
SLUIT JE BIJ  
ONS AAN!  
GA NAAR:  
WORDLID.SP.NL

Doe met ons mee en sluit je aan.  
Met een grote en sterke SP krijgen  
we nog meer voor elkaar voor een 
eerlijke samenleving.

Scan de code met de camera van je telefoon en word lid.

HELMOND.SP.NL

U KUNT KIEZEN  
VOOR EEN EERLIJK 
HELMOND

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2022

ERIK DE VRIES
lijsttrekker SP Helmond

HELMOND.SP.NL

onacceptabel. Het moet niet 
uitmaken waar je wieg heeft 
gestaan. Ieder mens verdient 
een gelijke kans op een betere 
toekomst. Wij gaan door met 
de strijd tegen de tweedeling 
in onze stad en zeggen nee 
tegen armoede, achterstand en 
ongelijkheid. Samen met u en met 
elkaar. Want alleen samen komen 
we de tweedeling voorbij!

Het maakt in Helmond een 
groot verschil in welke wijk je 
geboren bent. In de ene wijk 
worden mensen gemiddeld maar 
liefst zeven jaar ouder dan in 
een andere. Dat is voor de SP 

•  Meer menselijke maat
•  Meer betaalbare woningen
•  Meer kinderen uit 

armoede 
•  Meer hulp bij financiële 

problemen
•  Meer groen in de stad en 

op de daken
•  Meer begeleiding naar 

werk of activiteiten
•  Meer toegankelijkheid 

voor mensen met een 
beperking

ONS TEAM VOOR DE TOEKOMST
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Er staan belangrijke verkiezingen   
voor de deur. Verkiezingen in uw 
gemeente die gaan over uw buurt en 
uw woonplaats. Ik hoop dat u op de 
SP wilt stemmen. Want hoe groter we 
zijn, hoe meer we kunnen  betekenen.  
Voor goede zorg, betaalbaar wonen, 
een veilige buurt en eerlijke politiek.

Wij geloven niet dat het kabinet Rutte 
4 met dezelfde partijen,  dezelfde 
 ideeën en dezelfde gezichten gaat 
zorgen voor de oplossing voor de 
problemen die ze zelf  hebben ver

STRIJD MEE, STEM SP 

HELMOND 
oorzaakt. Zoals de  woningnood, de 
crisis in de zorg of het toeslagen
schandaal. Daar hebben we geen 
vertrouwen in. Het moet daarom 
anders. En daar kunnen we in uw 
gemeente en in uw buurt mee 
beginnen. 

De SP is anders dan andere par
tijen. Wij praten veel met mensen 
om te horen hoe ze over dingen 
denken, dat doen we niet alleen in 
verkiezingstijd. Wij geven een groot 
deel van ons salaris af omdat we 

 vinden dat politici niet teveel moeten 
 verdienen. We praten niet alleen 
in de gemeenteraad en in de Tweede 
Kamer, maar we komen samen met 
mensen in actie. 

Samen kunnen we ervoor zorgen   
dat de politiek weer naar u luistert. 
Dat goede zorg, een betaalbare 
woning en een veilige buurt er voor 
iedereen is. Strijd mee. Stem SP.

Lilian Marijnissen
Fractievoorzitter SP

SP Helmond
Molenstraat 95
5701 KB Helmond
 helmond.sp.nl
 helmond@sp.nl
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 › Erik dit is je tweede periode als 
wethouder. Is het werk nog niet 
klaar? 
‘Het werk is nooit klaar, zeker niet 
in een stad als Helmond. We hebben 
een hoge ambitie en er liggen veel 
uitdagingen. Denk aan de tweedeling 
in de samenleving, het woningtekort 
en de klimaatdoelstellingen. Dat zijn 
pittige opgaven waar we stevig mee 
aan de slag moeten.’

 › Is hier de afgelopen jaren dan  
niets aan gedaan? 
‘Zeker wel! Sterker nog, hier is hard 
aan gewerkt. Ik durf te stellen dat 
het beleid in Helmond nog nooit zo 
sociaal en menselijk is geweest, er 
zijn volop woningen bijgebouwd  
en we hebben prachtige natuur 
gerealiseerd. En dat allemaal zonder 
bezuinigingen en met een sluitende 
begroting. Daar mogen we best trots 
op zijn! Maar toch is het naar mijn 
gevoel nog niet genoeg. Ik zie en voel 
nog steeds de tweedeling in onze stad 
op het gebied van inkomen, gezond
heid en kansen.’

 › Toch nog niet geheel tevreden dus…
‘Het kan altijd beter, dus dit vraagt wat 
mij betreft de komende jaren alle aan
dacht. De menselijke maat moet weer 
terug in alles wat we als overheid doen. 
Die lijkt soms kwijt. Kijk bijvoorbeeld 
naar de wanprestaties bij de Belasting
dienst. De kinderopvangtoeslagaffaire 
heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat 
de gevolgen zijn van te ver doorgesla
gen bureaucratie en systeemdenken. 
Mensen werden niet gehoord, niet 
vertrouwd en niet serieus genomen. 
Hierdoor heeft het vertrouwen in 
de overheid een stevige deuk opge
lopen en is de kloof tussen politiek en 
 samenleving verder toegenomen.’

 › Hoe ga je daar verandering  
in brengen? 
‘Het moet en kan anders. Door naast 
en niet tegenover onze inwoners te 
staan. Door maatwerk toe te passen en 
ons te verplaatsen in de wereld van de 
ander. En door te vertrouwen in plaats 
van te wantrouwen. Daar bouw ik 
graag verder aan, samen met u en alle 
inwoners van onze stad!’ •

Erik de Vries (42) is wethouder sociale zaken, 
armoedebestrijding, stedelijk beheer, natuur en 
centrum. Hij is opgegroeid in Rijpelberg en woont 
momenteel in Brouwhuis. Zijn motto? ‘Aan de bak!  
Er is nog genoeg te doen.’ 

INTERVIEW
LIJSTTREKKER
ERIK DE VRIES

ACTIES 

De SP heeft tal van voorstellen gedaan 
om mensen met een laag inkomen te 
ondersteunen. Zo mogen mensen in de 
bijstand voortaan 1.200 euro aan giften 
ontvangen, zodat ze boodschappen kunnen 
doen. Ook is de studietoeslag voor studenten 
met een beperking verhoogd naar 25 procent 
van het minimumloon. Ook was Helmond 
dankzij de SP de eerste gemeente die zich 
uitsprak voor verhoging van het wettelijk 
minimumloon! 

De afgelopen jaren is fors geïnvesteerd in bestaande én nieuwe natuur. 
In het noorden wordt bij de Bundertjes ’t Gulden Land gerealiseerd. 
In het zuiden heeft de Groene Punt definitief een natuur bestemming 
gekregen. Samen met Brouwhuis ontwikkelden we een visie op 
Landschapspark Kloostereind. En in het centrum schittert nu het 
prachtige Burgemeester Geukerspark!

EEN SOCIAAL GEZICHT

Vijf jaar geleden werd het 
Stadsleerbedrijf opgericht op 
basis van ónze drie 
kernwaarden: menselijke 
waardigheid, gelijk
waardigheid en solidariteit. 
Mensen die jaren aan de kant 
hebben gestaan worden hier 
geholpen hun eerste stappen 
te zetten richting opleiding, 
vrijwilligerswerk of een 
betaalde baan. Het 
Stadsleerbedrijf groeit nog 
steeds en heeft haar 
meerwaarde voor de 
samenleving meer dan 
bewezen. 

FEEST! 
STADSLEERBEDRIJF 
BESTAAT VIJF JAAR

NATUUR IN DE STAD

Om klimaatverandering tegen te gaan moeten onze huizen beter 
geïsoleerd worden en moeten we overschakelen op duurzame 
energie. Maar voor mensen met een laag inkomen zijn de nodige 
investeringen vaak te duur. Daarom is op voorstel van de SP een 
plan gemaakt om energiearmoede aan te pakken: 8.800 huurders 
en 800 huiseigenaren worden geholpen bij het verduurzamen van 
hun woning. 

AANPAK ENERGIEARMOEDE
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 ONZE KANDIDATEN      

DIRK VAN DAM
‘Dat iedereen mee kan doen 
is nog niet zo vanzelfsprekend. 
Uitgaande van mijn eigen ervaringen 
en die van anderen wil ik mij blijven 
inzetten om Helmond socialer te 
 maken. De SP staat voor een samen
leving waarin iedereen mee kan doen. 
We zijn op de goede weg, maar een 
stevig SPgeluid blijft nodig!’

JADE DE MOL
‘De tweedeling in onze samenleving wordt steeds 
groter. De gemeente heeft een belangrijke rol om 
deze tweedeling aan te pakken. Als docent ben 
ik betrokken bij jeugd en onderwijs. Het beleid 
dient eerlijk en sociaal te zijn, zodat ieder kind 
mee kan doen. Daar wil ik mij namens de SP hard 
voor maken.’  

Er staan 35 kandidaten op de lijst van de SP. Zij staan te trappelen 
om aan de slag te gaan voor een eerlijker, socialer en duurzamer 
Helmond. Graag stellen wij een aantal van onze kanjers aan u voor! 

FRANK PLOEGMAKERS
‘De komende jaren zullen de gevolgen 
van klimaatverandering een steeds 
grotere impact hebben. We kunnen dit 
probleem alleen samen oplossen, door goed 
naar elkaar te luisteren en samen een plan te 
maken. Een plan voor en door iedereen, waarin we 
de lasten eerlijk delen. Hier wil ik mij graag voor 
inzetten.’ 

LONNEKE MARÁCZI 
‘Als verzorgende ligt 
mijn hart en strijd bij 
het sociaal domein 
waarbij het cruciaal is om 
onze inwoners centraal te 
zetten en niet het systeem. De 
toenemende tweedeling vraagt ook om 
een lokale aanpak en daarbij mag ons SP
geluid niet ontbreken. Een geluid dat ik 
graag nog eens vier jaar wil laten horen!’ 


