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INLEIDING 

 

De kloof tussen de gemeente Helmond en haar inwoners is groter dan ooit. Het vertrouwen is bar en boos, en 

daarvoor moet de lokale politiek vooral naar zichzelf kijken. De laagste opkomst tijdens de vorige verkiezingen 

vormt een bedenkelijke eer. Willen we dat dit keer voorkomen, dan zullen zaken rigoureus anders moeten. 

Als Helder Helmond willen we aan die vraag voldoen. Met dit verkiezingsprogramma hebben inwoners straks 

écht wat te kiezen. Openheid en transparantie vormen daarbij belangrijke uitgangspunten, evenals een 

betrouwbare overheid. Om als gemeente het vertrouwen te krijgen, zullen we eerst vertrouwen moeten geven. 

Wij als politiek zijn daarom nu aan zet. 

Maar ook op andere thema’s valt veel winst te boeken. Gedurfde beleidskeuzes kunnen het woon- en 

leefgenot flink verbeteren. Denk aan het steeds nijpendere woningentekort, waardoor inwoners van jong tot 

oud vast komen te zitten. Het is onacceptabel dat jongeren noodgedwongen langer thuis blijven wonen, soms 

tot wel tien jaar of meer. Zoals het ook onacceptabel is dat welwillende ouderen uit verzorgingshuizen worden 

geweerd. Als Helder Helmond willen we daarom tot het uiterste gaan om voor een betere doorstroming te 

zorgen. 

En denk daarnaast ook aan een goedkoper en efficiënter afvalsysteem, meer aandacht voor digitalisering, een 

goede bereikbaarheid voor álle verkeersstromen (dus ook voor automobilisten), extra investeringen in 

veiligheid en een optimaal verenigingsleven en sportklimaat. Verder is ook onze Helmondse cultuur - in de 

meest brede zin van het woord - het koesteren waard. Onze karakteristieke panden, onze geschiedenis, onze 

lokale tradities en ons dialect zijn precies wat Helmond maken. En dat mogen we breed uitdragen, want 

Helmond is een stad om trots op te zijn. 
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Bestuurlijke vernieuwing 

 

Politiek is soms net een theaterstukje. Ook in Helmond wordt veel in de achterkamertjes geregeld, waardoor 

de rol van de gemeenteraad, en dan met name die van de oppositie vaak voor de bühne is. De raad moet 

daarom weer aan zet komen. En dat vraagt om stevige bestuurlijke vernieuwing. 

De eerste stap wordt vlak ná de verkiezingen gezet. We willen waken voor een dichtgetimmerd coalitieakkoord 

en wethouders die hun partij strak in het gareel houden. Dat is een verantwoordelijkheid voor álle partijen, dus 

ook voor Helder Helmond. De gemeenteraad, zowel oppositie als coalitie, moet in alle openheid kunnen 

discussiëren en beslissen. Politiek gekonkel past daar niet bij. 

Maar bestuurlijke vernieuwing vraagt óók om meer invloed voor de 

Helmonder zelf. Een van de mogelijkheden is bijvoorbeeld het invoeren van 

referenda. Kernpunt voor de relatie met inwoners is echter vooral: 

vertrouwen. Om als gemeente het vertrouwen te krijgen, moeten we eerst 

vertrouwen durven geven. Dat gegeven vormt daarom steeds een belangrijk 

uitgangspunt.  

We verwachten dat meer invloed ook voor meer draagvlak zorgt. Daarom 

zetten we meer in op wijkraden, wat ons betreft een serieuze 

gesprekspartner. Als gemeente moeten we ons voordeel doen met de lokale 

geluiden die wijkraden oppikken. Daarnaast willen we investeren in de 

gemeentelijke dienstverlening, maar alleen als dat de service naar inwoners 

ten goede komt.  

Openheid en transparantie zijn essentieel om de forse kloof tussen inwoners en gemeente te dichten. Niet voor 

niets noteerde Helmond landelijk de laagste opkomst tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen. Dat moet 

anders, en daarvoor zijn we als politiek aan zet. Het is tijd voor verandering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Meer invloed voor 

Helmonders zelf” 
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Veiligheid & handhaving 

 

Op het gebied van toezicht, veiligheid en handhaving valt in Helmond nog een wereld te winnen. Niet met de 

illusie om de criminaliteit helemaal uit te bannen, maar met als doelstelling dat inwoners gehoord, en de politie 

gezien wordt. Zo willen we per 5.000 inwoners één wijkagent, zoals de Politiewet voorschrijft, die ook echt in 

de wijk zelf werkt. Een eenvoudig benaderbaar aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. Ook de inzet van 

zogenaamde ‘stadsmariniers’ juichen we toe. 

Daarnaast moet er meer aandacht komen voor aangiftes en de 

aanpak van kleine criminaliteit. Nu is het zo dat inwoners vaak 

geen aangifte doen, ‘omdat dat toch geen zin heeft’. De beperkte 

politiecapaciteit ligt grotendeels buiten de invloed van de 

gemeente, maar als partij doen we er alles aan om inwoners te 

stimuleren zaken tóch te melden. Daarom pleiten we 

bijvoorbeeld voor een lokaal politienummer voor Helmond. 

Want, aangifte doen moet lonen. 

Drugshandel en -gebruik blijft een hardnekkig probleem voor onze gemeente. Met een dadergerichte aanpak 

moet de overlast in woonwijken worden teruggedrongen. Daar moet het tenslotte fijn wonen én fijn leven zijn. 

Daarom hanteren we een lik op stuk-beleid voor hangjeugd die structureel voor overlast zorgt. Ook betrekken 

we daarbij de (rol van de) ouders. Iedereen verdient een tweede kans, maar we kiezen niet voor pappen en 

nathouden. De meerwaarde van jongerencoaches is niet grenzeloos, bij structurele overlast kiezen we voor 

repressie met inzet van politie en wijkagenten. Een escalatieladder kan daarbij uitkomst bieden: maakt iemand 

zich meermaals schuldig aan hetzelfde vergrijp, dan wordt de aanpak ook steeds harder. 

Goede straatverlichting en slimme lantaarnpalen dragen bij aan een groter veiligheidsgevoel. En dat geldt ook 

voor meer camera’s op locaties die als onveilig worden ervaren. Daarnaast zetten we in op een stadsdekkend 

netwerk van Whatsapp-buurtpreventie. Zo houden we samen een oogje in het zeil, zonder dat iemand voor 

politieagentje moet gaan spelen. Want die taak ligt echt bij de politie zelf.  
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Volkshuisvesting 

 

Net als veel andere gemeenten knapt ook Helmond uit haar jasje. Inwoners staan soms jarenlang op de 

wachtlijst, en met name bij jongeren hakt dat erin. Zij zijn klaar voor de volgende stap, maar vanwege het 

woningtekort blijven ze noodgedwongen nog jaren bij hun ouders wonen. Het is onacceptabel dat zij in hun 

ontwikkeling worden geremd.  

Het lokale woningbeleid vraagt daarom om stevige keuzes. De woningnood is complex en dus is het onmogelijk 

iedere groep naar tevredenheid te bedienen. Ook hier kiezen we daarom voor het belang van de Helmonder. 

Bedrijven die veel arbeidsmigranten inzetten, moeten meer verantwoordelijkheid tonen voor de bijbehorende 

huisvesting. We stimuleren – indien mogelijk – woonvormen op of nabij de bedrijfslocatie. Daarnaast hanteren 

we strenge kaders voor het huisvesten van arbeidsmigranten in reguliere woningen. We ontmoedigen 

vastgoedondernemers die deze huisvesting nu als verdienmodel zien. Om clustering te voorkomen, kijken we 

daarnaast naar een zogenaamde afstandsnorm. Zo mag er bijvoorbeeld maar één woning binnen een straal van 

150 meter voor arbeidsmigranten worden bestemd, wat tevens de integratie van buitenlandse werkers 

stimuleert. 

Sinds 2017 zijn gemeenten niet langer verplicht statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) 

voorrang te geven bij de toekenning van sociale huurwoningen. Wel krijgen we een periodieke taakstelling 

opgelegd, waarin we ieder half jaar een bepaald aantal statushouders moeten huisvesten. Inwoners mogen 

echter niet het slachtoffer worden van zwalkend overheidsbeleid, en daarom voldoen we enkel aan onze 

wettelijke verplichtingen. Zolang de woningnood niet is opgelost en inwoners jaren op een wachtlijst staan, 

zullen we als gemeente geen extra statushouders huisvesten. Ons basisbeginsel is dat juist de Helmonder 

voorrang krijgt.  

Het aantal inwoners laten groeien mag geen doel op zich zijn. Toch wordt dat binnen de huidige politiek vaak 

wel zo gezien. Maar welk belang heeft de individuele inwoner daar bij? Die vraag wordt niet gesteld, en daar 

moet daarom verandering in komen. Want ongebreidelde groei zorgt misschien voor extra centjes voor de 

gemeente, maar tast daarnaast de leefbaarheid van de stad aan. We willen daarom dat die factor op zijn minst 

stevig wordt meegewogen. Groei moet altijd in het belang zijn van inwoners, en niet enkel dat van de 

gemeente zelf. 

We vinden het belangrijk dat onze wijken hun karakter behouden. Dat 

betekent ook dat we niet te snel kiezen voor de sloophamer, maar oude 

panden waar mogelijk renoveren en eventueel (tijdelijk) herbestemmen. 

Prioriteit is het vergroten van het woningaanbod met specifieke inzet voor 

(sociale) huurwoningen en starterswoningen voor jongeren.  

Daarbij moeten huisjesmelkers in Helmond per direct worden aangepakt. 

Daarom stellen we strengere eisen aan de zelfbewoningsplicht en particuliere 

woningverhuur, voldoende onderhoud en goede rechtsbescherming voor 

huurders. Achter de voordeur kennen we nu diverse schrijnende situaties. 

Tijd om daar korte metten mee te maken. 

 

 

  

“Duurzame en verantwoorde 
groei voor Helmond” 
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Cultuur 

 

Het is de cultuur die de stad maakt. Daarom omarmen we onze culturele sector in brede zin: kunst, film en 

theater, zoals in De Cacaofabriek en andere hotspots, maar ook het kasteel, Het Speelhuis, de weekmarkt, de 

bibliotheek en De Braak. Stuk voor stuk locaties die mede het gezicht van de stad bepalen. Of denk aan onze 

karakteristieke wijken, van de traditionele volksbuurten tot prachtige nieuwbouwlocaties zoals Brandevoort. En 

onze bloeiende carnavalsverenigingen, die jaarlijks gezamenlijk voor een kleurrijke optocht zorgen.  

Cultuur vormt zo een belangrijke levensader voor de stad. We kijken weliswaar kritisch naar de kosten, maar de 

opbrengsten zijn leidend. Laagdrempeligheid vormt daarbij het uitgangspunt. De culturele voorzieningen 

moeten voor iedere Helmonder te bezoeken zijn. Denk aan een goede bereikbaarheid en betaalbare 

voorstellingen, concerten, et cetera.  

Daarbij willen we vooral ook behouden wat we al hebben. Onze Helmondse nostalgie is 

tenslotte iets om te koesteren. Daarom maken we ons hard voor behoud van 

karakteristieke gebouwen – zoals we ons eerder inzetten voor het markante pand aan de 

Ameidestraat 3 - en tornen we zo min mogelijk aan onze tradities zoals Sinterklaas. De 

kermis en de weekmarkt verdienen juist een extra investering en vuurwerk hoort bij 

oudjaar. Wel pleiten we daarnaast voor vuurwerkvrijezones, bijvoorbeeld rondom 

verzorgingshuizen, het ziekenhuis of natuur- en dierenparken. Dit om overlast daar te 

voorkomen en handhaving kansrijk te maken. 

Onze volksbuurten gaan nu wel erg rigoureus op de schop, 

waarmee onze wijkcultuur verdwijnt. Deze willen we behouden. 

We willen wegen, muren en gebouwen verder verfraaien en 

nog meer karakteristieke gebouwen zoals de watertoren 

(letterlijk) uitlichten. Ook hebben we plannen voor het kanaal, 

dat een toonaangevende rol kan gaan spelen. Daarvoor is het 

belangrijk dat we boten stimuleren om naar het centrum te 

komen, bijvoorbeeld door de aanleg van extra afmeerplekken 

én door de brug vaker en langer open te houden. In dat kader 

starten we ook nieuwe gesprekken met buurgemeente Laarbeek, om samen naar de mogelijkheden in Aarle-

Rixtel te kijken. De jaarlijkse Drakenbootrace vormt wat ons betreft  een voorbeeld van een evenement om de 

aantrekkingskracht van ons kanaal te demonstreren. De Zuid-Willemsvaart niet langer als scheidslijn, maar als 

verbindende factor tussen Helmond-Oost en -West.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Trots op onze cultuur en deze 
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Energie & Duurzaamheid 

 

Helmond klimaatneutraal in 2035 mag geen halszaak zijn. Het risico bestaat namelijk dat burgers onevenredig 

hard worden geraakt. Het welzijn van inwoners – denk aan een betaalbare energierekening en een warm huis – 

komt daarom altijd op één. Juist bij omvangrijke, mondiale thema’s mogen we inwoners niet uit het oog te 

verliezen. 

 

We geloven tevens dat die twee soms botsende belangen 

met de juiste keuzes hand in hand kunnen gaan. Zo zijn we 

terughoudend met het gasvrij maken van woningen, in plaats 

daarvan zetten we vol in op isoleren. We verminderen 

daarmee het totaal aan gasverbruik en zorgen tevens voor 

warme én betaalbare woningen. Inwoners dragen zo bij aan 

het klimaatvraagstuk en krijgen tegelijkertijd een lagere 

energierekening. De vele tochtige woningen die Helmond 

momenteel kent, moeten daarom zo snel mogelijk worden 

aangepakt.  

 

Helmond klimaatneutraal in 2035 is onhaalbaar. Dat realisme moet daarom voldoende doorklinken bij 

beleidskeuzes. Nu geen paniekvoetbal maar gedegen, toekomstbestendige besluiten. Het is wenselijk om 

terughoudend te zijn bij de aanleg van zonneparken, en aanvragen voor windmolens moeten pertinent worden 

geweigerd. Bij alle keuzes is wel of geen draagvlak onder inwoners van doorslaggevend belang. 

 

We willen investeren in een groene stad, letterlijk. Daarom streven we naar zo min mogelijk bomenkap en 

moet er meer aandacht komen voor de verzorging van het groen in onze wijken. In brede zin kijken we hoe we 

de stad – letterlijk dus – kunnen vergroenen. Het maakt ons straatbeeld kleurrijker en meer sfeervol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Betaalbare veranderingen 

met voldoende draagvlak” 
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Zorg & welzijn 

 

De bureaucratische rompslomp die de zorg teistert, vormt een ongewenst cadeautje vanuit Den Haag. Lokaal 

streven we daarom naar een andere aanpak. Niet de regels, maar de zorgvraag moet centraal staan. Dat 

betekent dat er (veel) ruimte moet zijn voor maatwerk. We verminderen de regeldrift en zorgen ervoor dat er 

écht naar mensen wordt geluisterd. De gemeente is er zo voor haar inwoners, in plaats van andersom.  

Het welzijn van onze inwoners begint achter de voordeur. Armoedebestrijding, en daarmee het verkleinen van 

de onderlinge kloof, is daarom een prioriteit. Daarbij zetten we specifiek in op preventie. Door aan de voorkant 

de kleine en behapbare problemen te tackelen, voorkomen we dat situaties onbeheersbaar worden en de 

zorgkosten fors oplopen. Daarom investeren we ook in jeugdzorg, met als doel wachtlijsten zoveel mogelijk 

weg te werken. 

Als gemeente pakken we de regie bij de bestrijding van armoede. Zo zorgen we voor een geïntegreerde aanpak 

waar inwoners van profiteren. Schuldenproblematiek moet eveneens aan de voorkant worden aangepakt, en 

dat begint bij herkenning in een vroeg stadium. Lokale welzijnsorganisaties spelen daarbij een belangrijke rol 

en moeten daarom nauw worden betrokken. 

Motivatie en eigen inzet zijn echter essentieel. Als gemeente 

faciliteren en ondersteunen we, maar inwoners zijn uiteindelijk zelf 

aan zet om iets van hun leven te maken. Om lokaal een gedegen 

sociaal vangnet te creëren én te behouden, is fraudebestrijding van 

belang. Als er misbruik wordt gemaakt van sociale voorzieningen, 

als inwoners onterecht een uitkering ontvangen, treden we daar 

tegenop. Zo voorkomen we dat een kleine groep het voor de rest 

verpest. Daarnaast moeten mensen meer geprikkeld worden om 

binnen hun mogelijkheden weer aan het werk te gaan, ofwel op 

een andere manier hun bijdrage te leveren. Zogenaamde OTS en UHP-cliënten (ondertoezichtstelling en 

uithuisplaatsing) vormen een omvangrijke kostenpost binnen ons sociaal domein. Daarom onderzoeken we 

hoe we dit aantal cliënten kunnen terugdringen. En omdat ouderen binnen onze gemeente extra aandacht 

verdienen, stellen we een seniorenombudsman aan. ‘Zolang mogelijk thuis wonen’ is een verkeerd credo, 

ouderen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze willen verhuizen. Eenzaamheid voorkomen kan daarvoor 

tenslotte ook een belangrijke reden zijn.   

Welzijn betekent ook investeren in de directe omgeving van inwoners, het aanpakken van stankfabrieken, 

gedegen groenonderhoud en extra inzet op dierenwelzijn. Bij het voorkomen van eenzaamheid vormen 

honden vaak een welkome huisgenoot. Daarom schaffen we de hondenbelasting volledig af.   

Om de zelfredzaamheid van bijvoorbeeld gehandicapte inwoners te vergroten, zijn voldoende financiële 

middelen van belang. Daar leveren we een bijdrage aan door de gemeentelijke belastingen niet verder te 

verhogen en de milieustraat goedkoper te maken. Ook pleiten we voor één of twee extra coffeeshops. Dat 

zorgt namelijk voor scherpere concurrentie en daarmee betere producten, en pakt daarnaast de illegale handel 

aan.  

 

 

  

“Investeren in het welzijn 
van onze inwoners” 
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Mobiliteit 

 

In groeistad Helmond vormt goede bereikbaarheid een steeds grotere uitdaging. Het verkeer neemt toe, en dat 

zorgt zeker in de spitsuren voor volle wegen. We vinden het belangrijk om de stad ondanks die groei toch 

toegankelijk te houden. Dat is een uitdaging die om moeilijke keuzes vraagt. Zo zijn we bereid om naar een 

autoluw centrum te kijken, maar enkel door in te zetten op een beter alternatief. We gaan niet ‘autootje 

pesten’. Want ander verkeer en automobilisten kunnen tenslotte prima in goede harmonie samengaan. Maar 

daarvoor moeten we wel de juiste keuzes maken. 

Parkeren zorgt momenteel in diverse wijken voor problemen. Bewoners kunnen soms pas blokken verderop 

hun auto kwijt. In toch al drukke straten verrijzen grote appartementencomplexen, zonder dat daarbij 

voldoende parkeergelegenheden worden gerealiseerd. De schoen gaat dus steeds meer wringen. Daarom 

pleiten we voor een integrale aanpak die het parkeren in de wijk structureel en voor iedereen verbetert. Denk 

aan ‘parkeren op maat’, waarbij iedere woning een vaste, eigen parkeerplek krijgt. Inwoners moeten kortom 

profiteren van groei, en daar niet het slachtoffer van worden.    

Ook in het centrum moet het huidig aantal parkeerplaatsen gegarandeerd blijven. Als locaties een andere 

bestemming krijgen, moeten de parkeerplaatsen elders worden gecompenseerd. De parkeertarieven mogen 

niet worden verhoogd, en invaliden moeten gratis hun auto kwijt kunnen. Ook voor winkelend publiek blijft het 

centrum zo aantrekkelijk.  

Maar niet alleen de automobilist moet zich in Helmond op zijn 

gemak voelen. We stimuleren en optimaliseren daarom andere 

manieren van vervoer. Zo is het van belang dat de lokale 

Fietsagenda wordt voortgezet, en daarnaast verbeteren we de 

mobiliteit van ouderen met behulp van de Taxbus. Die hebben 

met het stoppen van Bravoflex tenslotte toch al fors moeten 

inleveren. Wel stellen we strenge voorwaarden aan de inzet 

van deelmobiliteit om overlast te voorkomen. Daarbij is het 

van belang dat de betreffende organisaties zelf 

verantwoordelijkheid nemen. 

Terwijl we bij de Automotive Campus inzetten op oplossingen die de wereld veranderen, laten we even 

verderop in de stad veel simpele maatregelen liggen. Ook hier geldt daarom: verlies de eigen inwoner niet uit 

het oog. Waar buurstad Eindhoven bijvoorbeeld al volop met de ‘groene golf’ werkt, is de afstelling van onze 

eigen stoplichten vaak dramatisch. Zeker op wegen als de Traverse, de Deurneseweg en de Europaweg kan een 

betere afstelling eenvoudig tot mooie resultaten leiden. Met name vrachtwagenchauffeurs klagen nu over het 

vele optrekken-remmen-optrekken, en inwoners over geluidsoverlast. Waar mogelijk inzetten op de ‘groene 

golf’ levert zo niet alleen tijd-, maar ook milieuwinst op.  

 

 

  

“Een bereikbare stad” 
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Onderwijs 

 

Een gelijkwaardige samenleving begint bij gelijke kansen voor iedereen. En daarvoor is onderwijs het 

allerbelangrijkste. Een gezinssituatie mag geen impact hebben op iemands perspectief op school. Dat vraagt 

daarom om een investering vanuit de gemeente. 

Zeker nu digitale apparaten het onderwijs voor een steeds groter deel vormgeven, is aandacht voor gelijke 

kansen essentieel. Als scholen voor deze digitale apparatuur kiezen, zijn ze zelf verantwoordelijk dat die voor 

iedere leerling beschikbaar is. Maar als gemeente dragen we daar graag aan bij. Uitgangspunt is dat, links- of 

rechtsom, ieder kind met dezelfde apparatuur kan werken. 

Gelijke kansen betekent ook voor iedere leerling evenveel 

begeleiding. Daarom moeten we investeren in bijles voor kinderen 

wiens ouders dit niet kunnen betalen. Wel blijven wij kritisch 

richting de instanties die dit financieren. Verder draagt goede 

huisvesting van onderwijsinstellingen eveneens bij aan een 

optimale leerontwikkeling. Denk aan een uitnodigend gebouw, 

frisse lokalen en een uitgebreid leeraanbod. Ook dat is daarom een 

gemeentelijke investering waard.  

Tot slot starten we een gemeentelijk programma om leerlingen van het middelbaar onderwijs te leren omgaan 

met een AED. Scholen kunnen zelf kiezen of ze van dit programma gebruik willen maken.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

“Investeren in onderwijs” 
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Digitalisering 

 

In sneltreinvaart raast de digitalisering door onze samenleving. Met tal van mogelijkheden en daarmee een 

groot potentieel, maar óók met de nodige risico’s. Het is de overheid die voor een heldere en veilige transitie 

moet zorgen, maar juist die overheid rijgt de digitale miskleunen aaneen. En dat terwijl iedereen ermee te 

maken krijgt – of beter gezegd, al mee te maken heeft. Daarom verdient digitalisering speciale aandacht.  

Zijn we als Helmond goed voorbereid op een digitale toekomst? Wij denken van niet. Ook digitalisering zorgt 

vooralsnog namelijk voor een tweedeling. Inwoners die er goed mee uit de voeten kunnen, hebben 

aantoonbaar voordeel ten opzichte van minder digitale stadsgenoten. Voor die laatste groep komt ook de 

veiligheid in het geding. Misleidende mailtjes, appjes en sms’jes zorgen voor een toenemend gevoel van 

onveiligheid. Maar inwoners kunnen ook bij simpele overheidsdiensten in een digitaal moeras verzanden.  

Ondersteuning en educatie zijn daarom essentieel, zowel voor jong als oud. Dat vraagt allereerst om voldoende 

kennis en kunde binnen de gemeente zelf. Daarnaast moeten we voor inwoners toegankelijke manieren van 

ondersteuning en educatie inrichten. Dat kan bijvoorbeeld (deels) bij lokale instanties worden ondergebracht, 

waarbij we als gemeente ondersteunen en kennis en kunde bijdragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Speciale aandacht voor 

digitalisering” 
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Sport 

 

We omarmen sport in de breedste zin van het woord. Sport draagt namelijk niet alleen bij aan een gezonde 

levensstijl, maar betrekt inwoners daarnaast actief binnen het sociaal-maatschappelijk leven. Daarom 

faciliteren we alle vormen: van voetbal en hockey tot boks-, dansverenigingen en de scouting. 

We intensiveren het JIBB-sportprogramma en houden Berkendonk toegankelijk. Sport moet tenslotte zo 

laagdrempelig mogelijk worden ingericht. Verenigingen moeten levensvatbaar zijn, maar we respecteren ook 

de eigen identiteit. Fusies, zoals we die nu in voetballand zien, mogen niet van bovenaf worden opgelegd, maar 

moeten in goede samenspraak met de verenigingen tot stand komen. Als verenigingen ergens weg moeten, 

dan helpen we als gemeente actief bij het zoeken naar een nieuwe locatie. 

Onze Helmondse sporthelden vormen een belangrijke stimulans. 

Mensen als Berry van Aerle, Nieky Holzken, Margot Zuidhof en 

Niels Vink zijn voorbeelden voor de jeugd, en daarom dragen we 

hun verhalen breed uit. Daarnaast is betaald voetbal een 

verrijking voor onze stad. Dit moeten we daarom behouden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sport moeten we omarmen” 
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Afvalbeleid 

 

Afvalbeleid vormt een heikel punt binnen onze gemeente. Inmiddels werken we met Diftar, waarbij de 

gemeente inwoners ‘prikkelt’ om afval beter te scheiden. Over de meerwaarde van die werkwijze lopen de 

meningen flink uiteen. 

Want die ‘prikkel’ betekent in de praktijk een negatieve stimulans, waarbij inwoners op kosten worden gejaagd 

als ze meer afval produceren. Dat zorgt aantoonbaar voor meer illegale dumpingen. Als Helder Helmond vinden 

we dit beleid daarom te kort door de bocht. We zien meer in 

positieve prikkels en daarnaast biedt zogenaamde na-scheiding een 

potentieel alternatief. Daarbij hoeven inwoners afval niet te 

scheiden, want dat gebeurt bij de afvalverwerker. Door de 

werkzaamheden aldaar te automatiseren blijven de kosten in toom. 

Technologische vooruitgang maakt dat die werkwijze alleen maar 

aantrekkelijker wordt. 

 

  

“Het huidige afvalbeleid 

moet anders” 
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Tot slot 

 

Met dit verkiezingsprogramma gaat Helder Helmond vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezingen in. Het 

programma is weloverwogen tot stand gekomen, we hebben zowel naar onze leden geluisterd als de geluiden 

uit de stad opgepikt. Onder meer de inbreng van inwoners tijdens onze Buurtcafé-edities waren daarvoor van 

belang. Al met al heeft dit uitvoerige proces geresulteerd in een gedegen, goed onderbouwd stuk met een 

sterk lokaal karakter. We zijn niet links of rechts: we zijn er voor Helmond. 

We denken dat inwoners met dit programma écht wat te kiezen hebben. Op thema’s als volkshuisvesting, 

bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid verschillen onze standpunten wezenlijk van die van andere partijen. 

We moeten als gemeente bereid zijn om de lastige discussies aan te gaan, alleen dan kunnen we het verschil 

maken. We hopen daarom dat de kiezer ons daarvoor het benodigde mandaat geeft. 

Dit programma wordt breed gedragen door de leden op onze kieslijst. Ook daar zijn we bijzonder tevreden 

mee: stuk voor stuk enthousiaste, fanatieke inwoners die iets willen betekenen voor hun stad. Dat doen ze met 

uiteenlopende motivaties en expertises, wat onze partij een bijzonder breed karakter geeft. Al met al zijn we zo 

de partij die we graag willen zijn. 

Durf te veranderen en doe mee. Stem Helder Helmond!,  
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“Veranderen doen we samen, 

verandert u met ons mee?” 

 

 
Onze top 13. De volledige kandidatenlijst van Helder Helmond zal later worden gepresenteerd. 
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