstellen. Juist door die werkwijze waar niet de traditionele tegenstelling tussen coalitie
en oppositie de boventoon voerde, maar duidelijk door de gezamenlijke focus op inhoud
kwam een gedegen besluitvorming in de gemeenteraad tot stand.
In de afgelopen vier jaar hebben we veel gerealiseerd. Nieuwe wetten op sociaal gebied
hebben we met veel inzet in het college en de gemeenteraad uitgewerkt en ingevoerd. De

nieuwe inrichting van het centrum heeft Best enorm goed gedaan, net als de realisatie van
de Cultuurbank en ‘t Tejaterke.
Er staat nog veel meer op stapel. Plannen op uiteenlopende gebieden zijn gemaakt en we
zijn begonnen met de uitvoering. We hebben alle aandacht voor Maatschappelijke
Ondersteuning en Zorg, Wonen en Zorg, Bewonersparticipatie, Woonvisie, Structuurvisie
Buitengebied, Kunst en Cultuur, Bestuurlijke Toekomst, Dienstverlening, Duurzaamheid en
Omgevingsvisie. De komende jaren willen we deze plannen goed en daadkrachtig uitvoeren.
En daar hebben we iedereen bij nodig!
We vinden dat het goed gaat met Best. Kan het nog beter? Best Open weet het wel zeker!

Een beter Best
Iedereen is uniek, maar samen zijn wij Best. Dat maakt ons sterk.
Wij zijn burgers, gemeente, instellingen, verenigingen en ondernemers. Wij zijn Best. Met
het besef dat je samen sterk staat, komt een Beter Best in zicht. Gemeentes proberen om
burgers vroegtijdig te betrekken bij plannen, beleid, regels en uitvoering. Bij Best Open
denken we dat het nog beter kan. Daar gaan we stappen in maken. Wij dagen iedereen uit
met creatieve en vernieuwende werkwijzen om dit te bereiken. Een concreet voorbeeld is de
Burgertop van afgelopen zomer. Met 200 burgers hebben we uitgebreid gesproken en
ideeën uitgewisseld over de bestuurlijke toekomst van Best.
Elk huishouden weet dat je een euro maar één keer kan uitgeven. Dat is bij de gemeente
niet anders. We gaan niet meer geld uitgeven dan we binnen krijgen. Dat betekent dat we
scherpe keuzes moeten maken. Dat gaan we niet alleen doen, uw mening is van wezenlijk
belang. Pas dan kunnen we een breed gedragen besluit nemen.

Meedoen
Best Open maakt meedoen eenvoudig. Elke inwoner heeft invloed.
Doe mee! Best Open hecht aan een goede verstandhouding tussen inwoners en gemeente.
Dat is makkelijk gezegd, maar we maken het wel waar. We hadden in het verleden al een
politiek café, nu hebben we elke zaterdagochtend de ‘koffieklets’, waar iedereen aan mag
schuiven.
Een ‘ideeënmakelaar’ is een concreet idee. Die zal inwoners van Best met raad en daad
terzijde staan als zij ideeën hebben voor een Beter Best. Met tips en adviezen over de beste
manier om een idee te verwezenlijken, is de kans op slagen veel groter en wordt meedoen
en betrokkenheid beloond.
De komende Omgevingswet geeft inwoners veel meer invloed bij plannen voor hun huidige
woon- en leefomgeving. Tot die wet van kracht wordt, gaan we alvast experimenteren en

blijven we inzetten op buurtgesprekken. Bijvoorbeeld over parkeerplaatsen met laadpalen
voor elektrische auto’s of ingrijpende verbouwingen. Zo creëren we wederzijds begrip en
kunnen we waar nodig aanpassingen doen.

Samenwerken
Best Open maakt zich sterk voor een mooie en krachtige regio. Waarin Best
zelfstandig blijft.
Wij vinden dat Best een zelfstandige gemeente moet blijven! Een fusie is niet nodig, nu niet
en ook in de toekomst niet.
Samenwerking met de belangrijkste partners in Best op het terrein van zorg, welzijn,
onderwijs en in het bijzonder met ondernemers is van essentieel belang. We gaan kijken
welke uitdagingen er liggen voor Best en hoe we die samen aanpakken.
Dat we vinden dat Best zelfstandig moet blijven, betekent niet dat we niet over de
gemeentegrenzen heen kijken. Integendeel! Een aantal zaken als zorg, woningbouw,
bereikbaarheid, milieu en Brainport pakken we aan met andere gemeentes. Samenwerken
met andere gemeentes is op die gebieden gewoon nodig, verstandig en efficiënt. Met elkaar
stemmen we af waar we nieuwe woningen bouwen en maken we met bijvoorbeeld
Wooniezie het aanbod in (sociale) huurwoningen overzichtelijker en eenvoudiger.

Onze standpunten op drie hoofddomeinen:
Best Sociaal, Best Ruimtelijk en Best Bestuurlijk
Best Sociaal.
In dit domein zijn het thema’s als: Zorg, Welzijn, Werk en Participatie. Binnen deze thema´s
extra aandacht voor groepen als jeugd, jongeren, ouderen, gehandicapten en mensen
zonder werk. Daarnaast zaken als Sport, Cultuur en Onderwijs. Aan de hand van onze
kernbegrippen zijn in dit domein onze standpunten verwoord.
Iedereen kan meedoen:
1.
Iedereen wordt uitgedaagd mee te doen. Iedereen moet kunnen meedoen vanuit
eigen kunnen en eigen verantwoordelijkheid.
2.
Best Open zet in op een ideeënmakelaar die initiatieven op het terrein van: cultuur,
sport, gezondheid, samenleven, zorg voor elkaar etc. ondersteunt door hen tips,
adviezen en mogelijkheden aan te bieden voor een verdere realisatie.
3.
We willen dat initiatieven die zorgen voor ondersteuning van ouderen, gehandicapten
en zorgbehoevenden op het terrein van mobiliteit, meedoen, erbij horen nadrukkelijk
worden ondersteund. We denken hierbij aan: Avondje Uit, Algemene Hulpdienst, Best
on Wheels.
4.
Sportverenigingen uitdagen om mensen met een beperking een plek te geven in hun
vereniging bij sportbeoefening. Bijvoorbeeld door als vereniging hen kennis te laten
maken met die sport. Dat kan zelfstandig of gezamenlijk in een soort Best Olympics.
5.
We willen dat een samenwerking tussen het Heerbeeck College, stichting Best
Onderwijs en lokale vrijwilligersorganisaties leidt tot lespakketten op het terrein van:
duurzaamheid, gezondheid, leefbaarheid en burgerschap. Bezien of de bestaande
combinatiefunctionaris hierin een rol kan spelen.
Betrokken partijen: Inwoners, burgers, maatschappelijke instellingen, ouderenorganisaties,
vrijwilligers organisaties, scholen.
Zorg voor iedereen:
1.
De sociale agenda van de gemeente moet een bijdrage leveren aan `positieve
gezondheid` (lichaam, geest, zingeving, wonen prettige wijk/buurt, arbeid en kwaliteit
van leven).
2.
Prioriteit in de sociale agenda op kwetsbare groepen en vooral (toekomstige) ouders
en kinderen/jongeren.
3.
Gemeente is een achtervang voor mensen die ondanks hun eigen inspanningen het
niet zelfstandig redden op financieel, zorg of sociaal gebied.
4.
Huishoudelijke zorg moet maatwerk zijn voor de zorgvrager.
5.
Versterken van inzet op preventie (hulp op het juiste moment, kleine hulp vroegtijdig)
en op vroegtijdig signaleren van ondersteuningsvragen. Benutten van bijvoorbeeld
ouderenorganisaties en de seniorenraad. Ook scholen en zorgverleners. Belang van de
vrager staat voorop.

6.

De toegang tot zware zorg regelen door afspraken tussen sociale basisstructuur, eerste
lijn en tweede lijn. Dit ter voorkoming van budgetoverschrijding. Gemeente neemt
hierin de regie.

Betrokken partijen: Eerstelijnszorg, bestwijzer, scholen, jongerenwerk, zorgaanbieders
Werk voor iedereen:
1.
Stimuleren dat bedrijven en ondernemers meer mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt aan werk helpen.
2.
Gemeente geeft hierin het grote voorbeeld door meer mensen in dienst te nemen met
een afstand tot de arbeidsmarkt.
3.
Gemeente vergroot bij het inkopen van werken en diensten dat mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt bij de opdrachtnemers aan het werk komen.
Betrokken partijen: Ondernemers, Bedrijven, Samenwerkingsverbanden, WSD.

Best Ruimtelijk
Hier zijn het de deelthema’s: wonen, bereikbaarheid, leefbaarheid.
Wonen:
1.
Zorg dat mensen met een beperking aangepast kunnen wonen en ook dat
woonomgeving daarop is ingericht. De gemeente kan dit beïnvloeden bij
vergunningverlening
van
bouwplannen.
Verder
nadrukkelijke
het
Gehandicaptenplatform ondersteunen bij het realiseren van hun punten bij private
partijen.
2.
Extra aandacht voor de kwetsbare groep licht verstandelijk gehandicapten, zodat ze
kunnen wonen en participeren in de samenleving. Zorg voor voldoende geschikte
locaties en ondersteun hen op alle terreinen van meedoen.
3.
Bouwen of toewijzen van kleine woningen voor jongeren in of rond het centrum voor
het behoud van jongere huishoudens in Best en tevens voor een gezonde
leeftijdsbalans en levendigheid in het centrum.
4.
Onderzoek hoe het gebied stationsomgeving ontwikkeld kan worden naar een
woongebied om vooral jongeren te kunnen huisvesten.
5.
De woningcorporaties nadrukkelijk laten onderzoeken of het splitsen van grote sociale
huurwoningen in twee kleinere woningen een haalbare kaart is voor het huisvesten
van zowel ouderen als jongeren. Hiermee wordt de sociale huurvoorraad aangepast
aan de behoeften en kunnen ouderen in een levensloopbestendige woning in hun
eigen wijk blijven wonen.
6.
Zorgwoningen realiseren buiten het centrum van Best. Bestenaren met verpleegzorg
moeten in Best kunnen blijven wonen. Actie van zorgverleners en woningcorporaties.
7.
Zorg dat bestaande plekken van activiteiten die bijdragen aan meedoen en
ondersteuning bereikbaar voor alle inwoners van Best. Indien activiteiten voor
meedoen en ondersteuning volgens de bewoners in de wijk moeten plaatsvinden,
benut dan het bestaande maatschappelijke vastgoed in die wijken zoals scholen. Een
gebouw dat multifunctioneel wordt zodat onderwijs, zorg, cultuur, welzijn en vrije tijd
dicht bij elkaar zijn om elkaar te ondersteunen.

8.

9.

10.
11.

Werk met de bewoners en partijen samen zowel in visie, planvorming als uitvoering
aan het verbeteren van hun wijk. Het gaat om zaken als: verkeersveiligheid, kwaliteit
openbare ruimte, groenvoorzieningen, sociale verbondenheid, met elkaar kunnen
samenwonen, geschikte woonruimten voor ouderen en jongeren en daarbij passende
voorzieningen.
Stimuleren dat bestaande woningen duurzamer (energiezuiniger en energie leveren)
worden. Om aan deze opgaven bij te dragen gaat de gemeente een alliantie aan met
Best Duurzaam, zodat zij in contact treedt met betrokken partijen (woningeigenaren,
energiecorporaties en energieleveranciers). De gemeente stimuleert en ondersteunt –
mogelijk met een subsidie - daar waar het nodig is.
Maak van de 880 te realiseren woningen in Aarle kwalitatieve en passende
woningbouw. Creëer een uniek overgangsgebied tussen stedelijkheid en groene
ruimte.
Vrijkomende gemeentelijke locaties zoveel mogelijk benutten voor doelgroepen die
zich niet zelfstandig in huisvesting kunnen voorzien.

Bereikbaarheid:
1.
Regionale bereikbaarheidsagenda mag geen negatief effect hebben op de leefbaarheid
van Best, zoals teveel verkeer en file, herrie, stank, fijnstof en ongemak.
2.
Goede veilige fietsroutes vanuit de woonwijken naar het station en vandaar naar
recreatiepunten als Centrum, De Vleut en Het Groene Woud en naar de
bedrijventerreinen.
3.
Waarborg veiligheid van voetgangers en fietsers in het centrum met juiste borden en
eventueel aanbrengen van duidelijke oversteekplaatsen op de ring van het
centrumgebied.
4.
Realiseer een Noord/Zuid verbinding tussen het punt tunneldek Oirschotseweg en de
Mol (Willem de Zwijgerweg) langs het station af.
Leefbaarheid:
1.
De gezamenlijke belangen van Bestse inwoners bewaken en verdedigen in relatie tot
uitbreiding van Eindhoven Airport. We accepteren geen overschrijding van de huidige
vastgelegde afspraken over de luchtkwaliteit en de geluidsbelasting.
2.
Geen detailhandel op plekken die daar niet voor bestemd zijn, zoals in
bedrijventerreinen en woonwijken. Stimuleer het verplaatsen van detailhandel uit de
aanrijdstraten naar het Centrum, zodat de winkelgebieden sterker worden en
leegstand wordt tegengegaan. Stimuleer in gesprekken en bij vergunningverlening.
3.
Zorg voor het behouden van erfgoed: zowel cultureel als met gebouwen. Niet alleen
de kwaliteit, maar ook de locatie kan daarbij van belang zijn. Initiatieven tot behoud
van cultureel belangrijke objecten vinden bij ons een gewillig oor. We zullen
onverminderd samenwerken met de Heemkundekring de Dye van Best en het IVN.
4.
Duurzaamheid is geen wens maar een opdracht. Alle vernieuwing vanuit de gemeente
moet duurzaam zijn. Openbare ruimten, wegen, verlichting, gebouwen, groen etc.
5.
Een vernieuwing van het afvalbeleid moet leiden tot een schone leefomgeving en zo
mogelijk tot minder kosten voor de burger. We volgen nauwgezet de ontwikkelingen
over de wijzen van afvalverwerking en wachten de evaluatie van de huidige
afvalinzameling af. Best Open zal de werkwijze van “na scheiden” altijd steunen mits
die voor gemeente en burger wat oplevert. Voor een duurzame afvalverwerking.

Best Bestuurlijk
1.
2.
3.

4.

5.

Zorg voor een sterke, professionele en klantgerichte dienstverlening, integraal met
partners van Bestwijzer, op een locatie in het centrum van Best.
Een financieel gezonde gemeente. Uitgaven en inkomsten in balans.
Regionale samenwerking is nodig om zelfstandig te blijven. De samenwerking
verbeteren op die terreinen waar het gewenst en nodig is. De samenwerking
efficiënter en effectiever laten zijn, maar ook durven te experimenteren. Probeer eens
wat uit en stel bij als het niet werkt. Dit vraagt om goede en ervaren bestuurders in het
college.
Bevorderen dat bijdragen aan regionale samenwerking een positief effect hebben voor
de Bestse samenleving. Banen, veiligheid, stageplekken, leefbaarheid, kwaliteit
voorzieningen. Wat goed is voor de regio, moet ook goed zijn voor Best. Voor de
uitvoering van regionale plannen op Bests grondgebied nadrukkelijk financiële steun
vragen.
De gemeente met partijen laten samenwerken vanuit inhoud en relatie. Een
samenwerking die gericht is op: gezamenlijke doelen, handelen in het belang van Best,
gericht is op een duurzame ontwikkeling en een vernieuwende aanpak kent. Dit
betreft een samenwerking/alliantie met belangrijke maatschappelijke partijen, zoals:
zorgaanbieders, scholen, welzijn- en culturele instellingen, maatschappelijke
organisaties, bedrijven en ondernemers.

Speerpunten
1. Voor een zelfstandig Best.
2. Zorg op maat voor iedereen die het nodig heeft. Geen bezuiniging op de zorg.
3. Preventie is noodzakelijk voor tegengaan van intensivering van zorg.
4. Samen beslissen met inwoners.
5. We kiezen voor een ideeënmakelaar om ieder initiatief serieus te nemen.
6. Meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.
7. Bouw woningen voor jongeren bij herinrichting van Stationsomgeving.
8. Duurzaamheid blijft prioriteit.
9. Veilige oversteekplaatsen voor voetgangers in het centrumgebied.
10. Een Noord – Zuid verbinding realiseren tussen Oirschotseweg en de Mol.
11. Vrijkomende schoollocaties bestemmen voor doelgroepen die zichzelf niet in
huisvesting kunnen voorzien.
12. Bouw van zorgwoningen moet in alle wijken mogelijk zijn.
13. We zijn voor een duurzame afvalverwerking.
14. We accepteren geen overschrijding van de huidige vastgelegde afspraken over
luchtkwaliteit en geluidsbelasting van vliegveld en wegen.

