
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN VERTROUWEN  

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fnl.wikipedia.org%2Fwiki%2FSocialistische_Partij_(Nederland)&psig=AOvVaw3bsff9bZMmT_zD2JrIbj7y&ust=1620121587962000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDr7q6drfACFQAAAAAdAAAAABAE


 - 2 - 

INHOUD 
 
 
 
 
In vertrouwen    3 
 
We leven samen   4 
 
We ondersteunen   6 
 
We zorgen    8 
 
We leren    10 
 
We werken    12 
 
We ondernemen   14 
 
We wonen    16 
 
We vergroenen    18 
 
We vervoeren    20 
 
We verduurzamen   22 
 
We ontspannen   24 
 
We besturen    25 
 
We betalen    27 
 
  



 - 3 - 

IN VERTROUWEN 
 
 
 
 
Acht jaar geleden haalde de SP in Helmond de beste uitslag ooit. Er werden zes zetels bemachtigd en 
de SP werd de grootste partij van de stad. Voor het eerst in haar bestaan ging de SP mee besturen: er 
traden twee wethouders toe tot het college. In 2018 was het daarom extra spannend: hebben we 
verschil kunnen maken en worden we door de kiezer beloond met een stem? Opnieuw kregen we ruim  
vertrouwen van de Helmondse kiezer. De SP keerde met vijf zetels terug in de raad en werd daarmee 
de derde partij van Helmond. Daar bleef het niet bij: we mochten wederom plaatsnemen in het 
stadsbestuur. Dat was geen doel op zich, maar dankzij onze deelname in en bijdrage aan een brede 
coalitie van partijen hebben we veel van onze verkiezingsbeloften waar kunnen maken. En daar zijn 
we trots op!  
 
Met het coalitieakkoord genaamd ‘Helmond. Stad in beweging.’ werd een duidelijke ambitie 
neergezet, waarbij de SP haar stempel heeft kunnen drukken op het sociale beleid en gezicht van de 
stad. Langs de voor ons leidende principes van menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en 
solidariteit is stevig ingezet op het verbeteren van de positie en leefomstandigheden van onze 
inwoners. Met maatwerk, aangezien geen individu hetzelfde is. Werkend volgens de bedoeling want 
het gaat niet om het systeem, maar om de mensen. En met betrokkenheid van die mensen, omdat zij 
als geen ander weten wat nodig is.  
 
We waren goed op stoom toen de wereldwijde pandemie ons ook in Helmond wist te bereiken. De 
impact van het coronavirus was enorm. Plots bleek alles van waarde enorm kwetsbaar. Onze manier 
van leven zag er van de ene op de andere dag totaal anders uit. Wat eerst heel normaal was, kon ineens 
niet meer: een terrasje pikken, je ouders knuffelen of op vakantie gaan. Maar dat niet alleen: de crisis 
heeft ook de tweedeling in onze samenleving blootgelegd én vergroot. De meest kwetsbaren onder 
ons werden het hardst getroffen. Zij raakten als eerste hun baan kwijt, liepen door slechtere 
gezondheid een hoger risico op de intensive care te belanden en zagen hun vaak toch al beperkte 
steunnetwerk uiteen vallen. Dit versterkt onze overtuiging dat er een koerswijziging nodig is in 
Nederland: de menselijke maat moet weer voorop komen staan.  
 
Dat we die menselijke maat kwijt zijn, blijkt ook uit de wanprestaties bij de belastingdienst. De 
kinderopvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van te ver 
doorgeslagen bureaucratie en systeemdenken. Mensen werden niet gehoord, niet vertrouwd en niet 
serieus genomen. Hierdoor heeft het vertrouwen in de overheid een stevige deuk opgelopen en is de 
kloof tussen politiek en samenleving verder toegenomen.    
 
Het moet en kan anders. Dat hebben we de afgelopen jaren in Helmond in de praktijk laten zien. 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. Wederzijds vertrouwen 
is de basis van onze democratie. Daar bouwen wij graag, samen met u als inwoner van onze mooie 
stad, aan verder. Op ons kunt u rekenen. In het volste vertrouwen!  
 
 

 
 
Erik de Vries 
Lijsttrekker SP Helmond  
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WE LEVEN SAMEN 
 
 
 
 
Helmond is meer dan de optelsom van 11 wijken, 1.328 straten en bijna 93.000 individuen. Helmond 
is een samenleving waar het voor iedereen prettig moet zijn om in te leven, te werken en te wonen. 
Helaas zien we grote verschillen: in armere wijken leven inwoners gemiddeld zes à zeven jaar korter 
dan in andere delen van de stad. Dit enorme verschil vinden wij onacceptabel. Iedere inwoner telt 
mee en doet ertoe, dus moet deze kloof worden gedicht en de tweedeling in onze stad worden 
aangepakt.  
De leefbaarheid van de dagelijkse omgeving van mensen, de straten en buurten in de wijken, is 
hiervoor van groot belang. Deze omgeving nodigt uit tot ontmoeting, is toegankelijk voor iedereen 
en is schoon, heel en veilig. Bewoners voelen zich betrokken en medeverantwoordelijk en dragen 
hier samen met instellingen, verenigingen en andere partners in de stad aan bij.  
 
 
 
Gedaan! 

- Om de tweedeling in onze stad aan te pakken, hebben we begin 2021 samen met het Elkerliek 
Ziekenhuis, werkgeversorganisatie VNO-NCW en Senzer een digitale conferentie 
georganiseerd met de titel: ‘Ruimte om te leven’. Hieraan hebben ruim 70 mensen in een  
brede samenstelling deelgenomen: van woningcorporaties tot grote werkgevers en van 
zorginstellingen tot ervaringsdeskundigen. Hier zijn concrete acties afgesproken hoe we in 
Helmond de tweedeling aan gaan pakken.  

- Op basis van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap is, in nauwe 
samenspraak met vertegenwoordigers uit de doelgroep, een actieplan gemaakt op het gebied 
van toegankelijkheid, communicatie en bewustwording.  

- Helmond gaf in vergelijking met steden van gelijke grootte relatief weinig geld uit aan 
veiligheid, bleek uit onafhankelijk onderzoek. Om dit recht te trekken en te kunnen blijven 
werken aan een veilige stad, is besloten het jaarlijkse budget op te hogen.   

- Daarnaast is jaarlijks extra geld uitgetrokken voor verkeersveiligheid, waarmee gevaarlijke 
plekken in onze stad aangepakt konden worden.  

- Om de veiligheid en leefbaarheid te verbeteren zijn tijdelijke camera’s ingezet, bijvoorbeeld in 
de Heistraat en rond het Weverspark. Dit is altijd gepaard gegaan met menselijk toezicht: ook 
politie en boa’s zijn extra ingezet om criminaliteit en drugsoverlast aan te pakken.  

- De ervaren overlast in de Heistraat gaf aanleiding om een integraal veiligheidsplan te maken. 
Samen met betrokken ondernemers en inwoners is gekeken wat nodig is om de rust terug te 
brengen. Dit heeft geleid tot een aantal maatregelen, zoals het ‘s nachts afsluiten van het 
Weverspark door omwonenden en het aanpakken van de verkeersoverlast. Er is niet alleen 
naar handhaving gekeken; ook preventie kreeg nadrukkelijk de aandacht met de inzet van 
jongerenwerkers.   

 

Te doen: 
- We houden de verbinding die met de conferentie ‘Ruimte om te leven’ gemaakt is met al onze 

partners in de stad. Samen blijven we strijden om de tweedeling in onze stad kleiner te maken 
op alle fronten: gezondheid, inkomen, leefbaarheid, wonen en ga zo maar door. Helmond 
moet een stad zijn waar iedereen gelijke kansen en ruimte om te leven krijgt.  



 - 5 - 

- We geven verdere invulling aan de afspraken die voortvloeien uit het VN-verdrag voor de 
rechten van personen met een handicap.  

- We accepteren geen enkele vorm van discriminatie en racisme en bestrijden dit actief, zoals 
op de werkvloer, op het sportveld en in de klas.  

- Vrijwilligers zijn de smeerolie van de samenleving. We geven hen de ruimte en bieden 
ondersteuning waar nodig.  

- Het aantal buurtpreventieteams is stabiel gebleven. In sommige wijken is een goede dekking, 
in andere wijken loopt de bereidheid om deel te nemen terug. We gaan in overleg met de 
initiatiefnemers en politie om te kijken hoe dit verbeterd kan worden.  

- Inzet van tijdelijke camera’s blijft mogelijk om overlast op straat aan te pakken. Deze worden 
echter alleen gebruikt als aanvulling op menselijk toezicht. Camera’s kunnen immers niet zelf 
ingrijpen.  

- In 2022 is de nieuwe wet Inburgering ingegaan. Gemeenten hebben met de komst hiervan 
meer regie gekregen bij de inburgering van inwoners. De taken die voortvloeien uit deze 
nieuwe wet pakken we samen met onze partners in de stad op, met als doel vluchtelingen en 
nieuwkomers op een goede manier te begeleiden en helpen hun plek te vinden in onze 
samenleving.  

- Om drugsoverlast en daaraan gerelateerde criminaliteit aan te pakken, is uitbreiding van de 
hoeveelheid coffeeshops in Helmond bespreekbaar. Adviezen van de politie zijn hierin leidend.  

- De coronacrisis heeft de schrijnende situatie van dak- en thuislozen en verwarde personen 
pijnlijk bloot gelegd. Dankzij de tijdelijke opvangvoorziening die door de gemeente is ingericht, 
zijn deze mensen en daarmee de problemen beter in beeld gekomen. Met deze kennis zorgen 
we voor een sluitend vangnet voor deze doelgroep, met perspectief op een zo normaal 
mogelijk leven.  

- Wijkhuizen zijn belangrijke voorzieningen: zij zijn de huiskamers van de wijken. We willen dat 
deze maximaal benut worden, ook in de weekenden en vakantieperiodes.   
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WE ONDERSTEUNEN 
 
 
 
 
Iedereen moet mee kunnen doen aan de samenleving en een normaal sociaal leven kunnen leiden. 
Helaas heeft niet iedereen hierin gelijke mogelijkheden: in Helmond leven zo’n 4.100 gezinnen op 
sociaal minimumniveau en groeien 2.300 kinderen op in armoede. In een rijk land als Nederland is 
dit niet uit te leggen. Wij leggen ons hier dan ook niet bij neer en stellen alles in het werk om het 
leven van deze mensen en hun perspectief op een goede toekomst te verbeteren. 
Armoedebestrijding blijft hoog op de agenda staan, alsook schulddienstverlening. Financiële 
problemen zijn vaak geen bewuste keuze, maar een gevolg van nare omstandigheden. Mensen met 
schulden verdienen geen veroordeling, maar hulp.   
 
 
 
Gedaan! 

- Om mensen met schulden snel te kunnen helpen en geen wachtlijsten te laten ontstaan, is 
jaarlijks 400.000 euro extra uitgetrokken voor schuldhulpverlening.  

- Er is gestart met de inzet van budgetbeheer en budgetcoaches. Deze helpen mensen grip 
krijgen op hun uitgaven. Dit kan schulden voorkomen en zorgen dat mensen na een 
schuldsanering weer zelfstandig verder kunnen.   

- Het experiment om kleine schulden op te kopen is omgezet in vast beleid. Hiermee wordt een 
belemmering naar snelle schuldhulpverlening weggenomen.  

- Er is geëxperimenteerd met vroegsignalering: bij betalingsachterstanden wordt er snel een 
hulpaanbod gedaan. Inmiddels is vroegsignalering in heel de stad de norm.  

- Ook in deze periode konden mensen beschikken over een inkomensverklaring van de 
gemeente, zodat zij om in aanmerking te komen voor voorzieningen niet iedere keer opnieuw 
hun hele hebben en houden op tafel hoefden te leggen.  

- Om in het kader van armoedebestrijding te zorgen dat zoveel mogelijk mensen worden 
bereikt, voorzieningen beter worden benut, het taboe wordt doorbroken en samenwerking 
tussen de vele goede initiatieven in de stad verder wordt verbeterd, is een armoederegisseur 
aangesteld. 

- Van het kindpakket, de voorziening voor kinderen die opgroeien in een gezin met een laag 
inkomen, is het aanbod uitgebreid en het bereik fors gegroeid naar ruim 2.100 kinderen.  

- Tijdens de coronacrisis hebben we extra aandacht gehad voor mensen met een laag inkomen. 
Voor schoolgaande kinderen is voor laptops gezorgd, er werden gratis mondkapjes ter 
beschikking gesteld en we organiseerden 2x per jaar een kledingmarkt waar gratis kleding 
uitgezocht kon worden.  

 
 
Te doen: 

- Ook de komende periode zorgen we dat mensen met schulden snel en goed worden geholpen. 
Hier trekken we extra middelen voor uit.  

- We verbeteren voorlichting en preventie om taboe en schaamte te doorbreken. Op scholen 
wordt extra aandacht gegeven aan het leren omgaan met geld.  

- De inzet van budgetbeheer en budgetcoaches wordt doorgezet en waar nodig uitgebreid.  
- Vroegsignalering blijft vast onderdeel van beleid en bouwen we verder uit.   
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- We onderzoeken of de aanpak van schulden van de gemeente Utrecht ook in Helmond 
ingevoerd kan worden. Daar worden mensen met schulden sneller geholpen door schuldeisers 
af te kopen en wordt het schuldtraject ingekort van drie naar twee jaar. 

- De aanpak van de armoederegisseur wordt doorgezet, om zo meer bekendheid van en 
samenwerking tussen alle verschillende initiatieven in de stad te bevorderen.  

- We onderzoeken samen met ervaringsdeskundigen niet alleen wat nodig is om directe 
armoede aan te pakken en te voorkomen, maar ook wat nodig is om generatiearmoede te 
doorbreken.  

- De periode waarna je individuele inkomenstoeslag kunt krijgen via de bijzondere bijstand 
wordt verlaagd van 5 naar 3 jaar. Dit geeft mensen meer perspectief en ruimte om te leven.   

- De grens van de draagkrachtnorm wordt verhoogd van 120% naar 130%, zodat meer 
huishoudens geholpen kunnen worden. 

- Het gebruik van het kindpakket bij Stichting Leergeld is groot: maar liefst 89% van de kinderen 
in armoede wordt bereikt. We gaan door met het kindpakket en proberen het bereik nog 
verder te vergroten, zodat zoveel mogelijk kinderen die hiervoor in aanmerking komen er ook 
gebruik van maken. 
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WE ZORGEN 
 
 
 
 
Met veel inwoners gaat het goed: zij redden zichzelf en kunnen op eigen benen staan. Zij die daar 
niet toe in staat zijn, moeten kunnen rekenen op goede zorg. Deze is makkelijk en snel beschikbaar, 
zonder hoge bureaucratische drempels en lange wachtlijsten. De zorg wordt op maat geleverd:  de 
hulpvraag wordt samen met betrokkene(n) vastgesteld. Het aanbod wordt hier op afgesteld, waarbij 
we vertrouwen op het oordeel van de professional. Door ervaringsdeskundigen te betrekken, blijven 
we kritisch kijken naar verbetermogelijkheden.  
 
 
 
Gedaan! 

- Sociale teams zijn cruciaal voor ons zorgaanbod. Zij staan dicht bij de inwoners, bieden 
samenhangende ondersteuning en zijn snel en makkelijk te bereiken. In de huidige opzet 
komen ze echter niet goed tot hun recht. Daarom is onderzocht hoe dit verbeterd zou kunnen 
worden. Vanaf 2022 plaatsen we deze buiten de gemeentelijke organisatie, zodat beter 
gestuurd kan worden op gewenste resultaten.  

- De inzet van ervaringsdeskundigen is van groot belang voor de kwaliteit van onze zorg- en 
hulpverlening. Zij weten uit eigen ervaring wat werkt en wat niet. In Helmond zijn goede 
voorbeelden te vinden, zoals Nei Skoen. Op ons aangeven is een traject voor 
ervaringsdeskundigen gestart met Markieza. Deze ondersteunen ervaringsdeskundigen en 
leiden ze op, zodat zij leren hoe ze hun ervaringen in kunnen zetten om anderen te helpen.   

- Een andere vorm van ervaringsdeskundigheid is mantelzorg. Mantelzorgers leveren een 
belangrijke bijdrage aan onze samenleving. Daarom is er een steunpunt Mantelzorg in 
Helmond en organiseren we jaarlijks een waarderingsactie.  

- De jeugdzorg staat onder druk; we kunnen het als gemeente niet alleen. Om die reden zijn we  
regionaal samen gaan werken onder de naam ‘Een tien voor de jeugd!’. Hiermee borgen we 
de kwaliteit en continuïteit van de zorg aan onze jeugd.  

- Naast deze samenwerking hebben we ons als stad op alle fronten hard gemaakt voor meer 
rijksmiddelen voor de jeugdzorg. Met succes: in 2021 is door druk vanuit gemeenten 613 
miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor het oplossen van acute problemen in de 
jeugdzorg.  

- Helmond heeft zichzelf tot jeugdvriendelijke stad benoemd. Kinderen en jongeren praten mee 
over verbeteringen. Ze bedachten zelf mascotte ‘Ridder Rutger’. En in 2021 is ‘Helmond 
Hangout’ gelanceerd, een platform waar onze jongeren gratis deel kunnen nemen aan tal van 
online activiteiten.  

 
 
Te doen: 

- We hebben vertrouwen in de aanpak van de sociale teams. Hiermee wordt laagdrempelige en 
kwalitatieve hulp geboden en kan duurdere specialistische zorg en hulpverlening mogelijk 
voorkomen worden. Op die manier houden we de ondersteuning aan inwoners overeind én 
betaalbaar. De kosten zijn uiteindelijk niet leidend, het gaat om wat iemand nodig heeft.  

- We vertrouwen daarbij op de professionals en geven hen de ruimte om te doen wat nodig is. 
Zij kunnen naast onze inwoners gaan staan op basis van gelijkwaardigheid. Dat wekt 
vertrouwen en helpt mensen eerder en beter in de door hen gewenste richting.  
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- Ervaringsdeskundigen kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. Daarom breiden we 
hun inzet uit, op basis van de kennis die we inmiddels hebben opgebouwd. We gaan dit ook 
vragen van onze partners in het sociaal domein.  

- Mensen moeten zo snel als mogelijk geholpen worden. We accepteren geen wachtlijsten om 
in aanmerking te komen voor hulp of ondersteuning.   

- We gaan uit van eigen regie. Mensen weten zelf het beste wat ze nodig hebben en op basis 
daarvan wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Menselijk maatwerk dus, in plaats van 
afstandelijke zelfredzaamheid.  

- Voor mensen met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau blijft gelden dat zij geen 
eigen bijdrage (abonnementstarief) voor een WMO-voorziening hoeven te betalen.  

- Malafide zorgaanbieders die zichzelf proberen te verrijken over de rug van kwetsbare 
inwoners sluiten we uit en pakken we aan.  

- We houden de digitale ontwikkelingen op het gebied van zorg scherp in de gaten en grijpen 
kansen aan deze in te zetten ter verbetering en ondersteuning van onze zorg, zeker in relatie 
tot de aanleg van het Helmondse glasvezelnetwerk.   

- Hulpaanbod moet snel en makkelijk te vinden zijn. Waar verbeteringen mogelijk zijn pakken 
we dit op.  
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WE LEREN 
 
 
 
 
Goed onderwijs staat aan de basis van onze democratie. We leiden niet alleen op om te kunnen 
werken en geld te verdienen; onderwijs draagt bij aan de algemene ontwikkeling van mensen. 
Iedereen verdient een eerlijke kans om kwaliteiten te laten groeien en daarmee een bijdrage te 
leveren aan de samenleving. Studeren is geen luxe, het is een goed recht voor iedereen: ook als je 
ouder of al jaren werkzaam bent. De maatschappij verandert snel en het is belangrijk dat iedereen 
de mogelijkheid krijgt hierbij aangesloten te blijven.  
 
 
 
Gedaan! 

- Het Carolus Borromeus College en het Dr. Knippenbergcollege hebben de afgelopen jaren een 
nieuw gebouw gekregen. ‘De Knip’ is in de zomer van 2021 in gebruik genomen op Sport- en 
Beleefcampus De Braak.  

- Het Jan van Brabant College kampt met huisvestingsproblemen: het is niet duurzaam en 
toekomstbestendig. Verbouwen zou hoge kosten met zich meebrengen. Daarom is besloten 
om ook voor hen te investeren in een nieuw pand. In 2023 en 2024 worden hiervoor de 
voorbereidingen getroffen en in 2025 zal gestart worden met de bouw van de nieuwe school.  

- In Rijpelberg zijn de schoolgebouwen verouderd en vindt een krimp plaats van het aantal 
leerlingen. Daarom wordt onderzocht of het realiseren van één gebouw (Brede School), waarin 
verschillende maatschappelijke functies samenkomen, een oplossing kan bieden voor de 
scholen. Hiermee wordt ook meteen een impuls gegeven aan de wijk.  

- De vraag naar technisch geschoold personeel is nog steeds hoog. Om te helpen aan deze vraag 
tegemoet te komen, zijn de afgelopen periode jaarlijks extra middelen uitgetrokken voor het 
techniek educatieprogramma.  

- Met het programma ‘Meer muziek in de klas’ krijgen alle Helmondse basisschoolkinderen 
structureel muziekonderwijs.  

- De maatschappij verandert steeds sneller. En daarmee ook ons werk: wat vandaag nog nieuw 
is, is morgen verouderd. Daarom is het belangrijk om te blijven investeren in een leven lang 
leren, zodat mensen de kans krijgen niet de aansluiting met de arbeidsmarkt kwijt te raken. In 
Helmond wordt op dit vlak al jaren succesvol samengewerkt met UWV, ROC Ter Aa en Senzer 
in het Leerwerkloket.  

- Veel studenten hebben een bijbaan om hun studie te betalen. Maar studenten met een 
beperking kunnen vaak niet of nauwelijks bijverdienen. Daarom is voor deze groep studenten 
de studietoeslag verhoogd van 10% naar 25% van het bruto wettelijk geldende minimumloon.  

 
 
Te doen: 

- Tijdens de coronacrisis heeft de economie een stevige klap gekregen. Een van de effecten 
hiervan is dat veel werkgevers terughoudend zijn geworden met het aanbieden van stages. Dit 
is ongewenst: stagelopen is een belangrijk onderdeel van een studietraject. Daarom willen we 
samen met scholen en werkgevers zorgen dat er de komende jaren weer voldoende 
stageplekken beschikbaar komen.  
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- Helmond kent goede basisscholen en middelbare scholen. Maar voor wie verder wil studeren, 
biedt onze stad weinig mogelijkheden. Waar zich kansen voordoen, willen we graag 
opleidingen of onderwijsactiviteiten op HBO-niveau naar Helmond halen.  

- Om te zorgen dat iedereen mee kan komen in een samenleving die steeds digitaler wordt, 
zetten we in op versterking van digitale vaardigheden van ouderen en digibeten.  

- Schooluitval kan vergaande gevolgen hebben voor de rest van iemands leven. We dringen dit 
verder terug, zodat meer jongeren een opleiding kunnen gaan volgen en ze daarmee een 
betere kans geven op een baan. 
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WE WERKEN 
 
 
 
 
Iedereen moet mee kunnen doen in de samenleving en in staat zijn hier een bijdrage aan te leveren. 
Velen doen dat via werk, zowel betaald als vrijwillig. Niet voor iedereen is dit mogelijk. Voor 
sommigen is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot of de drempel naar vrijwilligerswerk te hoog. 
Zij kunnen rekenen op hulp en begeleiding op maat, passend bij de wensen, behoeften en 
mogelijkheden van de persoon.  
Mensen moeten een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Werk moet lonen: tegenover eerlijk werk 
staat een eerlijk loon. En als er geen eigen inkomsten (mogelijk) zijn, kan men rekenen op een 
deugdelijke inkomensondersteuning.  
 
 
 
Gedaan! 

- De succesvolle aanpak van het Stadsleerbedrijf is vast onderdeel geworden in het aanbod van 
Helmond. Meedoen aan de samenleving is het belangrijkste doel: deelnemers zetten stapjes 
naar vrijwilligerswerk, een opleiding en soms zelfs een betaalde baan.  

- Voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt is samen met betrokken partners de 
pilot ‘iedereen mag meedoen’ opgezet. Met een persoonlijke benadering en aandacht voor 
het individu wordt gekeken of en hoe iemand weer stappen kan zetten naar een zinvolle 
dagbesteding.  

- Het werkbedrijf Senzer heeft zich opnieuw gepositioneerd. Werken volgens de bedoeling en 
de menselijke maat zijn uitgangspunt voor al het handelen. Hiermee is de aanpak gericht op 
de wensen, behoeften en mogelijkheden van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.  

- We hebben na landelijke ophef over te strenge toepassing van regels succesvol gepleit voor 
meer maatwerk in de inkomensondersteuning. Helmonders in de bijstand mogen voortaan 
1.200 euro aan giften ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering. En bij de 
toepassing van de kostendelersnorm moet voortaan de maximale wettelijke ruimte worden 
genomen om maatwerk toe te passen.  

- Wij maken ons al een aantal jaren hard voor een andere manier van financiering van de 
loonkostensubsidie. Dit is een belangrijk instrument om mensen met een arbeidsbeperking 
duurzaam aan het werk te krijgen én te houden. Mensen die door hun situatie niet in staat zijn 
om het wettelijk minimumloon te verdienen kunnen met loonkostensubsidie vaak wel aan de 
slag. De kosten die we hiervoor maken worden echter niet een op een vergoed vanuit de 
participatiewet. Sterker: het is financieel aantrekkelijker om mensen in de bijstand te laten 
zitten, want daar staat wel een vergoeding tegenover. Deze perverse prikkel willen wij uit het 
systeem en daarom voerden we hier een stevige lobby op. En met succes: vanaf 2022 wordt 
de loonkostensubsidie doorberekend in de middelen die we van het Rijk krijgen.  

- Als eerste gemeente in Nederland heeft Helmond zich met een oproep aan Den Haag 
uitgesproken voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro.  
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Te doen: 
- Het Stadsleerbedrijf blijven we inzetten om mensen te ondersteunen en we gaan kijken hoe 

we de pilot ‘iedereen mag meedoen’ in kunnen passen in onze aanpak. Beide dragen bij aan 
het doel van de participatiewet: meedoen. En beide helpen mensen meer eigenwaarde en grip 
op het leven te krijgen.  

- Helmond blijft landelijk pleiten voor een verhoging van het minimumloon naar 14 euro.  
- De kostendelersnorm stellen we zoveel mogelijk buiten werking. Zo voorkomen we dat 

mantelzorgers worden gestraft, jongeren onnodig op straat komen staan en dragen we bij aan 
de afname van de druk op de woningmarkt. Aantoonbaar misbruik of uitwassen worden 
aangepakt.  

- We wantrouwen onze inwoners niet. Daarom hoeven mensen in de bijstand geen verplichte 
tegenprestatie te leveren. We gaan juist naast ze staan om te kijken wat zij nodig hebben om 
weer aan de slag te kunnen.  

- We omarmen het landelijke initiatief van sociale ontwikkelbedrijven waarbij de ontwikkeling 
van mensen centraal staat en een veilige en beschutte werkplek kan worden geboden.  

- Uitbuiting van arbeidsmigranten gaan we tegen. We voeren de aanbevelingen van het 
Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie Roemer) waar van toepassing in 
Helmond uit.  
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WE ONDERNEMEN 
 
 
 
 
Banen ontstaan niet vanzelf. We hebben belang bij goede bedrijven en creatieve ondernemers. Als 
stad proberen we de optimale omstandigheden te creëren om zowel grote bedrijven met veel 
werkgelegenheid, als het in Helmond zeer ruim vertegenwoordigde Midden- en KleinBedrijf (MKB) 
de ruimte te geven om te ondernemen. We zien deze betrokkenheid wel graag van twee kanten: 
goed ondernemerschap is niet alleen snel geld verdienen, maar is ook onderdeel willen zijn van de 
samenleving en de bereidheid tonen daar in te willen investeren.  
 
 
 
Gedaan! 

- De Automotive Campus is als internationale hotspot op het gebied van mobiliteitsoplossingen 
van de toekomst verder gegroeid met de komst van bedrijven als Lightyear en 
onderwijsinstituut Summa Automotive.  

- Er is een streep gezet door de plannen van een nieuw bedrijventerrein in het BZOB-bos. In 
plaats daarvan is Varenschut-Noord (ten noorden van de Rochadeweg) ingebracht als locatie. 
Verder is ingezet op de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein richting de A67.  

- Op de bestaande bedrijventerreinen is geïnvesteerd in de openbare ruimte en de 
bereikbaarheid.  

- Veel ondernemers hebben door corona een zware tijd gehad. Waar we konden hebben we 
hulp geboden: door huren te verlagen, heffingen niet te innen en de horeca maximale ruimte 
te geven voor terrassen toen ze weer open mochten. Verder is alles in het werk gesteld om zo 
snel als mogelijk invulling en uitvoering te kunnen geven aan inkomensondersteunende 
maatregelen zoals TOZO (Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers), NOW 
(tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid), TVL (Tegemoetkoming Vaste 
Lasten) en TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten).  

- Het MKB hebben we ondersteund door bij te dragen aan initiatieven als KoopLokaal en 
DeWinkelVanHier. Daarnaast hebben we ondernemers in het centrum geholpen online 
vaardiger te worden.  

 
 
Te doen: 

- We zetten in op de doorontwikkeling van de Automotive Campus. Hier is ruimte voor 
ondernemerschap. We borgen de publieke belangen, zoals de onafhankelijke rol en 
toegankelijkheid van het onderwijs en de uitrol van innovaties in onze stad.    

- De Groene Campus heeft een bovenregionale aantrekkingskracht voor werkgelegenheid. We 
ondersteunen de doorontwikkeling hiervan.  

- We breiden het BZOB-bedrijventerrein niet uit in het bos maar spannen ons in voor de 
daadwerkelijke realisatie van een regionaal bedrijventerrein.  
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- We dragen actief bij aan het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid in Helmond. Wel maken we 
duidelijke keuzes: voor vervuilende industrie is geen plek en een bedrijf moet substantieel 
nieuwe arbeidsplaatsen opleveren.  

- We ondersteunen het MKB als grootste banenmotor in onze stad en geven extra aandacht aan 
startende ondernemers.  

- We blijven investeren in een levendig en compact centrum en helpen onze ondernemers waar 
nodig en mogelijk.  
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WE WONEN 
 
 
 
 
Onze volkshuisvesting staat zwaar onder druk. De prijzen voor een koopwoning stijgen torenhoog 
en de wachtlijsten voor een huurwoning worden langer. Het idee dat we dit prima aan de markt 
over kunnen laten heeft duidelijk gefaald. Het hebben van een dak boven je hoofd is een eerste 
levensbehoefte. Iedereen moet kunnen beschikken over een betaalbare woning. De komende jaren 
moeten er meer sociale huurwoningen beschikbaar komen en dienen de huurprijzen binnen de 
perken te blijven.  
Het centrum is het kloppend hart van onze stad. Met een levendig en aantrekkelijk centrum is het 
niet alleen fijn winkelen en wonen; het biedt een prettige ontmoetingsplek aan alle inwoners om te 
ontspannen en genieten.  
 
 
 
Gedaan! 

- De afgelopen jaren zijn verschillende wijken in Helmond stevig opgeknapt. Helmond-West is 
afgerond, de Binnenstad nadert voltooiing en de Leonardusbuurt, Annawijk en de Waart 
komen op stoom. Voor Helmond-Oost en Helmond-Noord is hard gewerkt aan wijk-
ontwikkelplannen, zodat ook deze wijken straks weer klaar zijn voor de toekomst.  

- Brainport Smart District, ofwel: de slimste wijk ter wereld, begint vorm te krijgen. Zowel in 
plannen als in daadwerkelijke realisatie. In 2021 hebben de eerste bewoners hun sleutel 
gekregen van duurzame sociale huurwoningen en zijn de eerste betaalbare tijdelijke woningen 
gebouwd.  

- Op veel plekken in de stad, zoals Suytkade en Brandevoort, wordt flink gebouwd. Ook in het 
centrum is op verschillende plaatsen de schop in de grond gegaan: in het Burgemeester 
Geukerspark is gestart met de bouw van wooncomplex De Weef, rond de AHXL wordt 
gebouwd aan Oranjekade en er liggen mooie plannen voor het oude postkantoor, Piet 
Blomplein en Ons Oostende.  

- Om speculatie met nieuwbouwwoningen tegen te gaan, is een zelfbewoningsplicht ingevoerd. 
Wie in Helmond een huis bouwt, moet er ook minstens 3 jaar zelf in blijven wonen.  

- Met het Centrumperspectief werken we naar een compacter en levendig centrum waar het 
goed wonen, werken, ondernemen en ontspannen is. Met succes: we hebben het centrum de 
afgelopen jaren zien opbloeien. Het Burgemeester Geukerspark is aangelegd en in gebruik 
genomen. Lege panden maken plaats voor gezellige horeca. De kiosk is van de markt gehaald 
om meer ruimte aan deze ontwikkeling te geven. En er is een begin gemaakt met de aanleg 
van een heus waterplein. Inmiddels is het Centrumperspectief uitgebreid met de vaststelling 
van Centrum+, waardoor een groter gebied in zijn totaal wordt bekeken wat betreft wonen, 
winkelen, bereikbaarheid en recreatie.  

 
 
Te doen: 

- Door de stijgende huizenprijzen zijn koopwoningen voor steeds minder mensen betaalbaar. 
En door de verhuurdersheffing hebben corporaties te weinig sociale huurwoningen kunnen 
bouwen. Om te voorkomen dat wachtlijsten onacceptabel lang worden, moet hier de 
komende jaren een stevige inhaalslag gemaakt worden. Helmond gaat zich samen met de 
corporaties inspannen voor de bouw van meer sociale huurwoningen. Daarnaast zullen we 
landelijk pleiten voor de afschaffing van de verhuurdersheffing.   
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- Om de bestaande voorraad sociale huurwoningen toegankelijk te houden voor de groeiende 
doelgroep, mogen de huren maximaal met de inflatie stijgen.  

- Daarnaast moet er een opkoopbescherming komen, zodat betaalbare woningen niet allemaal 
in handen van projectontwikkelaars komen, die er vervolgens torenhoge huren voor rekenen.  

- Er worden ook voldoende huizen gebouwd voor kwetsbare doelgroepen, zodat deze niet 
onnodig lang in speciale voorzieningen blijven zitten.  

- De komende jaren worden de wijkontwikkelplannen van Helmond-Oost en Helmond-Noord 
uitgevoerd. Rijpelberg is wat ons betreft de volgende wijk die we aan gaan pakken: ook hier 
gaan we samen met de bewoners een wijkontwikkelplan opstellen.  

- Brainport Smart District brengen we de komende jaren verder tot uitvoering, waarbij we 
aandacht blijven houden voor de betaalbaarheid en toegankelijkheid van de wijk: er moet een 
plekje voor eenieder zijn die dat wil, ongeacht het inkomen of de leefsituatie.  

- Huisuitzettingen bij betalingsachterstanden of schulden zijn niet meer van deze tijd. Ze zijn 
geen eindoplossing maar het begin van nog veel grotere problemen. Deze mensen verdienen 
hulp en ondersteuning in plaats van een deurwaarder.  

- We gaan voortvarend verder met de uitvoer van de plannen als verwoord in het 
Centrumperspectief en Centrum+, met als doel het centrum levendig, groen en aantrekkelijk 
te houden. En met toevoeging van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen.   
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WE VERGROENEN 
 
 
 
 
Een stad is niet alleen gebaat bij huizen om in te wonen, bedrijven en kantoren om in te werken of 
winkels om in te winkelen. Voor het welzijn van inwoners is het ook van groot belang dat er 
voldoende groen aanwezig is. Niet alleen in de wijken waar we wonen, maar ook in het 
buitengebied. Natuurgebieden waar gewandeld en gerecreëerd kan worden geven rust en 
ontspanning. Hier profiteren niet alleen de mensen van: ook voor dieren en insecten is een groene 
omgeving van levensbelang.  
 
 
 
Gedaan! 

- Helmond is een compacte stad; veel buitengebied hebben we niet meer. We moeten zuinig 
zijn op onze natuurgebieden en hierin investeren. In samenspraak met tal van betrokkenen 
zijn er visies gemaakt voor de gebieden Groene Punt (Varenschut-Zuid), ’t Gulden Land 
(Bundertjes en omgeving) en Kloostereind (geledingszone Brouwhuis). Met deze visies geven 
we de natuur alle ruimte en zorgen we voor prachtige uitloopgebieden voor onze wijken.  

- Met de toevoeging van nieuwe natuurgebieden en groen in en om de stad, bleven de 
onderhoudsbudgetten achter. Deze zijn opgehoogd, om zo te zorgen dat wat mooi is, ook mooi 
blijft.  

- Waar we in de stad groen aanleggen of vervangen, doen we dit zo vriendelijk mogelijk voor 
insecten. Met een grote diversiteit aan bloemen en planten helpen we de bijen. Helmond is 
uitgeroepen tot bij-vriendelijke gemeente.  

- Het onderhoud stemmen we hier op af. Zo is er een nieuw maaibeleid vastgesteld en zijn 
aannemers hierop getraind. Met dit maaibeleid blijft 20% van het groen staan, zodat insecten 
en andere dieren een toevluchtsoord hebben.  

- De stad is twee kleine natuurparels rijker: in Brouwhuis en Helmond-West zijn mini-bossen, 
ofwel ‘tiny forests’ aangelegd. De openbare ruimte krijgt hiermee een stevige opwaardering, 
het is goed voor dieren en kinderen kunnen er volop in spelen en leren.  

- Op aandragen van inwoners zijn verspreid over de stad bijna 200 bomen aangeplant. Mensen 
konden opgeven waar zij graag een boom wilden zien en indien de locatie geschikt was, zijn 
we overgegaan tot aanplant.  

- De eikenprocessierups zorgt voor veel overlast. Om deze overlast zoveel mogelijk op een 
natuurlijke wijze terug te dringen, hebben we ingezet op de natuurlijke vijanden van de rups: 
mezen en sluipwespen. Met het uitdelen van mezenkastjes en bloembollen proberen we hen 
zoveel mogelijk naar de stad te krijgen.   

- Met een nieuw meldingssysteem kan sneller en beter ingespeeld worden op klachten in de 
openbare ruimte. Zo kunnen we de stad beter onderhouden en melders informeren over de 
opvolging van de klachten.  
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Te doen: 
- De visies voor de Groene Punt, ’t Gulden Land en Kloostereind zijn vastgesteld, maar nog niet 

geheel gerealiseerd. De komende periode gaan we deze verder uitvoeren.  
- We brengen de Oude Aa zoveel mogelijk terug in ons centrum. Hiermee wordt een stuk 

historie hersteld en dragen we bij aan onze klimaat- en wateropgaven. Op sommige plekken is 
hij al boven de grond, zoals in het Burgemeester Geukerspark. Op andere plekken kijken we 
wat nodig is om de Oude Aa in ere te herstellen en weer te laten stromen.  

- De tiny forests zijn succesvol: er is veel draagvlak en enthousiasme. We gaan deze uitbreiden 
naar meer wijken in de stad.  

- Biodiversiteit wordt nadrukkelijker de leidraad bij het beheer en onderhoud van het groen. 
Dat wil zeggen dat we bij alles wat we op dit vlak doen, de ontwikkeling van plant en dier 
voorop stellen.  

- Om de bebouwde stad goed aan te passen aan de veranderingen van ons klimaat, stimuleren 
we de aanleg van groene daken en groene gevels.  
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WE VERVOEREN 
 
 
 
 
In het dagelijks leven verplaatsen we ons voortdurend: naar het werk, om een boodschap te doen 
of om familie te bezoeken. Mobiliteit van mensen is daarmee een essentieel onderdeel van onze 
samenleving. We maken dit mogelijk met goede wegen voor auto’s en vrachtwagens, zodat mensen  
makkelijk en snel kunnen reizen en bedrijven en winkels goed bereikbaar zijn. Met een deugdelijk 
openbaar vervoer, dat betrouwbaar is en alle wijken bedient: op de grote lijnen voor alle inwoners 
en op maat voor mensen die zelf slecht ter been zijn. En met veilige fietspaden, zowel binnen als 
buiten de stad, zodat een reëel alternatief voor de auto wordt geboden. We willen de overlast van 
verkeer in de stad hiermee zoveel mogelijk terugdringen. Innovatieve mobiliteitsoplossingen die 
bijdragen aan het terugdringen van verkeershinder en uitstoot worden gestimuleerd.  
 
 
 
Gedaan! 

- Er is volop geïnvesteerd in goede fietsverbindingen: zowel in de stad als naar de 
buurgemeenten. Zo is bij de Vlisco de Zwaaikom aangelegd: een nieuwe fietsbrug op de 
snelfietsroute naar Eindhoven. En tussen Helmond en Nuenen is een vleermuisvriendelijk 
fietspad geopend, door het Stiphoutse bos.  

- Er is een uitgebreide verkeersstudie gedaan naar de bereikbaarheid van onze stad. Hieruit 
komen twee varianten om de bestaande knelpunten te verbeteren: ofwel massaler over de 
Kasteel-Traverse rijden (eventueel via ondertunneling), ofwel over een nieuwe doorgaande 
route aan de zuidkant van de stad. In de komende periode moeten er keuzes in deze 
verkeersvisie gemaakt worden.  

- Voor de bereikbaarheid van het centrum is een nieuwe verkeersstructuur vastgesteld. Het 
kernwinkelgebied maken we aantrekkelijker door auto’s daar zoveel mogelijk te weren. 
Parkeren maken we mogelijk aan de randen van het centrum, waarbij maximaal gebruik wordt  
gemaakt van de bestaande parkeergarages. Onder het Piet Blomplein wordt de mogelijkheid 
van een parkeergarage onderzocht.  

- Helmond heeft met haar Automotive Campus smart mobility hoog in het vaandel: we passen 
slimme verkeerstechnieken, die daar ontwikkeld worden, toe in onze stad. Het meest in het 
oog springende voorbeeld hiervan is Fabulos: een experiment met zelfrijdende minibusjes 
tussen de Automotive Campus en station Brandevoort.  

 
 
Te doen: 

- We voeren de fietsagenda verder uit, zodat de wijken en onze stad goed en veilig bereikbaar 
blijven met de fiets. Om inwoners zoveel mogelijk te stimuleren met de fiets te gaan, blijven 
de fietsenstallingen in het centrum gratis toegankelijk. 

- Zoals omschreven in het centrumperspectief wordt de Kanaaldijk Noord-West, indien 
mogelijk, autovrij. 

- Helaas is de proef met kleine bussen op bestelling door de provincie stopgezet. Bravoflex was 
een alternatief voor de vaak lege bussen die rondreden. Alle wijken in Helmond verdienen een 
fatsoenlijk openbaar vervoer en daar blijven we bij de provincie als vervoersautoriteit 
aandacht voor vragen.  
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- Goede bereikbaarheid van de stad is belangrijk voor onze inwoners, bedrijven, ondernemers 
en bezoekers. Om dit te bereiken gaan we voortvarend verder met het uitvoeren van de 
regionale bereikbaarheidsagenda. Een kleine of grote Ruit om Helmond en Eindhoven is 
daarmee overbodig. Deze kan ook niet rekenen op draagvlak vanuit de omgeving.  

- In plaats van meer asfalt zetten we vol in op nieuwe ontwikkelingen als deelmobiliteit en smart 
mobility. Enkel wanneer alle andere maatregelen onvoldoende zijn om verkeershinder en 
drukte aan te pakken, wordt gekeken naar uitbreiding van wegen.  

- De N279 wordt uitgevoerd conform afspraak met de provincie: ongelijkvloerse kruisingen, 
veilige oversteken voor fietsers, geen verdubbeling van het aantal rijstroken, een omleiding 
om Dierdonk om onze wijken te ontlasten en een maximum snelheid van 80 km/u.   

- Met vier treinstations wordt Helmond wat betreft het spoor goed bediend. Als er vaker treinen 
zouden rijden tussen Helmond en Eindhoven, zouden meer mensen kiezen voor dit alternatief 
voor de auto. We willen daarom dat de frequentie van het aantal stoptreinen omhoog gaat en 
dat de stations goed toegankelijk zijn voor alle doelgroepen.  

- Overgangen over het spoor geven soms gevaarlijke situaties. We onderzoeken of er 
mogelijkheden zijn om er een aantal te laten vervallen en kijken hoe we de overige overgangen 
veiliger kunnen maken.  
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WE VERDUURZAMEN 
 
 
 
 
We staan aan de vooravond van een grote omwenteling: in het Klimaatakkoord is een vermindering 
van broeikasgassen met 49% in 2030 en met 95-100% in 2050 afgesproken. Dat is een forse opgave. 
Om aan de afspraken van Parijs te voldoen moet Nederland overstappen van fossiele brandstoffen 
op duurzame energiebronnen zoals zon en wind, ook wel de energietransitie genoemd. Dit bereiken 
we op twee manieren: er moet duurzamer geproduceerd worden, en het verbruik moet 
verminderen.  
Het klimaat verandert: de zomers zijn heter, we kennen langere periodes van droogte en buien zijn 
heftiger, waardoor de wateroverlast toeneemt. Als stad alleen kunnen we de klimaatverandering 
niet oplossen. We kunnen er wel voor zorgen dat de overlast binnen de perken blijft: door te zorgen 
voor voldoende groen als opvangplek voor regenwater, minder stenen oppervlakten zodat water 
sneller de grond in kan trekken en riolen niet overbelast raken en meer bomen zodat schaduwrijke 
en koele plekken ontstaan.  
 
 
 
Gedaan! 

- Helmond heeft haar bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de Regionale Energie 
Strategie (RES). Deze strategie beschrijft hoe de regio zal gaan bijdragen aan drie onderdelen 
van het Nationaal Klimaatakkoord: de opwekking van duurzame elektriciteit, de besparing van 
energie en het duurzaam verwarmen van gebouwen. Cruciaal voor het slagen van deze 
strategie is draagvlak onder de inwoners. Daarnaast dient de capaciteit op het elektriciteitsnet 
vergroot te worden, zodat er geen rem hoeft te komen op de aanleg van zonnepanelen op 
grote daken.  

- In het verlengde van de RES heeft Helmond de visie ‘zonnedaken en zonnevelden’ vastgesteld. 
Met deze visie wordt aangetoond dat er behoefte is aan zonnevelden, omdat er onvoldoende 
ruimte is op daken om de benodigde zonne-energie op te wekken. De visie beschrijft de 
mogelijke locaties, maar legt deze nog niet definitief vast. Dit vraagt afzonderlijke 
besluitvorming, in afstemming met de directe omgeving.  

- Met de inzet van klimaatcoaches worden concrete duurzaamheidsprojecten en 
gedragsverandering bij bedrijven gestimuleerd en kunnen inwoners zich laten informeren over 
duurzaamheidsmaatregelen.  

- Via het duurzaamheidsfonds heeft de gemeente de afgelopen jaren groene of duurzame 
initiatieven en projecten van inwoners gestimuleerd en gesubsidieerd. En met de 
duurzaamheidslening konden inwoners energiebesparende maatregelen in en aan de woning 
financieren, zoals zonnepanelen, zonneboiler, warmtepomp en dakisolatie.  

- Om een goed beeld te krijgen van de gevolgen van klimaatverandering is een klimaatstresstest 
uitgevoerd. Dit heeft inzichtelijk gemaakt wat hitte, droogte en wateroverlast met de stad doet 
en wat de zwakke plekken zijn. Aan de hand van deze gegevens is in samenspraak met 
inwoners, bedrijven, ondernemers en de raad een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie 
opgesteld met de titel ‘Vergroenen met gezond verstand’.  

- De stankoverlast in Brouwhuis heeft hoog op de agenda gestaan. Tot aan de Raad van State is 
gepleit om de kant van de bewoners te kiezen en Den Ouden strengere geurnormen op te 
leggen. Met succes: de mestverwerker moet de geuruitstoot omlaag brengen.   
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Te doen: 
- Om de energietransitie te laten slagen zijn nu maatregelen nodig die snel ingezet kunnen 

worden en die direct resultaten opleveren: het aanbrengen van zonnepanelen en het isoleren 
van woningen. Los van grotere maatregelen als windmolens en zonneparken moet hier direct 
werk van gemaakt worden, zowel bij bedrijven als woningen.  

- Omdat niet iedereen de financiële middelen heeft om dit te doen, is op ons aandringen een 
plan van aanpak energiearmoede opgesteld. Hierin staan maatregelen om huishoudens met 
een laag inkomen te ondersteunen. Deze maatregelen gaan we de komende periode 
uitvoeren.  

- Stap voor stap maken we Helmond aardgasvrij. Nieuwbouwhuizen worden aardgasvrij 
gebouwd en voor bestaande woningen onderzoeken we wat de mogelijkheden zijn. Het gasnet 
laten we intact, om toekomstige mogelijke oplossingen als waterstofgas niet onmogelijk te 
maken.  

- We gaan voortvarend aan de slag met de maatregelen zoals benoemd in de uitvoeringsagenda 
klimaatadaptatie. Klimaatbestendigheid is uitgangspunt voor de gemeente bij alles wat in de 
openbare ruimte wordt aangelegd en onderhouden. Bij de inwoners creëren we bewustzijn en 
draagvlak. Hiervoor gaan we concreet aan de slag met operatie Steenbreek: het stimuleren 
van onttegelen van tuinen om water beter weg te kunnen laten stromen, het subsidiëren van 
regentonnen om water op te vangen en het faciliteren van geveltuinen.   

- Geluidshinder van verkeer kan de gezondheid van mensen beïnvloeden. Er wordt een 
actieplan gemaakt om de geluidsbelasting op termijn terug te dringen.  
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WE ONTSPANNEN 
 
 
 
 
Cultuur vermaakt en sport verbindt. Beide zijn zeer belangrijk voor het welzijn en welbevinden van 
mensen. We werken hard en veel en daarom is het belangrijk om op tijd te ontspannen: met een 
bezoek aan theater, poppodium, musea of een van de vele evenementen die Helmond rijk is. Op het 
sportveld en in de gymzaal vinden we persoonlijke uitdaging en beweging, wat goed is voor onze 
gezondheid. Het is voor iedereen in het algemeen en kinderen in het bijzonder belangrijk om aan al 
deze activiteiten mee te kunnen doen. Als ouders hier geen geld voor hebben, zorgen we dat zij toch 
de mogelijkheid krijgen zich op deze gebieden te ontwikkelen.    
 
 
 
Gedaan! 

- Sport- en Beleefcampus De Braak begint steeds verder vorm te krijgen. Het Dr. 
Knippenbergcollege is in gebruik genomen en de plannen voor het nieuwe stadion van 
Helmond Sport zijn zo goed als klaar. De komende periode gaan deze uitgevoerd worden. Dan 
wordt ook het nieuwe zwembad gerealiseerd; hiervoor zijn plannen en locatie inmiddels 
vastgesteld. De campus is niet alleen belangrijk voor deze grote spelers: voor de omliggende 
wijken heeft deze ook sociaal-maatschappelijke meerwaarde: het is een plek die moet 
uitnodigen tot ontmoeting en beweging voor alle omwonenden.   

- Na een lange zoektocht is eindelijk een oplossing gevonden voor ons culturele erfgoed: de 
draaiorgels uit de Gaviolizaal en het EDAH-museum zijn neergestreken in Loods20. Ook is er 
een unieke collectie accordeons te bewonderen.    

- Het nieuwe Speelhuis is in gebruik genomen. Met veel pijn en verdriet hebben we het oude 
Speelhuis af zien branden. Maar we kunnen met een gerust hart zeggen dat Helmond met dit 
nieuwe Speelhuis wederom een uniek theater heeft gekregen.  

- Bij het plaatsen van nieuwe speeltoestellen en het herinrichten van speeltuintjes wordt in het 
kader van inclusief spelen rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mindervaliden. De 
omgeving wordt hierbij betrokken: dit zijn immers de kinderen waar deze plekken voor 
bedoeld zijn.   

 
 
Te doen: 

- Berkendonk is een prachtige voorziening aan de rand van de stad waar rust, ruimte en groen 
uitgangspunten zijn. Veel inwoners vinden hier in de zomer hun vertier. Dat willen we graag 
zo houden en dus blijft Berkendonk gratis én toegankelijk voor iedereen.  

- Ook voor ouderen, volwassenen met een laag inkomen en mensen met een beperking moet 
sport en bewegen vanzelfsprekend zijn. We onderzoeken wat er op dit vlak nodig is om ook 
deze groepen de kans te geven om mee te doen.  

- Een levendige stad is gebaat bij evenementen. We geven deze de kans en de ruimte, zowel in 
het centrum als in de wijken.  

- Lezen is belangrijk voor de ontwikkeling van kinderen. De bibliotheekvoorzieningen op scholen 
dragen hier aan bij. Deze worden ook de komende periode in stand gehouden. Ook de 
bibliotheekpas blijft gratis voor mensen met een minimuminkomen. Zo vergroten we de 
toegang tot lezen en bestrijden we laaggeletterdheid.   
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WE BESTUREN 
 
 
 
 
We staan voor een transparant en integer stadsbestuur. Dat klinkt heel logisch, maar vraagt 
constante aandacht en onderhoud. Door dit regelmatig onderwerp van gesprek te maken in zowel 
raad als college, blijven we hier scherp op. In de gemeenteraad dient sprake te zijn van een open 
cultuur. In het belang van de stad moet alles gezegd en benoemd kunnen worden: op inhoud, niet 
op de persoon. We gaan respectvol met elkaar om.  
Inwoners betrekken we zoveel mogelijk bij politiek en beleid. Aan de voorkant, als plannen nog in 
de maak zijn, praten inwoners, wijkraden en andere betrokkenen mee en kunnen zij hun wensen, 
behoeften en bedenkingen inbrengen. En aan de achterkant, bij de daadwerkelijke besluitvorming 
in de gemeenteraad, kunnen mensen nog een finale boodschap meegeven. Uiteindelijk is het aan de 
raad zelf om een afweging van álle belangen te maken. Dit gebeurt altijd in de openbaarheid. 
Besloten vergaderingen vinden enkel bij uitzondering en onder strikte voorwaarden plaats.  
 
 
 
Gedaan! 

- Inwoners worden betrokken bij belangrijke ontwikkelingen in de stad, buurt of straat. Dit heet 
participatie en is van belang voor het draagvlak van plannen van de gemeente. Op deze manier 
is het centrumperspectief tot stand gekomen, zijn de plannen voor het Huis van de Stad 
opgesteld en hebben bewoners mee kunnen praten over herinrichting van hun straat. 
Participatie betekent echter niet dat we enkel doen wat gezegd wordt. Soms moet er een 
bredere afweging van belangen worden gemaakt en zal niet iedereen tevreden zijn over de 
uitkomst. In dat geval is het belangrijk dat met informatie en communicatie goed uitgelegd 
wordt hoe bepaalde keuzes tot stand zijn gekomen.  

- De stad wordt op transparante en integere wijze bestuurd. De gemeenteraad betrekt 
inwoners, belanghebbenden en experts bij belangrijke besluiten. Het presidium (de 
agendacommissie van de gemeenteraad) vergadert op ons aandringen openbaar. En het 
college van B&W legt verantwoording af over al haar uitgaven en declaraties.   

- Helmond was de afgelopen periode goed vertegenwoordigd aan verschillende landelijke 
tafels; via VNG en G40 werd meegepraat over onderwerpen die voor onze inwoners van belang 
waren. Met resultaat: de eerlijkere verdeling van de loonkostensubsidie in de participatiewet 
en de extra middelen voor jeugdzorg werden hier bewerkstelligd.  

- Sinds een aantal jaren heeft Helmond een jeugdraad en jeugdburgemeester. Zij praten mee 
over ontwikkelingen die zij van belang vinden voor de jeugdige inwoners van onze stad.  

- Er komt een nieuw gemeentehuis: het Huis voor de Stad. Het oude pand is gesloopt en enkele 
andere locaties zijn verkocht. Het Huis heeft twee doelen: aan de ene kant moet dit een fijne 
werkplek worden voor de ambtenaren, het bestuur en de politiek. Aan de andere kant wordt 
het letterlijk een huis waar inwoners, verenigingen en organisaties elkaar kunnen ontmoeten 
en waarin samengewerkt kan worden. De bouw vindt kostenneutraal plaats, wat wil zeggen 
dat we jaarlijks niet méér uitgeven aan dit gebouw dan we in het verleden aan de verschillende 
bestaande locaties deden.  
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Te doen: 
- Wijkraden zijn een belangrijke gesprekspartner: zij vertegenwoordigen de wijk en weten als 

geen ander wat er speelt en leeft. De wijkraden worden meer als klankbord ingezet en 
betrokken bij belangrijke ontwikkelingen.  

- Ondermijning is zeer schadelijk voor de lokale democratie. Criminele invloed in de politiek en 
het stadsbestuur wordt daarom actief bestreden.  

- Integriteit van bestuurders en volksvertegenwoordigers staat hoog in het vaandel. 
Belangenverstrengeling wordt aangepakt en ook tegen de schijn van belangenverstrengeling 
wordt opgetreden.  

- Een goede ambtenaar is goud waard. We investeren in de kennis en kunde van onze 
gemeentelijke organisatie.  

- De digitalisering wordt in Helmond op unieke wijze aangepakt: de gemeente legt zelf een 
glasvezelnetwerk in heel de stad aan. Dit biedt veel meer dan alleen supersnel internet: het 
maakt nieuwe ontwikkelingen op het gebied van (mantel)zorg, beveiliging van woningen, 
verkeerslichten, openbare verlichting en veiligheid in de openbare ruimte mogelijk. Deze 
aanpak wordt doorgezet, zodat zoveel mogelijk inwoners worden aangesloten op dit netwerk.  

- In het kader van het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap werken we 
ook aan digitale toegankelijkheid. De website van de gemeente Helmond verbeteren we en 
maken we toegankelijker voor alle doelgroepen.  
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WE BETALEN 
 
 
 
 
Voor niets gaat de zon op: alles wat de gemeente doet kost geld. Dat geld brengen we met z’n allen 
op via de belastingen die we betalen. Wij staan voor deugdelijk financieel beleid. We geven niet 
meer uit dan er binnenkomt en zorgen daarmee dat de begroting jaarlijks sluitend is. Maar we staan 
ook voor onze inwoners. Wij zijn er door hen en voor hen. Voor hen investeren we in de stad, houden 
we voorzieningen overeind en regelen we alles wat nodig is om een stad te besturen. Kortom: wij 
zorgen er mede voor dat de samenleving blijft draaien. Ook voor hen met wie het (even) niet goed 
gaat. Juist voor hen willen we van toegevoegde waarde zijn, naast ze staan en ondersteuning bieden. 
En zijn we bereid hier ook de benodigde financiële middelen voor uit te trekken.  
 
 
 
Gedaan! 

- De financiën van de gemeente staan al jaren onder druk. Toch is het ons gelukt om jaarlijks 
een sluitende begroting op te leveren. Hiermee voorkomen we provinciaal toezicht en houden 
we zelf regie op onze uitgaven.  

- We hebben de woonlasten (riool- en afvalstoffenheffing en OZB) voor inwoners de afgelopen 
jaren binnen de perken weten te houden: deze stegen niet harder dan de inflatie.  

- De verwerking van restafval wordt steeds duurder. Helmond loopt achter op het gebied van 
afvalscheiding. Als er niets zou veranderen aan ons systeem, zouden de kosten voor iedere 
inwoner met 15% omhoog zijn gegaan. Daarom is besloten om diftar in te voeren: hoe beter 
afval gescheiden wordt, hoe lager de kosten zijn. Met dit systeem is een inwoner bij 6x 
aanbieden van de restafvalcontainer zelfs goedkoper uit dan voor de invoering. Met 9x 
aanbieden blijven de kosten ongeveer gelijk. En wie 14x per jaar zijn grijze container aan de 
straat zet blijft nog altijd onder de prijsstijging van 15% die bij ongewijzigd beleid door had 
moeten worden gevoerd.  

- Omdat luiers in Helmond niet apart verwerkt kunnen worden moeten deze bij het restafval in 
de grijze container. Hierdoor werden inwoners met kleine kinderen door de invoering van 
diftar harder getroffen. Voor hen is een aparte voorziening getroffen: luiers kunnen op 
specifieke punten in de stad gratis ingeleverd worden.  

 
 
Te doen: 

- De uitvoering van onze taken binnen het sociaal domein (WMO, jeugdzorg en participatie) 
staan financieel zwaar onder druk. Om te zorgen voor voldoende middelen, blijven we een 
stevige lobby richting het Rijk voeren.  

- Daarnaast houden we een gezonde financiële buffer om tegenvallers in het sociaal domein op 
te kunnen vangen.  

- De OZB verhogen we met maximaal de inflatie, tenzij we echt geen andere weg zien omdat 
anders op belangrijke voorzieningen in de stad bezuinigd moet worden. Een verhoging van de 
OZB is in dat geval de meest eerlijke keuze: de sterkste schouders dragen dan de zwaarste 
lasten. Eerst dienen echter alle andere mogelijkheden zorgvuldig bekeken en gewogen te 
worden.  
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- Om de bouw van meer sociale huurwoningen mogelijk te maken, stijgt de grondprijs voor 
sociale huurwoningen met maximaal de inflatie.  

- We richten gemeentelijke aanbestedingen zo in dat ook kleine(re) ondernemers in kunnen 
schrijven en kans maken op gunning.  

- De financiële gevolgen van de maatregelen voor klimaatadaptatie worden waar mogelijk 
opgevangen binnen de rioolheffing.   


