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Voorwoord 
 

VVD Helmond, voor een stad met ambitie!  
 

De VVD is trots op Helmond. Onze stad heeft veel kwaliteiten en mogelijkheden. Toch is 

Helmond ook bescheiden terwijl er nog erg veel kansen liggen om onze mooie stad verder 

te ontwikkelen. 

De VVD Helmond wil die kansen pakken, Helmond moet weer een stad worden met 

ambities. Een stad die haar aandacht richt op alle inwoners van jong tot oud, een zorgzame 

stad die ook streeft naar een grotere betrokkenheid van haar inwoners. Een stad die 

ambitieuze plannen ontwikkelt en iets gaat doen aan het gevoel van onveiligheid, aan de te 

hoge werkloosheid en aan de slechte bereikbaarheid.  

Maar daar blijft het niet bij, de VVD Helmond beseft dat de verduurzaming van onze stad 

uitstekende kansen biedt voor het lokale bedrijfsleven. De VVD Helmond is een partij die 

zich meer dan anderen realiseert dat juist dit bedrijfsleven nodig is om onze stad op een 

hoger plan te tillen en het aantal werklozen te verminderen. Wij zijn er dan ook van overtuigd 

dat door een goede samenwerking tussen het bedrijfsleven, onderwijs, welzijnsorganisaties, 

de gemeentelijke overheid en de inwoners Helmond haar ambitieniveau verder kan gaan 

opschroeven, haar bescheidenheid kan loslaten en een stad kan worden waar we nog 

trotser op zullen zijn. 

Onze jarenlange bestuurlijke en politieke ervaring in het college en de raad maakt dat onze 

ideeën niet alleen goed doordacht zijn, maar ook uitvoerbaar in de praktijk. De VVD 

Helmond streeft naar een kleine, slagvaardige overheid die garant staat voor een veilige en 

eerlijke samenleving, waar iedereen die hard werkt de ruimte krijgt om zijn of haar ambities 

te realiseren. 

In dit verkiezingsprogramma leest u hoe we dit willen bereiken. Hierin staan we niet alleen, 

want de VVD is een landelijke partij en beschikt over een enorm netwerk in de provincie en 

in de Haagse kringen. Dit netwerk kunnen wij in tegenstelling tot de lokale partijen, ten goede 

laten komen aan de stad. De VVD Helmond is daarom beter dan wie dan ook in staat haar 

ambities echt waar te maken. 

Wij hopen dat ook u ambitieus bent en uw stem geeft aan de VVD, wij zullen uw vertrouwen 

niet beschamen! 

 
 
Helmond, oktober 2017  
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1. Een werkzaam Helmond 
 
Werkgelegenheid begint bij voldoende beschikbaarheid van werklocaties en bedrijventerreinen.  
Naast de grote bedrijven die actief zijn in Helmond is het MKB onze banenmotor. Ondanks de 
aantrekkende economie ligt de werkloosheid in Helmond nog steeds boven het landelijk gemiddelde. 
Om de werkgelegenheid verder te ontwikkelen, omarmen we initiatieven van bedrijven, 
ondernemers en maatschappelijke instellingen. Kenmerkend voor ons arbeidsbeleid is een open 
houding waarin we meedenken en faciliteren. In brede zin betekent dit dat de VVD ondernemers de 
ruimte biedt en een partner is in de verdere ontwikkeling van de werkgelegenheid in Helmond. 
 
Hoe gaan we dit bereiken?  
 

1. Het stadscentrum en de wijkwinkelcentra zijn belangrijke werklocaties. Zij verdienen derhalve 
onze maximale aandacht. Met name voor de winkeliers in het stadscentrum en de wijkcentra 
moet het aantrekkelijk gemaakt worden om klanten te trekken. Wij geven ze ruimte om zich 
te profileren en laten bestemmingsplannen de lokale economische ontwikkeling niet in de 
weg staan. 

2. Wij willen vergunningen waar mogelijk afschaffen, samenvoegen of vervangen door een 
meldingsplicht of algemene regels.  

3. We zetten in op het versterken van de Helmondse topsectoren: Automotive, Foodtech, en 
Slimme Maakindustrie door te investeren in een aantrekkelijk vestigingsklimaat en promotie, 
zowel nationaal als internationaal. We streven ernaar om de samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderwijs en kennisinstellingen op de High Tech Automotive Campus verder 
te versterken. En wij gaan werk maken van Industrie 4.0. 

4. We zetten in op het stimuleren en faciliteren van ondernemerschap door maximaal gebruik 
te maken van de Brainport regio Mainport status. 

5. We zetten in op het stimuleren van groei van bestaande ondernemingen door met financiële 
partners aantrekkelijke voorwaarden te creëren om de groei te financieren. 

 
6. We zetten in op vraaggericht maar vooral proactief ontwikkelen van nieuwe, moderne, en 

toekomstbestendige bedrijventerreinen. Daarnaast willen we de bestaande verouderde 
terreinen actualiseren en renoveren. Het parkmanagement speelt hierbij een leidende rol: in 
onderling overleg organiseren ondernemers het beheer en de beveiliging van de openbare 
ruimte zelf. Flexibel bouwen moet de doorstroming binnen bedrijfspanden bevorderen.  

 
7. We willen de samenwerking met de Peelgemeenten en met (het stedelijk gebied) Eindhoven 

versterken om zo tot een optimaal regionaal vestigingsbeleid te komen.  
Een mooi voorbeeld hiervan is het ‘Innovatiehuis De Peel’. 
 

8. We willen dat de gemeente Helmond samen met het bedrijfsleven en ondernemers een 
gemeenschappelijk gedragen economische visie ontwikkelt en tot uitvoer brengt. 
 

9. Onderwijs en bedrijfsleven blijven samenwerken bij het opleiden van vakmensen, zoals nu 
o.a. gebeurt met het project ‘van school naar werk’. Daarnaast willen we ‘Helmond Stagestad’ 
verder intensiveren en structureel middelen beschikbaar stellen voor intensivering van 
techniek educatie. Voor een verdere verbetering van het ondernemersklimaat is zowel het 
intensiveren van onze relatie met Hogeschool Fontys en Technische Universiteit Eindhoven 
als de versterking van onze Food-opleidingen noodzakelijk.  

10. Wij zetten nog steviger in op de aanpak van jeugdwerkloosheid. Voortijdige schoolverlaters 
die een uitkering aanvragen, worden actief begeleid in het vinden van een passende studie 
of een baan. 

11. De gemeente moet zich daarnaast ook intensiever gaan inzetten bij het ondersteunen en 
helpen van 50- en 60-plussers die op zoek zijn naar werk. 

12. Wij willen dat mensen die bijstand of een andere uitkering krijgen, verplicht een opleiding 
volgen of werkzaamheden uitvoeren terwijl de gemeente hen begeleidt naar een betaalde 
baan. Zo voorkom je bovendien sociaal isolement. Sociaal beleid moet daarom altijd gericht 
zijn op het vinden van werk, een stage of opleiding: weg uit de uitkering. 

13. Nu de crisis achter ons ligt dient iedereen die de handen uit de mouwen steekt weer naar 
behoren beloond te worden, want werken moet lonen. Armoederegelingen die dit 
belemmeren (de zogenoemde armoedeval) willen we afschaffen. We willen de gevolgen van 
de stapeling van gemeentelijke toeslagen gaan onderzoeken. 
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2. Een bereikbaar Helmond. 

Zorgen voor een goede bereikbaarheid is een van de kerntaken van de gemeente. De spilpositie die 
Helmond binnen de Peel en de Brainport regio inneemt vraagt om infrastructurele maatregelen. 
Tijdverlies door files veroorzaakt, kost het bedrijfsleven miljoenen en gaat tevens ten koste van onze 
concurrentiepositie en veiligheid. Een goede bereikbaarheid van de stad en van de 
bedrijventerreinen is belangrijk voor zowel een gezond als economisch klimaat.  
 
 Hoe gaan we dit bereiken? 

1. Om de aansluiting met het Duitse achterland en de economische ontwikkeling van Helmond 
te versterken zal de VVD zich zowel regionaal als nationaal (A67, N279) blijven inzetten voor 
een betere ontsluiting van de stad en de regio. Bij Helmond houden we ons vast aan het 
advies van de provinciale Stuurgroep om de weg om de wijk Dierdonk heen te leggen, waarbij 
extra maatregelen worden gevraagd voor het beperken van hinder van de nieuwe weg voor 
de inwoners van de wijken Dierdonk, Brouwhuis en Rijpelberg. 
 

2. We willen investeren in een goede ontsluiting van de bestaande en nieuw aan te leggen 
bedrijventerreinen. 
 

3. We willen investeren in de aanleg van glasvezel in heel Helmond omwille van de digitale 
bereikbaarheid.  

 
4. We willen de parkeerkosten voor de bezoekers van het centrum verlagen omwille van de 

concurrentiepositie van de ondernemers ten aanzien van onze buurtgemeenten. Wij stellen 
daarom voor om kort parkeren (tot 1 uur) gratis te maken. 
Het is onwenselijk dat de gemeente de auto eenzijdig als melkkoe gebruikt. De 
parkeeropbrengsten moeten kostendekkend zijn en niet worden aangewend voor de 
algemene middelen.  
 

5. We willen blijvend investeren in de verbetering van de fietspaden. Daarbij horen naast goede 
fietsroutes ook voldoende bewaakte stallingsruimtes. 
 

6. Als City of smart mobility gaan we onze Brainportstatus waarmaken door in te zetten op 
diverse innovatieve toepassingen, waaronder nieuwe vormen van openbaar vervoer. 
Helmond moet hierin een voortrekkersrol spelen door samen te werken met universiteiten en 
andere kenniscentra op dit gebied. We willen als stad zelf meer profiteren van de 
ontwikkelingen op het gebied van smart mobility en het elektrisch rijden. Helmond moet het 
living lab worden van deze nieuwe toepassingen. 
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3. Een veilig Helmond 
 
Het is belangrijk dat we ons veilig voelen in onze eigen buurt en huis. Een van de belangrijkste 
kerntaken van de overheid. De VVD pleit voor een slimme en harde aanpak van diegenen die de 
veiligheid en de openbare orde verstoren en die zich schuldig maken aan criminaliteit. Gezien de 
veranderende vormen van de criminaliteit blijft doorontwikkeling van de samenwerking op het gebied 
van criminaliteitsbestrijding en inzetten van extra capaciteit noodzakelijk. 
 

 

 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 

1. Terugkerende Jihadstrijders zijn een groot gevaar voor onze samenleving en worden in 
Helmond nooit en te nimmer opgenomen. Wij willen de Helmondse samenleving op geen 
enkele wijze blootstellen aan dit gevaar omdat wij er geen vertrouwen in hebben dat deze 
mensen afstand nemen van hun gewelddadige ideologie. 

2. Wij willen grotere aandacht voor het tijdig signaleren, rapporteren en aanpakken van 
radicalisering. Radicale en extremistische imams worden in Helmond nooit getolereerd en 
worden streng aangepakt. Bij het oproepen tot geweld moet het betreffende gebedshuis 
direct gesloten worden. Geweld tegen hulpverleners wordt zwaar aangepakt. 

3. Wij zijn voor een zero tolerance beleid. De politie grijpt altijd in als mensen de regels 
overtreden en overlast veroorzaken. Raddraaiers worden opgespoord en aangepakt. 
Wanneer de politie ingrijpt, kan zij rekenen op de steun van het lokaal gezag. De VVD wil 
daarom dat de Wet Damocles vaker wordt ingezet. 
 

4. In nood moeten politie, brandweer en ambulances binnen de wettelijke aanrijtijden ter 
plaatste zijn.  
 

5. De redenen die ten grondslag liggen aan de demotivatie van burgers om aangifte te doen, 
zijn voor de ons onverteerbaar. Aangiftes moeten altijd opgenomen worden en de politie 
moet altijd gevolg geven aan deze aangiftes. 
 

6. Wij omarmen initiatieven zoals buurtpreventie, sociaal alarm en WhatsApp-groepen waarbij 
de buurtbrigadier en wijkraden een coördinerende rol op zich nemen. VVD vindt dat de 
buurtbrigadier niet vervangen mag worden door een BOA. 
In samenwerking met de taskforce moet intensiever ingezet worden op de toenemende 
drugscriminaliteit. 
 

7. Ondanks alle inzet van middelen en politiecapaciteit zijn we er niet in geslaagd om de 
hardnekkige problematiek die overlast gevende jongeren veroorzaken, te doen laten 
afnemen. Bij minderjarigheid worden de ouders aangesproken. De VVD staat voor het 
zoeken en toepassen van nieuwe hardere en effectievere maatregelen in samenwerking met 
justitie en OM. 
 

8. De kosten van handhaving en de eventuele schade te verhalen op diegenen die dit 
veroorzaken. 
 

9. Wij sporen Politie en de burgemeester aan om krachtig alle instrumenten te gebruiken om 
criminelen op te sporen en aan te pakken.  
 

10. Slimme technologie willen we inzetten om de veiligheid te vergroten. Voorbeelden hiervan 
zijn cameratoezicht, bodycams en slimme verlichting in de openbare ruimtes. 
 

11. Wij zijn voorstander van de gemeentelijk/private samenwerking binnen de 
beveiligingswereld. Hierdoor kunnen bestaande functionarissen in het centrum en de 
wijkwinkelcentra maar ook op bedrijventerreinen zowel ingezet worden voor de veiligheid in 
winkels, bedrijven, horeca als ook in de openbare ruimte.  
 

12. Wij tolereren geen enkele vorm van discriminatie en investeren in programma’s die kinderen 
en volwassenen bewust maakt en discriminatie tegengaat.  
 

13. Wij vinden het belangrijk dat de personen die in Nederland verblijven ook de Nederlandse 
waarden en normen respecteren. Om dit te bereiken willen we een integrale aanpak van de 
integratie waarbij de gemeente actief samenwerkt met o.a. sportverengingen, scholen en 
woningbouwcorporaties. Integratie gaat immers over meer dan ‘onze taal leren’. Het gaat 
over wonen, wijken, scholing, sporten, religie en veiligheid.  
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4. Een zorgzaam en leefbaar Helmond 
 

De VVD wil een gemeente waarin mensen zelfredzaam zijn en zich vrij kunnen ontplooien. Dat 

betekent ook dat mensen die (tijdelijk of permanent) niet volledig zelfstandig kunnen functioneren 

waar mogelijk op ondersteuning kunnen rekenen. Uitgangspunt daarbij is wat er nodig is en niet 

waar men recht op heeft. Voor een deel moet de gemeente daar waar mogelijk samenwerking met 

de gemeenten in de regio ondersteunen. Het uitgangspunt blijft daarbij: 1 gezin, 1 regisseur, 1 plan. 

Helmond is een prettige plek om te wonen, werken en recreëren. De leefbaarheid van de stad wordt 

bepaald door de aanwezigheid van wijkvoorzieningen, natuur en cultuur. De leefbaarheid van de 

stad komt ook tot uiting in een tolerant klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn, waar aandacht is voor 

jeugd, onderwijs, ouderen en zorg. 

 

Hoe gaan we dit bereiken? 

1. Wij redeneren niet vanuit de systeemwereld (afvinklijstjes) maar de leefwereld (maatwerk) 
zodat we maximaal bij de bedoeling van de regelgeving komen.  

2. Zorg wordt in beginsel in de directe omgeving aangeboden waarbij wijkaccommodaties en 
andere algemene ruimten een belangrijke functie vervullen.  

3. Wij vinden dat een gemeente moet investeren in slimme zorg voor ouderen en mensen met 
een beperking. Door het stimuleren van de inzet van domotica (via een sluitend glasvezelnet) 
kan deze groep duurzaam, langer in hun eigen omgeving blijven wonen. 

4. We streven naar een gemeente die dementievriendelijk is en investeert in een plan van 
aanpak inzake dementie, daarnaast moet er intensief aandacht zijn voor valpreventie en 
vereenzaming.  

5. We streven naar een lhbt (lesbiennes, homo’s, biseksuelen en transgenders) vriendelijke 
stad. 

6. Mantelzorg draagt in belangrijke mate bij aan het zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen 
van zorgbehoevenden. Dit mag er echter niet toe leiden dat de mantelzorgers er zelf aan 
onderdoor gaan en niet meer normaal in de maatschappij kunnen functioneren. 
Mantelzorgers moeten worden betrokken bij het opstellen en evalueren van 
mantelzorgwaardering. Wij zijn voor het afsluiten van een mantelzorgconvenant. 

7. Het onderhoud van de groenvoorzieningen in de stad dient weer op het oude niveau van 
voor de bezuinigingen teruggebracht te worden. Op dit moment zien we door de hele stad 
een verpauperd beeld van de openbare ruimte, waarbij bovendien onveilige situaties zijn 
ontstaan. Een leefbare stad is vooral een goed verzorgde stad. 

8. Succesvolle evenementen zoals de Drakenbotentrace, de Kasteeltuinconcerten, en het 
Kasteel van Sinterklaas zijn grote publiekstrekkers en moeten in ons cultuuraanbod 
behouden blijven. Onze opzienbarende historische collecties zoals het Edah-museum, de 
Vlisco en orgels moeten in het stadscentrum een plaats gaan krijgen. 

9. Kunst, erfgoed en cultuur zijn van grote waarde voor de samenleving. Cultuur stimuleert de 
creativiteit. Creativiteit leidt tot innovatie. Dit heeft een positief effect op de economie en 
welzijn. Daarom zijn wij voorstander van cultuurgerichte initiatieven zoals een Cacaofabriek, 
het Museum Helmond en ’t Speelhuis, die middels een goede programmering culturele 
hotspots kunnen worden. 

10. Wij willen het bredeschoolconcept doorontwikkelen voor het voortgezet onderwijs. VVD is 
een groot voorstander van het integreren van sport- en cultuurfaciliteiten met onderwijs- en 
welzijnsvoorzieningen. Door deze samenwerking kunnen duurzame investeringen 
verantwoord zijn. ‘De kinderen van nu zijn de talenten en klanten van morgen.’ 

11. Tot goede stedelijke voorzieningen behoren ook een zwembad, een jaarronde dagrecreatie, 
verblijfsrecreatie bij Berkendonk en duurzame multifunctionele sportparken zoals bij De 
Braak.  
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5. Een dienstbare Helmondse overheid  

  

De gemeente heeft de plicht om een proactieve houding ten aanzien van het leggen van contacten 
met de burgers en ondernemers te onderhouden. Zij worden in een vroegtijdig stadium betrokken 
bij plannen die direct invloed hebben op het leef- en ondernemersklimaat. Op die wijze moet zij 
invulling geven aan burgerparticipatie. Een dienstbare Helmondse overheid betekent ook dat we de 
kosten van de overheid voor de burgers zo laag mogelijk houden. 
 
 
Hoe gaan we dit bereiken? 
 

1. De gemeente biedt haar dienstverlening neutraal aan. Het is onverteerbaar dat religieuze 
uitingen door de gemeente aan de Helmonders worden opgedrongen. Als iemand kiest voor 
een baan bij de gemeente, dan kiest deze persoon ook voor een religieus neutraal uiterlijk. 
 

2. Wij willen dat de gemeente de omgevingswet (die leidt tot minder regels en eenvoudigere 
ruimtelijk plannen), actief tot uitvoering brengt.  
 

3. Wij streven naar een strikte scheiding tussen gemeentelijke inkomsten en uitgaven. 
Incidentele meevallers mogen niet worden gebruikt voor structurele extra uitgaven.  
 

4. Wij willen de OZB loskoppelen van de totale gemeentelijke lasten en deze mag ten hoogste 
stijgen met de prijsinflatie. 
 

5. Wij streven ernaar dat er bij de gemeenteambtenaren affiniteit is met de stad en er een 
gedegen kennis is van de omgeving. Hierdoor ontwikkelen de ambtenaren initiatieven die 
passen bij de stad. 
 

6. De gemeentelijke organisatie moet zich gaan kenmerken door haar probleemoplossend 
vermogen, flexibiliteit, efficiëntie, slagvaardigheid en klantgerichtheid. 
 

7. Onze inwoners moeten inzicht krijgen waar het belastinggeld aan wordt besteed. We zijn 
voor maximale transparantie. 
 

8. Wij zijn voor intensieve samenwerking met de andere Peelgemeenten om kosten te besparen 
en kennis en kunde te delen. Helmond moet hierin een voortrekkersrol spelen. Daarnaast 
willen we dat de Helmondse positie binnen de Brainportregio wordt versterkt. 

 
9. De nieuwe vormen van bestuurlijke samenwerking vragen om een aanpassing van de 

bestuurlijke structuur. Op dit moment zien we onnodig veel dubbelingen die zorgen voor een 
overbelasting van bestuurders en ambtenaren. Ook de gemeenteraad moet mee in deze 
veranderingen die een andere vorm van bestuurlijke cultuur vereisen. 
 

10. Wij willen dat er aandacht is voor de privacy van de inwoners van de stad. De gemeente 
werkt samen met andere overheden om digitale criminaliteit, zoals identiteitsfraude en 
cybercrime, tegen te gaan of te bestraffen. 
 

11. Wij zijn voor minder regels (deregulering). Overbodige regels ontstaan doordat als een regel 
eenmaal is ingevoerd, deze het eeuwige leven lijkt te hebben. De gemeente kan dit 
tegengaan door voortaan bij iedere nieuwe regel vast te leggen hoe lang deze geldig is, 
oftewel horizonbepalingen invoeren. 
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6. Een duurzaam Helmond. 
 

Duurzaamheid biedt een kans voor economische ontwikkeling en het verhogen van de economische 

winst. De VVD wil duurzaamheid stimuleren door het aantal regels te verminderen en in te zetten op 

eenvoudigere procedures. Nieuwe energiebronnen moeten betrouwbaar, betaalbaar en schoon zijn 

en de uitstoot van CO2 moet worden teruggedrongen zodat we de klimaatrisico’s beter kunnen 

beheersen.  Energiebesparing, gebruik maken van restwarmte en hernieuwbare energie bieden 

kansen. De gemeente is de regiehouder bij de energietransitie. Steeds meer energie wordt lokaal 

opgewekt. Ook kiezen mensen er steeds vaker voor om hun eigen energie op te wekken, 

bijvoorbeeld door warmtepompen of zonnepanelen. Door slim gebruik te maken van 

energienetwerken, kan opgewekte energie die je zelf niet nodig hebt, geleverd worden aan buren 

en buurt. Er moet ruimte komen voor bedrijfsmatige lokale energieopwekking. Starre regels die dit 

in de weg staan, moeten worden aangepast.  

 

Hoe gaan we dit bereiken? 
 

1. Huiseigenaren nemen steeds vaker zelf initiatieven om te besparen op het eigen 
energieverbruik, bijvoorbeeld door middel van woningisolatie. Het lagere energiegebruik is 
niet alleen goed voor de eigen portemonnee, maar ook voor het klimaat. Daarom wil de VVD 
Helmond deze burgerinitiatieven blijvend stimuleren. 
 

2. Het onlangs geopende Energiehuis erkennen als een noodzakelijke gemeentelijke 
basisvoorziening om de burgers te kunnen informeren en adviseren over de energietransitie 
en mogelijke maatregelen, en daarvoor de nodige middelen ter beschikking te stellen. 
 

3. Bij het invullen van het bedrijven- en industriebeleid willen we dat er actief gezocht wordt 
naar bedrijven die een rol kunnen spelen in de verduurzaming van Helmond door het 
leveren van restwarmte of duurzame elektriciteit. 
 

4. Wij willen meer ruimte bieden aan moderne manieren van energieopwekking. Wij willen het 
bedrijfsleven de kans geven innovatieve pilots te starten.  
 

5. De gemeente moet volgens ons vaker optreden als ‘launching customer’ van nieuwe 
innovatieve technologieën en de eigen gebouwen duurzaam onderhouden. 
 

6. Elektrische auto’s zijn een goede, zuinige manier om van A naar B te komen. Daarom 
willen we dat de gemeente actief meewerkt aan voldoende oplaadpunten. 
 

7. Wij willen dat de gemeente duurzame energie zoals zonnecellen stimuleert door minder 
regels en eenvoudige procedures op te stellen. 
 

8. Bij de ontwikkeling en herontwikkeling van nieuwe woonlocaties streven we naar de bouw 
van ‘nul op de meter’ woningen.  
 

9. Wij zijn van mening dat voor de bestaande woningvoorraad gezocht moet worden naar 
alternatieven die een rol kunnen gaan spelen in de verduurzaming. Daarbij moet altijd gelet 
worden op energiebronnen die beschikbaar zijn in de eigen omgeving. 


