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DE SP MAAKT
HET VERSCHIL
IN HELMOND
Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014
werd de SP in stemmenaantal de grootste,
met 16,42 procent van de stemmen. Dat zijn
zes zetels in de gemeenteraad. De SP kwam
met twee wethouders in het gemeentebestuur. Onze wethouders hebben de afgelopen jaren ingezet op een zo sociaal mogelijk
gemeentebestuur, met een fors betere
aanpak van de armoedebestrijding, een
persoonlijkere aanpak van zorgvragen, meer
aandacht voor betaalbare woningbouw, en
tal van andere verbeteringen. Meer daarover
leest u in deze krant van de SP in Helmond. •

ARMOEDE AANPAKKEN
Armoede is een onderwerp dat SPgemeenteraadslid Lonneke Maráczi aan
het hart gaat: ‘We hebben als SP stevig
ingezet op een sociaal minimabeleid.
Armoede gaat niet alleen over weinig
geld hebben. Het gaat ook over een
gevoel van eigenwaarde en meetellen
in de maatschappij. Armoede kan tot
gezondheidsproblemen leiden, zowel
fysiek als psychisch. Wij vinden daarom
dat Helmond een sociale stad moet zijn,
waarin iedereen mee kan doen.’
Na de gemeenteraadsverkiezingen van
2014 is een coalitieakkoord gesloten tussen
de partijen die samen de stad besturen,
waaronder de SP. Lonneke Maráczi: ‘De SP
heeft toen bedongen dat ruim 1 miljoen
euro aan extra middelen wordt uitgetrokken voor armoedebestrijding. De aandacht
gaat daarbij vooral uit naar preventie en het
bevorderen van de financiële zelfredzaamheid.’ Dat extra geld wordt ingezet voor de
volgende zaken:
• Het verhogen van de inkomensgrens
naar 120 procent van het sociaal minimum voor de individuele bijzondere
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bijstand, de maaltijdvoorziening, de
collectieve aanvullende verzekering
en de participatieregeling voor schoolgaande kinderen, zodat meer mensen
die het nodig hebben een beroep op deze
regelingen kunnen doen, óók werkende
mensen.
Een intensivering van de langdurigheidstoeslag en minimaregelingen.
Extra budget voor de Formulierenbrigade, de Lets Ruilwinkel en de Super
Sociaal (een supermarkt waar mensen
met een beperkt financieel budget levensmiddelen tegen flink gereduceerde
prijzen kunnen kopen).
Extra inzet op armoedepreventie door
onder andere een goed onderwijsprogramma, Stichting Leergeld, en een
experiment met het opkopen van schulden.
Invoering van eenmalige inkomenstoets.
Deze is een jaar geldig, zodat mensen
niet steeds weer door de papiermolen
moeten als ze aanspraak willen maken
op een van de minimaregelingen.
Versoepeling van de toegangscriteria
voor schulddienstverlening. •

EEN
LUISTEREND
OOR
Het bestuur van de stad is er om
knopen door te hakken. Om dat zo
goed mogelijk te doen is het verstandig
om eerst goed te luisteren. Daarom
houden wethouders spreekuur, gaat
het voltallige college één keer per
maand op bezoek in een van de
wijken, en worden stadsgesprekken
georganiseerd over onder meer de
bezuinigingen, het centrum en de
opvang van vluchtelingen.
Wilt u een gesprek met SP-wethouder
Nathalie van der Zanden (Wmo,
Armoedebestrijding en Stadswinkel)?
Dan kunt u zich aanmelden bij Jolanda
Benders, via j.benders@helmond.nl of
(0492) 58 71 51.
Voor het spreekuur van SP-wethouder
Erik de Vries (Mobiliteit, Stedelijk
Beheer, Wijken en Groen) kunt u zich
aanmelden bij Tanja Geelen
via t.geelen@helmond.nl of
(0492) 58 71 07. •

SP HELMOND OPENT MELDPUNT:
STOP WERKEN ZONDER LOON
Steeds vaker eist de overheid van mensen met een uitkering dat ze ‘werkervaring’ op moeten doen of in ruil voor hun
uitkering een tegenprestatie moeten
leveren. Uitkeringsgerechtigden moeten
papier gaan prikken, voedsel inpakken
of in het archief werken. Dit is werken
zonder loon. Het leidt tot verdringing
van betaalde banen, werkloosheid en
armoede.
Net als vakbond FNV vindt de SP dit onacceptabel. In de Tweede Kamer heeft de SP
daarom een initiatiefwet geschreven die
moet leiden tot een wettelijk verbod op
werken zonder loon. Om de steun voor deze
initiatiefwet te vergroten is de SP benieuwd
naar de ervaringen van mensen met het
werken zonder loon.

U kunt uw persoonlijke ervaring delen of
melding maken van plaatsen waar zonder
loon gewerkt moet worden op de
landelijke website van de SP:
actie.sp.nl/werken-zonder-loon U kunt uw
ervaringen ook melden bij de SP in Helmond
door te bellen met 0492-547784 of een
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MELDPUNT

e-mail te sturen naar: helmond@sp.nl Of
kom langs bij de SP Helmond! Dat kan elke

woensdagavond van 19.00 uur tot 20.00 uur
in de Molenstraat 95. •

HET CENTRUM: KLEINER, MAAR GEZELLIGER
Sinds 1999 heeft de gemeente heel wat
geld verspild aan een prestigieus plan
voor het centrum waar flink wat nieuwe
winkels bij moesten komen. De SP is altijd tegen dat plan geweest. Nu de SP in
het gemeentebestuur zit is het plan voor
het centrum dan ook van koers veranderd: het wordt minder prestigieus, met
minder winkels dan eerst gepland.
SP-wethouder Erik de Vries, die het centrum
in zijn portefeuille heeft, legt uit: ‘Wij zijn
als SP steeds erg kritisch geweest op het
centrumplan: het past niet meer bij deze
tijd. De economische crisis en de toename
van internetaankopen maken een andere,
meer realistische aanpak noodzakelijk. We
hebben daarom een punt gezet achter de
grootschalige en prestigieuze aanpak van
vroeger. Maar hoe verder? Omdat twee meer
weten dan één hebben we stadsgesprekken
georganiseerd voor iedereen die hierover
mee wil praten. We hebben interviews
gehouden in het centrum zelf, gesprekken

SP-wethouder Erik de Vries (l) spreekt met Helmonders in het centrum.

georganiseerd met alle politieke partijen en
gesproken met direct betrokkenen, zoals
ondernemers en instellingen in het centrum.
Dat heeft tal van ideeën opgeleverd. Ik ben
als wethouder bijzonder trots op de betrok-

kenheid die zoveel mensen hebben getoond
bij dit onderwerp! De ideeën gaan we nu
verwerken in een nieuwe centrumvisie, waar
de gemeenteraad in het najaar een knoop
over door mag hakken.’

HELMOND IS
VEILIGER, MAAR
HET KAN BETER

foto Sander van Oorspronk

Sinds 2014 neemt de SP met twee wethouders deel aan het gemeentebestuur van Helmond. Samen met de andere coalitiepartijen
heeft de SP gekozen voor een breed plan
voor meer veiligheid in onze gemeente, bijvoorbeeld door buurtpreventieteams op te
richten, maar ook door scholen, corporaties
en winkeliers te betrekken. Daarnaast kan
een buurtagent, die de mensen in de buurt
kent en gekend wordt door de mensen, veel
problemen voorkomen. De SP staat dan ook
vierkant achter het ‘Aanvalsplan veiligheid’
dat op 14 april 2016 door de burgemeester is
gepresenteerd. De kernpunten van het plan
zijn:
• Meer buurtpreventie in Helmond.
• Meer inzetten op preventie van
woninginbraken.
• Waar nodig een krachtig lik-opstukbeleid.
• Het zo flexibel mogelijk inzetten van
camera’s.
• Meer aandacht voor jeugd en
jeugdproblematiek.
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De cijfers laten zien dat het in Helmond in veel opzichten veiliger is
geworden. Als het gaat om openlijke
geweldpleging, overvallen, zakkenrollerij, vernielingen en fietsendiefstallen,
dan zijn de aantallen gedaald. Maar bij
andere misdrijven zijn de aantallen juist
omhoog gegaan. Het aantal woninginbraken is in 2015 met 15 procent gestegen ten opzichte van 2014. En het aantal
straatroven nam in 2015 met 36 procent
toe. Kortom, de veiligheid in Helmond
kan nog stukken beter. De SP zet daarom
in op een steviger veiligheidsbeleid.

SP-wethouder Nathalie van der Zanden: ‘Iedereen kan en mag Stadslaborant worden!’

STADSLAB HELMOND:
EEN HELPENDE HAND
Op 1 januari van dit jaar is het Stadslab
Helmond van start gegaan. Wat dat is?
SP-wethouder Nathalie van der Zanden
geeft een uitleg.
Vanaf 2015 veranderde er veel voor de
gemeentes. De Rijksoverheid droeg veel van
haar taken over aan de gemeentes, zoals de
jeugdzorg, de thuiszorg, en begeleiding en
dagbesteding voor ouderen en mensen met
een beperking. Deze overdracht van taken
gingen echter gepaard met een enorme
bezuiniging op de budgetten! Je hoeft geen
‘zorgdeskundige’ te zijn om te beseffen dat
deze bezuiniging bij iedereen voelbaar zijn
die van deze voorzieningen gebruik maakt.
Daar kwam nog eens bij dat de gemeente
niet kon beschikken over alle gegevens
van mensen die zorg nodig hadden, omdat
deze informatie niet overgedragen mocht
worden. Het risico was dus groot dat veel
mensen niet de zorg zouden krijgen die ze
nodig hadden.

EEN HELPENDE HAND
VOOR ALLE HELMONDERS
De SP heeft zich altijd sterk gemaakt voor
kwalitatief goede zorg voor iedereen die dat

nodig heeft. Om te voorkomen dat er mensen buiten de boot vallen of dat er wachtlijsten ontstaan, is er geld opzij gezet in een reserve. Voor een deel van deze reserve mogen
de inwoners van onze stad zelf voorstellen
doen via het Stadslab. Het Stadslab kan niet
de landelijke bezuinigingen ongedaan maken. Wat kan het Stadslab wel? Het kan een
helpende hand zijn voor alle Helmonders
die een goed en vernieuwend idee hebben
op het gebied van zorg en maatschappelijke
ondersteuning, een idee dat een oplossing
kan bieden voor de grote groep mensen die
zorg nodig hebben. Het Stadslab is niet van
de gemeente, maar is opgezet door betrokken Helmonders die andere Helmonders
hiermee willen helpen. Iedereen kan en mag
Stadslaborant worden! Graag zelfs!

MEER INFORMATIE
Dus heb je goede ideeën die kunnen
bijdragen aan een socialere samenleving
in onze stad? Neem dan eens contact op met
het Stadslab via de website:
stadslabhelmond.nl •
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roepnaam

adres + huisnr

postcode

land

email

telefoon

IBAN (rekeningnr.)

plaats en datum

handtekening

woonplaats:

mobiel:
bank Indentificatie (BIC)*:

m/v

* geen verplicht veld bij Nederlands IBAN (rekeningnr)

geboortedatum:

voorletters:

o € 12,50 o € 15,00 anders: €

Stuur deze bon in een envelop zonder postzegel naar: SP - Ledenadministratie, Antwoordnummer 407, 3800 VB Amersfoort.
U kunt deze machtiging stopzetten met een telefoontje of een e-mail aan de SP: (088) 243 55 40, administratie@sp.nl

af aan ROOD.

o Ik wil ook graag lid worden van ROOD (jong in de SP, tot 28 jaar) en sta één van mijn kwartaalbijdragen

:

naam

o € 5,00 (minimum) o € 7,50 o € 10,00

Ja, ik word lid van de SP. Ik ontvang een welkomstgeschenk en bovendien krijg ik elke maand het nieuwsen opinieblad De Tribune in de bus. Ik kies voor de volgende kwartaalbijdrage:

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de SP om doorlopende incasso-opdrachten te sturen
naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens contributie en aan uw bank om doorlopend
een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van de SP. Als u het niet eens bent met deze
afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank.
Vraag uw bank naar de voorwaarden.

naam
: Socialistische Partij (SP)
adres
: Snouckaertlaan 70
postcode
: 3811 MB
woonplaats: Amersfoort
land
: Nederland
incassant ID: NL86ZZZ403462460000
kenmerk machtiging (in te vullen door SP):
reden betaling
: betaling contributie

DOORLOPENDE MACHTIGING
BON OM LID TE WORDEN
DOET U MEE?

In deze krant heeft u kunnen lezen wat mijn partijgenoten in Helmond doen voor een sociale gemeente.
Met optimisme en strijdbaarheid laten wij zien dat de SP er voor u is. Op straat, in het college van BenW,
in de raad, maar altijd in de buurt.

Er zijn heel veel redenen om lid te worden van de SP, maar er zijn er twee die ik nu onder uw
aandacht wil brengen.

MÉT DE MENSEN

De meeste partijen hebben het liefst dat u eens in de vier jaar stemt en verder uw mond houdt. De SP is
anders. De meest actieve partij van Nederland werkt dag in dag uit samen met actieve mensen aan een
beter Nederland en een betere wereld. In de wijken, op scholen, in de zorg, op de werkvloer en over de
grenzen. Samen bouwen we Nederland op. En met uw steun kunnen we nog sterker worden.

SOCIAAL DE CRISIS UIT

De regering van VVD en PvdA gaat voort op de weg waar Rutte I gestopt is. Rutte en Asscher doen de
verzorgingshuizen dicht en breken de thuiszorg af. De werkloosheid blijft torenhoog onder dit kabinet en de wachtlijsten voor een
sociale huurwoning worden steeds langer. Wij willen juist investeren. In de economie, in de zorg en in meer banen voor mensen die
aan het werk willen. Een sterke SP is nu harder nodig dan ooit!

Is de SP uw partij? Dan wil ik u nu vragen om de volgende stap te zetten. Doe mee en help mee om Nederland de komende jaren
menselijker en socialer te maken!

Emile Roemer, fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

jaarkrant Helmond voorjaar 2016

