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Tweede Kamerverkiezingen

SP goed overeind
gebleven in de regio
De SP is in Helmond en omliggende gemeenten goed overeind
gebleven bij de Kamerverkiezingen. Landelijk is het resultaat minder
gunstig. De SP behaalde 14 zetels, één zetel minder.
Als het aan de Helmonders
had gelegen - met een SPscore van 14,24% - dan had
de SP eenentwintig kamerzetels behaald. Maar het
mocht niet zo zijn. Met name
onder jongeren en in de
grote steden waar veel
stemmen zijn te behalen,
deed de SP het minder
goed. Dat trok het landelijk
gemiddelde omlaag. In deze
Tribune vindt u een uitgebreider verslag en analyse
van de verkiezingsuitslag.
In Helmond bleef de SP de
derde partij. In procenten
gedaald maar in aantal
stemmen nagenoeg gelijk
gebleven op 67 stemmen na.

De opkomst in Helmond
was deze keer flink hoger.
Bij de kamerverkiezingen in
2012 bedroeg de opkomst
67,02%, deze keer was het
76,45%. Er gingen bijna
zevenduizend Helmonders
méér naar de stembus.
Het hoogste percentage
stemmen in onze regio
behaalde de SP in
buurgemeente Laarbeek.
Ook daar geldt dat de SP in
procenten is gedaald, maar
in aantallen iets is
gestegen.
Hetzelfde speelt in Asten en
Deurne: in procenten
gedaald, maar in aantal licht
gestegen.

2012

Asten
Someren
Laarbeek
Deurne
Helmond

SPstemmen
1260
1435
2013
2721
7134

2017
%

12,8
13,3
16,1
16,1
16,6

SPstemmen
1304
1379
2149
2764
7067

%
12,2
11,3
15,3
13,7
14,2

Negentig SP'ers hebben verspreid
28.000 verkiezingsfolders, 1000
stempassen, 250 ouderenkranten en
2000 sponsjes. Vrijwilligers bedankt!

Uitslag in Helmond
Lijst

Partij

2017

2012

1

VVD

21,07%

26,18%

2

PvdA

3,82%

22,53%

3

PVV

20,63%

15,28%

4

SP

14,24%

16,60%

5

CDA

10,59%

6,51%

6

D66

9,57%

5,98%

7

Christen Unie

0,78%

0,49%

8

GroenLinks

7,09%

1,46%

9

SGP

0,10%

0,07%

10

Partij voor de Dieren

2,4%

1,51%

11

50Plus

3,64%

2,33%

12

OndernemersPartij

0,10%

-

13

VNL (VoorNederland) 0,40%

-

14

DENK

3,02%

-

15

NIEUWE WEGEN

0,14%

-

16

Forum Democratie

1,66%

-

17

De Burger Beweging 0,06%

-

18

Vrijzinnige partij

0,02%

-

19

GeenPeil

0,04%

-

20

Piratenpartij

0,30%

0,31%

21

Artikel 1

0,08%

-

22

Niet Stemmers

0,08%

-

23

Libertarische Partij

0,01%

0,05%

24

Lokaal in de Kamer

0,10%

-

26

StemNL

0,04%

-
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Succes!

Mondriaanplantsoen
wordt aangepakt
Om te weten wat er speelt gingen SP'ers vorig jaar
buurten in Helmond Noord. Om precies te zijn de
omgeving van voormalig wijkhuis De Terp. De SP'ers
belden aan en gingen in gesprek. Eén van de punten
die aan de orde kwamen: de wens om het
Mondriaanplantsoen aan te pakken. Die wens gaat nu
in vervulling. Een succes voor de bewoners!
Samen met bewoners, SP-wethouder De Vries, de LEV-groep, de
Wijkraad en enkele ambtenaren is
een plan gemaakt voor een nieuwe
inrichting van het Mondriaanplantsoen. Dat is voorgelegd aan 28
omwonenden. Uitkomst: 23
bewoners gingen accoord, 5 niet.

Omdat de overgrote meerderheid
instemt is er nu groen licht. Het plan
wordt uitgevoerd voor eind april. Er
komt nieuwe beplanting, het gazon
wordt opnieuw ingezaaid en er komt
een picknickset.
De SP feliciteert de bewoners met
het behaalde resultaat.

Opkomst in Helmond
flink omhoog
In heel het land steeg de opkomst bij de kamerverkiezingen. Zo
ook in Helmond. Bijna zevenduizend Helmonders méér gingen
stemmen. Maar de 'betere' wijken blijven topscoorder.
De PvdA heeft enorm verloren en is
in Helmond gedaald van 9696
stemmen naar 1898 stemmen. Ter
vergelijking: 50plus heeft 1805
stemmen behaald. Ook DENK komt
in de buurt met 1501 stemmen. In
stembureau de Fonkel in de
binnenstad behaalde de PvdA nog
100 stemmen. In alle andere
stembureaus is het minder. DENK
behaalde in stembureau de Fonkel
maar liefst 339 stemmen. De SP
behaalde er 330 stemmen.
De VVD is de grootste partij in
Helmond maar verloor 771 stemmen. Als vanouds behaalt de VVD
haar stemmen vooral in de ‘betere’
wijken Dierdonk, Brandevoort,

Stiphout en de Warande. De VVD
haalt in deze wijken 55% van haar
stemmen binnen. De hoge opkomst
in deze wijken speelt een rol. Vier
jaar geleden was de laagste
opkomst te vinden in Helmond
Noord bij stembureau De Terp. Die
bedroeg amper 40%. Zo'n lage
opkomst is deze keer nergens te
vinden. Overal zijn meer mensen
naar de stembus gegaan. Maar nog
steeds geldt dat de mensen met
hogere inkomens meer gaan
stemmen dan gemiddeld. Zo
bedroeg de opkomst bij stembureau
Wilhelminaschool in de Oranjebuurt
maar liefst 98,62%. Die hoge
opkomst is in het voordeel van de
VVD.

SPREEKUUR
De SP Hulp- en Informatiedienst houdt twee keer per
week een spreekuur.
U kunt daar terecht voor
allerleijuridischeproblemen,
maar ook andere zaken, als
gezondheidszorg, milieu, enz.
Molenstraat 95, Helmond.
Woensdagavond
van 19.00u tot 20.00u
Maandagmiddag
alleen op afspraak
Tel. 0492 - 54 14 81

Met 631 stemmen is de PVV topscoorder bij
stembureau de Pannehoeve. Ook in
stembureau de Boerderij behaalt de PVV
veel stemmen: 570. Dan volgt Helmond
West met 540 stemmen. Hoewel het beeld
is dat vooral lager opgeleiden op de PVV
stemmen, scoort deze partij ook op
Dierdonk, waar meer hoogopgeleiden en
mensen met een hoger inkomen wonen,
niet slecht. Niet veel minder dan CDA en
D66. Het slechtst scoort de PVV in
stembureau Sociëteit Gezelligheid
tegenover het ziekenhuis met 61 stemmen.
In totaal behaalt de PVV 10.260 stemmen.
Veel maar niet het hoogtepunt. Dat was bij
de Kamer-verkiezingen in 2010. Toen
behaalde de PVV in Helmond 10.438
stemmen.
Voorkeurstemmen
SP-wethouder Nathalie van der Zanden
stond als regionale kandidaat op de lijst in
de kieskringen Zeeland, Brabant en
Limburg. Opgeteld 716 kiezers brachten
een voorkeurstem op de wethouder uit.

