Onze mensen voor Helmond
Onze eerste acht kandidaten. Van links naar rechts: Franc Verstappen,
Harrie Schijvens, Mieke Meulendijks, Erik de Vries, Lonneke Maráczi,
Jelle de Graaf, Nathalie van der Zanden, Ad Spruijt
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Erik de Vries, Brouwhuis
Nathalie van der Zanden, Brouwhuis
Ad Spruijt, Helmond Noord
Mieke Meulendijks, Binnenstad
Harrie Schijvens, Binnenstad
Franc Verstappen, Binnenstad
Lonneke Maráczi, Helmond Oost
Jelle de Graaf, Rijpelberg
Hans Verbakel, Helmond Noord
Jeroen ter Horst, Rijpelberg
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Ger Klaus, Binnenstad
Frans van der Zanden, Brouwhuis
Mieke van Paassen, Mierlo-Hout
Peter de Jong,Stiphout
Els Lemmen, Helmond Noord
Hikmet Terzioglu, Helmond Noord
Joyce Alting Siberg, Mierlo-Hout
Jeroen Engelhart, Helmond Noord
Peter van Veghel, Helmond Noord
Tinie Gruijters, Helmond West

Vóór optimisme en sociale politiek
Op 19 maart kunt u in Helmond naar de stembus. Dat worden belangrijke verkiezingen: binnenkort beslist namelijk de gemeente ook
over zorg, bijstand, werk en de sociale werkplaatsen. Meer dan ooit
gaan deze verkiezingen over de vraag: hoe maken we Helmond 100%
sociaal?
Het kabinet van VVD en PvdA heeft dankzij de gedoogsteun van D66, ChristenUnie en SGP
veel stuk gemaakt. Onze pensioenen zijn verslechterd, thuiszorg voor onze ouderen en
gehandicapten wordt geschrapt en op de sociale zekerheid wordt flink gekort. De solidariteit wordt aangetast omdat het kabinet kiest voor meer marktwerking in de zorg en meer
armoede. Ziekenhuizen gaan winst maken; over de rug van de patiënt moet geld worden
verdiend.
Op 19 maart kunt u zeggen of u het eens bent met die politiek. Sturen we jonggehandicapten naar de bijstand of gunnen we ze een menswaardig bestaan? Breken we de WW verder
af, of zijn we solidair met werknemers die in moeilijke tijden werkloos worden? Gaan we
door met de ontmanteling van onze samenleving of slaan we een andere weg in? De SP
wil weg van het cynisme en kiest vóór optimisme en sociale politiek. Samen kunnen wij
Helmond en Nederland 100% socialer maken. Doet u met ons mee om Nederland menswaardiger, gelijkwaardiger en meer solidair te maken?
Emile Roemer,

Fractievoorzitter SP in de Tweede Kamer

‘SP-raadsleden
vertegenwoord
igen hun
achterban het be
st.’
Conclusie uit on

derzoek van politico
loog
André Krouwel, on
twikkelaar van
Kieskompas, in no
vember 2013,
gepubliceerd in VN
G-magazine.

21) Jean Boetzkes, Mierlo-Hout
22) Kees Baggermans, Brouwhuis
23) Danny Leppink, Rijpelberg
24) Riet van Beeck, Binnenstad
25) Marc Bocken, Dierdonk
26) Emmy van Lieshout, Brandevoort
27) Ceciel Verlijsdonk, Brouwhuis
28) George Todosic, Binnenstad
29) John Clement, Helmond Oost
30) Tom Hagebols, Helmond Oost

Meer informatie, de complete kandidatenlijst
en het gehele programma kunt u vinden op
onze website:

SP-lijsttrekker Erik de Vries:

Helmond.sp.nl

‘Wij knokken tegen
sociale afbraak’

SP Helmond
Molenstraat 95
5701 KB Helmond
0492 541481
0492 547784
twitter.com/SPHelmond
twitter.com/erikdevries1979

WORD NU LID!
MELD U AAN OP:
www.sp.nl/word-lid
SP-lid bent u al voor
€ 5 per kwartaal.
Geen internet?
Bel: (088) 243 55 40

‘Ik houd niet van onrecht’, verklaart Erik de Vries zijn keuze voor de SP. De geboren
en getogen Helmonder is medewerker van de SP in de Tweede Kamer en voert voor
de derde keer de SP-lijst aan bij de gemeenteraadsverkiezingen in Helmond.

Erik de Vries

››De Vries bespeurt veel onzekerheid in de
stad.
‘De werkloosheid in Helmond is erg hoog,
stukken hoger dan het landelijk gemiddelde.
Veel mensen die nog wel werk hebben, vrezen voor hun baan. Ik zie het om me heen.

De regering heeft onheilspellende plannen
met de uitkeringen. Op belangrijke voorzieningen zoals de thuiszorg wil de heersende politiek zwaar bezuinigen. Daarnaast
worden de AWBZ en de jeugdzorg bij de gemeente over de schutting gekieperd zonder
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‘Laten we het een beetje sociaal houden in Helmond’

er voldoende geld bij te doen. Dat allemaal
bij elkaar veroorzaakt veel onzekerheid. Dat
knaagt aan mensen.’
››Is dat niet onvermijdelijk? Er moet toch
bezuinigd worden?
‘Nee, het is niet onvermijdelijk! En het is ook
niet nodig. Het heeft te maken met politieke
keuzen die gemaakt worden. Er kunnen ook
andere, betere keuzen worden gemaakt.’

is een onderwerp waar wij ons al lang druk
over maken. Als je ziet wat de plannen van
de regering zijn met de thuiszorg, dan slaat
je de schrik om het hart. Terwijl thuiszorg
juist een groot goed is. Het is een vorm
van solidariteit die door de regering wordt
afgebroken. De gemeente gaat daar veel te
veel in mee terwijl ze juist een fel protest
zou moeten laten horen! Hetzelfde geldt
voor de uitkeringen. Helmond kent een hoge
werkloosheid. Als je pech hebt kom je vroeg
of laat in de bijstand. Dan ben je zo’n beetje
vogelvrij als het aan de regering ligt, naast
dat je ook nog in de armoede zit. Zo’n tegenslag kan iedereen overkomen. Wij vinden
dan ook dat de gemeente alles uit de kast
moet halen voor de minima. Laten we het
een beetje sociaal houden in Helmond!’

››Maar dan heb je het over het landelijk
beleid. Kan de gemeente ook verschil
maken?
‘Als SP knokken wij tegen sociale afbraak.
Dat doen wij landelijk én lokaal. Wat dat
betreft zijn wij één partij: 100% sociaal. Natuurlijk speelt het landelijk beleid een grote
rol, maar ook de gemeente kan verschil
maken.’
››Hoe dan?
‘Toen het gemeentebestuur de filialen van
de bibliotheek wilde sluiten om te bezuinigen, zijn we samen met anderen een handtekeningenactie begonnen. Helaas: toen er
gestemd moest worden lapte de meerderheid van de gemeenteraad de tienduizend
opgehaalde handtekeningen aan de laars.
Een trieste zaak. Wat je wegbezuinigt komt
niet zomaar terug. Maar het had anders
kunnen gaan. Zo is bijvoorbeeld de voorgenomen bezuiniging op het leerlingenvervoer

wel van tafel gegaan. En de bezuinigingen
op de wijkhuizen zijn afgezwakt. Dit zijn
allemaal voorbeelden van lokaal beleid waar
de gemeente een verschil kan maken. Soms
win je, soms niet, maar knokken blijft nodig.
Mensen die actief zijn in de buurt of in de
ondernemingsraad en bij de vakbond snappen dat maar al te goed. De gemeente zou

daar een voorbeeld aan kunnen nemen.’
››De gemeente is te vaak klakkeloos doorgeefluik van landelijke bezuinigingen?
‘Ja, dat verwijt maken wij in ons verkiezingsprogramma. Een voorbeeld: in Helmond
zijn meer dan tweeduizend mensen - vooral
ouderen - aangewezen op de thuiszorg. Dat

Behoud de thuiszorg!

Nathalie van der Zanden

Nathalie van der Zanden heeft
al acht jaar ervaring in de
gemeenteraad. Ze staat tweede
op de SP-lijst en ijvert voor
goede thuiszorg.

’Ruim tweeduizend Helmonders, meestal ouderen, krijgen
thuiszorg. Thuiszorg krijg je niet
zomaar: er wordt vastgesteld of
het wel echt nodig is. Zo ja, dan
krijg je afhankelijk van de indicatie een aantal uren in de week
hulp. Deze hulp staat op alle
fronten onder druk. Vroeger had
de thuishulp een signalerende
taak. De cliënt stond centraal:
Hoe gaat het? Met de gezondheid alles goed? Lukt het met de
medicijnen? Die sociale kant van
het werk is al flink wegbezuinigd. Het werk is uitgekleed tot
alleen-maar-poetsen. Het liefst
vervangt de gemeente betaalde
zorg helemaal door onbetaalde
mantelzorg. Terwijl de familie vaak al op z’n tenen loopt!
De plannen van de regering
komen hier nog eens bovenop.
Dan blijft er nog weer minder
thuiszorg over. Slecht voor

de mensen en slecht voor de
werkgelegenheid, want dat gaat
heel veel banen kosten. Wat zal
de gemeente doen? Laat ze het

om de declaraties van het college voortaan
openbaar te maken. Zo’n affaire is natuurlijk
heel slecht voor het vertrouwen. Hoe win
je het vertrouwen terug? Door goed beleid,

Berkendonk: groen en gratis! Recreatieplas Berkendonk bij Rijpelberg is nu een gratis strand (uniek!) met
rondom natuur. Dat maakt het gebied bijzonder. Grootschalige projecten passen daar niet bij. Berkendonk
moet groen en gratis blijven!

››De vorige keer gingen veel Helmonders
niet naar de stembus. Wat zeg je tegen de
thuisblijvers?
‘Het heeft met vertrouwen te maken. En
zoals het spreekwoord zegt: vertrouwen
komt te voet en gaat te paard. We hebben die
vervelende zaak gehad met declaraties van
een wethouder die aan het licht kwamen
nadat een voorstel van ons was aangenomen

Meer betaalbare
woningen
gebeuren? Of gaat ze tegengas
geven? Als het aan ons ligt: het
laatste!’

Bij zijn bezoek aan Nuenen vorig jaar werd minister Blok verwelkomt door
boze SP’ers en andere actievoerders. De minister legt de corporaties een
flinke verhuurdersheffing op. Wie zal dat betalen? Inderdaad, de huurder!

openheid en geen achterkamertjesgedoe!
Om terug te komen op jouw vraag: Ik zeg
thuisblijven helpt niet, SP stemmen wel!” •

Wie woningzoekende is en
geld heeft, vindt al gauw een
huurwoning. Maar Helmonders
met een smalle beurs belanden
op de wachtlijst. En staan daar
heel lang op. Want echt betaalbare woningen zijn er bijna
niet meer. De woonlasten voor
een gemiddeld gezin zijn een
enorme hap uit de huishoudportemonnee. Daarom verdient
sociale woningbouw veel meer
aandacht. De Helmondse corporaties die samenwerken met het
woningverdeelsysteem Wooniezie houden te weinig rekening
met urgentie. Urgentie moet
weer terug als toewijzingscriterium. Niemand dakloos!

Geen peperduur
centrumplan!
Het was ergens in november
1999 dat de gemeenteraad
besloot om twee miljoen gulden
(de euro was er nog niet) neer

‘We moeten rustig aan doen met
de voorzieningen in de wijken,
die moeten niet te goed zijn. Het
is beter dat de Helmonders voor
hun inkopen naar het centrum
toe moeten anders is het plan
niet haalbaar.’ Zo werd destijds
geredeneerd. En precies daarom
ging de SP toen al niet akkoord
met die twee miljoen gulden.
Dan heeft Helmond misschien
niet zo’n spectaculair centrum
als Eindhoven, maar dan hebben we wel mooie wijken met

goede voorzieningen. Prima
toch?!
Inmiddels slaat de twijfel breed
toe, ook al door de economische
crisis. Maar ondertussen heeft
de gemeente wel handenvol geld
aan het centrum uitgegeven, zijn
de appartementen aan De Bleek
en het Obragasgebouw gesloopt
en ligt er een grote vlakte. Wat te
doen? Ons standpunt: stop met
luchtfietserij en neem officieel
afscheid van het centrumplan! •

Onze SPeerpunten
te tellen voor een adviesbureau
dat een plan moest maken voor
het centrum. We zijn nu bijna 15
jaar verder en alleen de nieuwe
bibliotheek is gerealiseerd. Sommigen zeggen: goed werk heeft
tijd nodig. Maar dit is overdreven!

•
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•
•

Goede voorzieningen in leefbare wijken
Geen peperduur centrumplan
Behoudt de thuiszorg
Meer betaalbare woningen
Geen kinderen in armoede

