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Gemeenteraadsverkiezingen 2010
De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de rug. Het heeft in
Helmond niet geleid tot grote politieke verschuivingen. De vierde
zetel van de SP zat op de wip. Bij de vorige verkiezingen sloeg de
wip de goede kant door, deze keer net niet.
Tegen de landelijke trend in
heeft de SP zich in Helmond
redelijk gehandhaafd. De lokale partijen Helmondse Belangen en SDOH hadden een
lijstverbinding om reststemmen binnen te halen. Als ze
dat niet hadden gedaan, waren de reststemmen de SP
toegevallen en had de partij
vier zetels behaald in plaats
van drie.
SP-lijsttrekker Erik de Vries
vindt het niet eenvoudig om de
verkiezingsuitslag te duiden.
"Wat is de boodschap van de
kiezer?" De zeer lage opkomst
in Helmond maakt het er niet
makkelijker op. Nooit eerder
zijn er zoveel mensen thuisgebleven.
Eén conlusie trekt de SP'er al
wel. "Meer dan we al deden
moeten we onze band met de
bevolking versterken. We
moeten oppassen dat we ons
niet te veel opsluiten in het
gemeentehuis." De Vries
hoort graag wat de leden er-
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van vinden. Op 18 maart is
een overleg met de actieve
medewerkers aan de campagne.
De drie SP-zetels worden bezet door de eerste drie personen op de kandidatenlijst: Erik
de Vries, Nathalie van der Zanden en Ad Spruijt.
Er komt een college van CDA,
VVD, SDOH/HB en D66. De
SP wordt oppositiepartij. Meer
hierover op de achterzijde.
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Laagterecord
Nooit eerder zijn zoveel Helmonders thuisgebleven bij
de gemeenteraadsverkiezingen. Eindhoven heeft het
landelijke laagterecord, maar Helmond volgt op de
voet. De stad staat op plek vier in de top vijf van
gemeenten met de laagste opkomst. Binnen
Helmond tussen de verschillende stembureaus
verschillen de
opkomstcijfers
Opkomstdramatisch.
percentage
Het algemene
44,70
Helmond
beeld: mensen met
53,60
Deurne
hoge inkomens
57,40
Someren
gaan stemmen,
59,60
Asten
vooral de lagere
54,70
Gemert-Bakel
53,80
Laarbeek
inkomens blijven
thuis.
43,50
Eindhoven

SP afdeling Helmond, Molenstraat 95, 5701 KB Helmond
T (0492) 54 14 81 F (0492) 54 14 81 E helmond@sp.nl I helmond.sp.nl

Uitkomst Helmondse onderhandelingen:

CDA, VVD, SDOH, HB en D66
vormen college
Op woensdag 3 maart 's avonds laat is de uitslag bekend. Al de dag
erop hebben alle partijen een afspraak om op vrijdag met het CDA
te praten. De SP heeft een afspraak om 11.15 uur 's morgens. Het
CDA is de grootste partij. Het is gebruikelijk dat de grootste partij
het initiatief neemt voor de college-onderhandelingen.

De VVD heeft ruim de helft van de stemmen behaald in maar acht van de in
totaal zesendertig stembureaus. Het
gaat om de stembureaus in Dierdonk,
Brandevoort en Stiphout. De opkomstcijfers in deze wijken zijn dramatisch
hoger dan in andere delen van Helmond. In het stembureau in sociëteit
de Gezelligheid, aan de Prins Bernhardstraat in de Oranjebuurt, kwam

92,15% van de kiezers naar de stembus. In Helmond Noord in wijkhuis De
Terp kwam maar 23,2% op. Bijna 80%
van de kiezers bleef thuis!
De SP-stemmen zijn redelijk verdeeld
over de stad. Het hoogste percentage
(20,68%) behaalde de partij in stembureau De Zevensprong op Rijpelberg.
In de wijken waar de VVD goed scoort,
scoort de SP het slechtst.
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Laagterecord
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95,
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van 19.00u tot 20.00u
Tel. 0492 - 54 14 81
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Dertigduizend folders, vijftienduizend tomatenflyers en
duizenden schuursponsjes zijn de deur uitgegaan.
Talloze SP'ers, vrijwilligers en kandidaten, hebben hun
steentje bijgedragen. Bij een van de vele debatten of
op zaterdag op de markt. SP'ers bedankt!

De SP Hulp- en
Informatiedienst houdt een keer
per week spreekuur.
U kunt daar terecht
voor allerlei
juridische problemen,
maar ook andere zaken,
als gezondheidszorg,
milieu, enz.

Ja, ik word lid. Dat kost mij • 5 per kwartaal. Ik krijg dan iedere maand de Tribune,
het nieuwsblad van de SP, gratis in de bus. En ik krijg een welkomstgeschenk
plus gratis toegang tot de reclamevrije internetprovider Tomaatnet.

SP'ers bedankt!

SPREEKUUR

Uitknippen en opsturen naar: SP,
Molenstraat 95 5701 KB Helmond

welk college het ook wordt, in ieder
geval met CDA én VVD.
Maar er zijn meer ijzers in het vuur. Die
zelfde dag 's avonds voeren CDA en
VVD overleg met SDOH, HB en D66. En
de volgende dag dinsdag is er nog een
gesprek met de PvdA.
Dinsdag later op de dag, vlak voor aanvang van de raadsvergadering, maakt
het CDA bekend met welke partijen ze
door wil gaan. De keuze is gevallen op
SDOH, Helmondse Belangen en D66.
"Gezien de verkiezingsuitslag is dat
geen verrassing", zegt SP-lijsttrekker
Erik de Vries. "Plus natuurlijk dat de
standpunten van deze partijen dicht bij
elkaar liggen." Belangrijke SP-punten
in het overleg waren de thuiszorg, Berkendonk, sociale woningbouw en armoedebeleid. Erik de Vries: "De thuiszorg was voor ons een breekpunt. Er
moet beslist meer geld naar toe!"

BON

Onderhandelaars voor de SP zijn Erik
de Vries (lijsttrekker) en Hans Verbakel
(afdelingsvoorzitter). Informateur Frans
Stienen van het CDA legt alle partijen
een aantal vragen voor. Hoe beoordelen jullie de verkiezingsuitslag? Wat is
jullie eigen positie? Wat zijn belangrijke punten? Het is kortom een eerste
zogeheten "oriënterend" gesprek.
Inmiddels heeft GroenLinks-lijsttrekker Rudi van der Made het idee geopperd om gedrieën op te trekken: GroenLinks, Helder Helmond en SP. Hier is
overleg over op zondagavond in het SPkantoor aan de Molenstraat. Partijen
worden het eens over belangrijke punten die aan bod moeten komen in het
gemeentebeleid.
Die punten worden ingebracht in het
vervolg-overleg op maandag. Deze keer
niet alleen met het CDA, maar ook met
de VVD. Want zoveel is dan duidelijk:

