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Inleiding 
 
 
Beste Helmonders 
 
Helmond is een gemeente om van te houden! Jij woont in deze fantastische stad met 
volop kansen. Dag in, dag uit zetten onze lokale politici zich in om deze plek nog mooier 
te maken. De gemeente wordt bestuurd door gemeenteraadsleden, wethouders en de 
burgemeester. Op woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Dan is 
het aan jou om te bepalen wie er in de gemeenteraad mag plaatsnemen om jouw geluid 
te laten horen. 
 
In de afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat de VVD het verschil kan maken. Onze 
leuze ‘Helmond een stad met ambitie’ heeft steeds meer vorm gekregen. In ons nieuwe 
verkiezingsprogramma willen we dat de Helmond sterker verder gaat en kiezen we voor 
een minder ideologische maar meer realistische politiek. Dat kunnen we bereiken door 
een grotere VVD-fractie in onze raad. Jij als kiezer kan daarvoor gaan zorgen! 
 
Helmond is binnen de Brainport regio goed op weg om van steeds meer betekenis te zijn. 
Als we sterker verder willen en onze ambities willen verwezenlijken moeten we inspelen 
op de snelle veranderingen die op ons afkomen. Kansen grijpen en problemen oplossen 
kan alleen succesvol zijn als we dat samen doen met de provinciale en nationale overheid, 
samen met andere politieke partijen en samen met de burgers die we vooraf betrekken 
bij het proces. Dit betekent dat we als VVD Helmond in gesprek moeten blijven met onze 
omgeving, dat we moeten blijven luisteren en meedenken. Het uiteindelijke doel is dat de 
leefbaarheid, de veiligheid, het welzijn en de welvaart voor alle Helmonders gaat 
verbeteren. Daarbij horen geen sterk ideologische verkiezingsprogramma’s maar 
flexibele, reële en innovatieve oplossingen en een meer actieve overheid die zorgt voor 
een eerlijk speelveld.  
 
De economie van een stad vaart op het kapitaal van haar inwoners. Het is tijd dat de 
Helmondse burgers die eerlijk en hard werken maar toch moeite hebben om rond te 
komen, gaan ervaren dat ‘sterker verder’ ook voor hen gaat gelden. Dat kunnen we doen 
door ze te begeleiden bij het opbouwen van vermogen, bij het starten van een 
onderneming of het creëren van een financiële buffers. Daarnaast kunnen we met 
omscholing, jobcoaching en sollicitatietrainingen zorgen voor toekomstbestendige 
werknemers die we helpen bij het vinden van banen; betere banen!  
 
De Helmondse VVD kan hierin van meer betekenis zijn omdat we niet alleen geworteld 
zijn in de lokale politiek maar ook sterke banden hebben met de provinciale en landelijke 
afdelingen. Die lijnen worden kort gehouden en het krachtige netwerk dat hierdoor 
ontstaat is voordelig voor de ontwikkeling van onze stad. Je zou dus kunnen stellen dat 
we zowel nationaal, provinciaal als lokaal sterk zijn.  
 
Dat willen we natuurlijk graag zo houden en daarom schreven we een 
verkiezingsprogramma voor alle Helmonders. Op de volgende bladzijdes leest u hoe wij 
denken over dat sterkere Helmond, hoe wij onze ambities verder willen uitbouwen en hoe 
wij van Helmond een nog mooiere stad willen maken.  
 
 
Theo Manders 
Lijsttrekker VVD Helmond
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I Een stad waar het leven fijn is. 

1.1 Waar je goed en betaalbaar kunt wonen 
 

Of je nu alleen woont in de binnenstad, samenwoont met je partner in Helmond-Noord of 
met kinderen een huis met tuin hebt in Brandevoort de woningnood in Helmond is hoog 
en het einde hiervan lijkt nog niet in zicht. Als VVD willen wij dat er meer nieuwe huizen 
bijgebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) 
wonen. We willen als partij bouwen voor de mensen. We geven voorrang aan betaalbare 
koop- en huurwoningen, maar niet de ideologie bepaalt voor ons de aard van de plannen 
maar de vraag uit de markt. We blijven hiervoor nauw in contact met de marktpartijen en 
inwoners, zodat we ons aanbod goed kunnen blijven afstemmen op wat de Helmonders 
echt willen. 

► De realisatie van het innovatieve Brainport Smart District zullen wij kritisch blijven 
volgen. Indien de vraag voor deze woningen tegenvalt moeten we in het belang van 
onze gemeentelijke financiën en onze inwoners kiezen voor een minder 
ideologische maar meer realistische politiek.  

► Het bouwen van betaalbare huur- en koopwoningen heeft onze prioriteit. Wij willen 
dat er meer nieuwe huizen bijgebouwd gaan worden. Ook starters en jonge 
gezinnen moeten betaalbaar in onze gemeente kunnen (blijven) wonen. Hiervoor 
zouden we de verkoopprijs van bepaalde woningen via een koopstartregeling onder 
de NHG-kostengrens kunnen brengen.  

► De tijd tussen een eerste initiatief en de bouw van woningen is nu gemiddeld zeven 
jaar, dat is veel te lang! Het bouwtempo moet omhoog en dit willen we ondersteunen 
met de inzet van extra ambtelijke capaciteit en het verminderen van regelgeving. We 
zoeken naar een optimaal verloop van planologische procedures en inkorting 
daarvan met behoud van bescherming van de belangen van burgers en omgeving. 
We volgen als stad m.b.t. het bouwen zoveel mogelijk de landelijke regelgeving en 
gaan (als dit niet noodzakelijk is) geen extra Helmondse eisen stellen. Om snel meer 
woningen te kunnen bouwen, kiezen we ook voor kortere en soepelere procedures 
voor nieuwbouw. Om dit te bereiken zouden we een taskforce woningbouw willen 
oprichten. 
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► We bestrijden leegstand door het splitsen van woningen en het mengen van functies 
voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Zo zorgen we voor een prettige en 
leefbare stad. De gemeente spant zich in om wettelijke en lokale belemmeringen 
voor geïndustrialiseerd bouwen zoveel mogelijk uit de weg te ruimen. Uniformering 
van eisen en regels aan nieuwbouw is hierbij een van de voorwaarden voor succes. 
Woningcorporaties en marktpartijen spannen zich in om gebruik te maken van 
industriële woningbouw, zonder daarbij aan architectonische en 
stedenbouwkundige kwaliteit in te boeten. 

► De gemeente gaat ook aan de slag met creatieve woonvormen zoals tiny houses, 
CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap) projecten en kangoeroe-woningen. 
Zo helpen we starters op weg en kunnen ouderen in een vertrouwde omgeving bij 
hun kinderen blijven wonen.  

► We willen dat senioren de mogelijkheid hebben om door te kunnen stromen naar 
een seniorenwoning in hun eigen wijk. Daarom vinden wij het belangrijk dat er in 
iedere wijk voldoende seniorenwoningen beschikbaar zijn.  

► Vanwege de sterke vergrijzing in onze stad willen we extra aandacht voor de bouw 
van hofjes of levensloopbestendige woningen met gemeenschappelijke 
ontmoetingsruimtes. Een voordeel hiervan is dat op termijn bij zowel sociale huur, 
vrije huur als bij koopwoningen de doorstroom op de huizenmarkt kan worden 
verbeterd. Ouderen die kleiner willen wonen, hoeven zo niet langer onnodig een 
eengezinswoning bezet te houden waardoor er voor starters een betere toegang tot 
de huizenmarkt ontstaat. 

► Vanwege de grote woningtekorten willen we de bestaande woningbouwafspraken in 
de regio opnieuw tegen het licht houden om als stad meer te kunnen bouwen.  

► Wij willen naast bouwen in het centrum ook meer bouwen aan de rand van de 
bestaande wijken. Het betreft dan grondgebonden woningen met voldoende 
parkeervoorzieningen voor gezinnen met kinderen.  

► Om de dynamiek in het centrum te versterken zou bij de herontwikkeling van het 
Stationskwartier nadrukkelijk ook gedacht kunnen worden aan het bouwen van 
woningen voor expats, senioren en studenten. 

► Ook in de volgende collegeperiode willen we dat het OZB-tarief ten hoogste stijgt 
met de prijsinflatie.  

► Wij willen dat de gemeente de omgevingswet actief tot uitvoering brengt. Hiermee 
willen we bereiken dat het draagvlak onder de bewoners toeneemt, de regelgeving 
vermindert en de uitvoering van onze ruimtelijk plannen vereenvoudigd wordt. 

► De parkeernormen bij de nieuwbouwwoningen moeten afgestemd zijn op de vraag 
uit de markt. Ook hier willen we luisteren naar onze inwoners. Dit betekent wederom 
minder ideologie en meer realisme. 

► Elke inwoner van Helmond zou gelijk behandeld moeten worden. Dit betekent geen 
voorrangsposities op de woningmarkt bij sociale huurwoningen voor migranten / 
statushouders. Het streven moet wel zijn dat we alle inwoners inclusief daklozen een 
dak boven het hoofd kunnen bieden.  

► We willen dat alle inwoners makkelijk en sneller kunnen zien welke mogelijkheden 
zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. Regels uit 
bestemmingsplannen zijn digitaal en actueel beschikbaar. De welstandscommissie 
volgt transparante uitgangspunten en moet niet tot in het detail sturen maar slechts 
sturen op hoofdlijnen.  
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1.2 Waar we de wijk groen en leefbaar houden 
 

We wonen allemaal graag in een wijk waar we ons thuis voelen.  
Een wijk die groen, schoon en veilig is. Waar buren met elkaar een bijdrage leveren aan 
het onderhoud, maar ook het schoonhouden van de tuinen en straat. De gemeente 
stimuleert dat de Helmondse wijken en buurten schoon en leefbaar blijven.  
 

► Een groene leefomgeving met schone straten zonder hondenpoep, overvolle 
prullenbakken of (glas)containers, kapotte verlichting en meubilair draagt bij aan een 
veilige wijk. Onderdeel van een veilige woon- en leefomgeving is het preventief 
tegengaan van vernielingen, zwerfvuil en verloedering. Het is de taak van de 
gemeente om de openbare ruimte netjes te houden en wij willen dat Helmond weer 
mee gaat dingen naar de titel ‘Schoonste en groenste gemeente van Nederland’. 

► Natuur is belangrijk en verdient bescherming. Maar we realiseren ons dat ruimte 
schaars is. Daarom blijven we kritisch kijken wat haalbaar en realistisch is, met een 
juiste balans tussen wonen, ondernemen en recreëren. 

► We willen meer groene plekken met bomen en planten in de stad en haar wijken, 
hoe klein dan ook. Zo gaan we hittestress tegen en zorgen voor een omgeving die 
klimaatbestendiger en koeler is. 

► Bij het onderhoud van groen en het plaatsen van speeltoestellen wordt zoveel 
mogelijk samengewerkt met de inwoners. Initiatieven van wijkbewoners en 
organisaties om de eigen straat of buurt te vergroenen en onderhouden worden 
aangemoedigd. 

► Inwoners kunnen afval zo goedkoop en eenvoudig mogelijk kwijt. Daarbij streven we 
naar zoveel mogelijk hergebruik en recycling. We zetten ons in voor een systeem 
waar afval achteraf wordt gescheiden. Dat zorgt voor minder containers en is 
bovendien goedkoper.  

► Zwerfvuil, vuilnis rondom afvalcontainers, graffiti en andere overlast worden 
aangepakt en vernielingen snel hersteld. De kosten hiervan worden zoveel mogelijk 
verhaald op de veroorzakers. 

► We willen in relatie tot de leefbaarheid van de wijk een onderzoek naar de 
verkabeling van de 150 Kv-lijn in Brandevoort met als doel het terugdringen van de 
elektromagnetische straling.  

► Luchtvervuiling, geluidsoverlast en geuroverlast zijn een aanhoudende bron van 
zorg in wijken zoals Brouwhuis en Rijpelberg. Wij willen dat de gemeente een 
aantoonbaar bemiddelende rol gaat spelen om zodoende in overleg met de 
ondernemers, inwoners en de provincie de problemen te minimaliseren. 

► Wij willen onze verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat Helmondse inwoners 
tijdig worden geïnformeerd (via moderne kanalen) en meegenomen in ruimtelijke 
ontwikkelingen van omliggende gemeenten die de leefbaarheid direct raken. 
Hiermee creëren we draagvlak. Concrete voorbeelden hiervan zijn opvanglocaties 
en een zonnepark aan de Broekstraat in het Brandevoortse deel Liverdonk en 
Hazenwinkel. 
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1.3 Waar vervoer van A naar B vlot gaat 
 
We verplaatsen ons allemaal voortdurend. We gaan naar het werk, bij vrienden en familie 
op bezoek of wandelen een rondje in onze buurt om de hond uit te laten. Hoe we ons ook 
verplaatsen: het is fijn om zonder al te veel gedoe van A naar B te komen. En het is bovenal 
belangrijk dat verkeersituaties veilig zijn voor voetganger, fiets en auto. Zorgen voor een 
goede bereikbaarheid is één van de kerntaken van de gemeente. De spilpositie die 
Helmond binnen de Peel en de Brainport regio inneemt vraagt om infrastructurele 
maatregelen. Tijdverlies die onder andere door files worden veroorzaakt, kost het 
bedrijfsleven miljoenen en gaat ten koste van onze concurrentiepositie. Een goede 
bereikbaarheid van de stad en van de bedrijventerreinen is belangrijk voor zowel een 
gezond als economisch klimaat.  

► Verkeersveiligheid heeft onze prioriteit. We richten onze straten en wijken veilig in, 
in het bijzonder in de buurt van scholen en sportclubs. Dat doen we in samenwerking 
met de Helmondse verenigingen, scholen, ondernemers, politiediensten, ouders en 
buurtbewoners.  

► In veel plekken in de stad is het lastig om dichtbij huis te parkeren. Door rekening te 
houden met een juiste balans tussen woongenot en groen, kijken wij hoe we 
voldoende parkeergelegenheid kunnen  realiseren. Een auto is tenslotte vaak geen 
keuze, maar nodig om bijvoorbeeld op de werkplek te komen of te kunnen 
mantelzorgen. Bij nieuwbouw streven we naar zoveel mogelijk parkeren op eigen 
terrein.  

► Of het nu met een ‘gewone’ fiets, een elektrische fiets of een ander nieuw 
vervoersmiddel is: onze inwoners kunnen zich prettig en veilig door Helmond 
bewegen. Deze ontwikkelingen vragen om fietspaden en wegen die worden 
ingericht op de toekomst, waarbij veiligheid en  doorstroming centraal staan. Bij ov-
knooppunten plaatsen we voldoende (beveiligde) fietsenstallingen. 

► Het is belangrijk dat het openbaar vervoer van goede kwaliteit is, met een goede 
verbinding tussen stad en regio. Daarin zien we de voordelen van innovatieve en 
kostenefficiënte vormen van openbaar vervoer, zoals bijvoorbeeld snelbussen en 
een Mobility as a Service app. Ontwikkelingen ten aanzien van deelmobiliteit laten 
wij over aan de markt, deelmobiliteitsoplossingen voor woningbouw- en 
bedrijventerreinontwikkelingsprojecten gaan we niet verplicht opleggen.  

► Het openbaar vervoer en voorzieningen zoals de taxbus (combinatie 
doelgroepenvervoer en openbaar vervoer) zijn goed toegankelijk. Stations zijn 
aangepast zodat mensen met een beperking ook kunnen instappen. 

► We stimuleren dubbelgebruik van parkeerterreinen en parkeergarages. Door slimme 
afspraken te maken kunnen parkeergarages van kantoren en bedrijven in het 
centrum op koopavonden, zaterdagen en koopzondagen gebruikt worden. Zo 
zorgen we voor voldoende  parkeerplaatsen voor bewoners en bezoekers van onze 
stad. 

► De opbrengsten van parkeervergunningen en parkeerkosten worden gebruikt voor 
een goede bereikbaarheid van de stad. Niet om andere kostenposten te dekken. Het 
is namelijk onwenselijk dat de gemeente de auto eenzijdig als melkkoe gebruikt.  

► Het aantal parkeerplekken voor gehandicapten willen we uitbreiden. De aanvraag 
voor parkeervergunningen voor onze gehandicapte medemens willen we gratis gaan 
verstrekken. 

► Wij willen een integraal onderzoek naar het verdiept aanleggen van de Traverse 
waarbij niet alleen de mobiliteitsaspecten maar ook de voordelen met betrekking tot 
leefbaarheid, bewoonbaarheid en aantrekkelijkheid van het centrum worden 
meegewogen. 
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► We helpen winkeliers door duidelijke afspraken te maken over parkeerbeleid. 

Omwille van de concurrentiepositie willen we de parkeertarieven voor bezoekers van 
het centrum niet verder laten stijgen. 

► Het onderhoud van wegen en wegafsluitingen wordt duidelijk en tijdig met de 
inwoners afgestemd en gecommuniceerd. Daarbij geldt dat we onderhoud zoveel 
mogelijk in één keer proberen te doen, om overlast te beperken. Daarbij is helder 
wat de alternatieve route is. Zo voorkomen we ‘zoekverkeer’. 

► Als landelijke partij zullen we ons zowel regionaal als nationaal (denk aan de A67) 
blijven inzetten voor een betere ontsluiting van de stad en de regio. Ons streven is 
om de N279 in de toekomst voor het grootste deel uit 2x2 rijstroken (80 km/uur) te 
laten bestaan en ook de Ruit blijft voor ons een optie.  Bij Helmond houden we ons 
nog steeds vast aan het advies van de provinciale Stuurgroep om de weg om de 
wijk Dierdonk heen te leggen. De extra maatregelen voor het beperken van hinder 
van de nieuwe weg voor de inwoners van de wijken Dierdonk, Brouwhuis en 
Rijpelberg zijn inmiddels vastgelegd. 

► Veiligheid, doorstroming en leefbaarheid op en rond de weg Helmond-Deurne 
(N270) willen we in samenwerking met de provincie en gemeente Deurne 
aanpakken. 

► We voeren een actief beleid om sluipverkeer in woonwijken tegen te gaan.  
► We willen verder investeren in een goede ontsluiting van de bestaande en nieuw 

aan te leggen bedrijventerreinen. Hiervoor pleiten wij voor de opwaardering van de 
Rochadeweg op BZOB. 

► Het centrum moet goed bereikbaar blijven voor de lokale en regionale inwoners. 
Zolang alternatieven ontbreken willen wij de doorstroming via Traverse in de huidige 
staat behouden.  

► Met betrekking tot het goederenvervoer over het spoor (de Brabantroute) willen we 
dat de risico- en geluidsplafonds met giftreinen niet langer worden overschreden. 
We streven er in samenspraak met landelijke en regionale partijen naar dat de 
(risicovolle) goederentreinen zo snel mogelijk weer via de Betuwelijn gaan rijden. 

► Wij willen een verbeterde ontsluiting van Dierdonk via Scheepstal. 
► Wij willen dat de belijning van onze fietspaden in bijvoorbeeld een wijk als Dierdonk 

wordt verbeterd. 
► Wij willen vanwege verkeersveiligheid dat nieuwe fietspaden standaard in rood 

worden uitgevoerd. 
► Wij willen in verband met de veiligheid verkeersmaatregelen nemen bij de 

Broekstraat in Brandevoort. 
► Ook onveilige verkeerssituaties in de nabijheid van scholen (zoals Mondomijn) willen 

we aanpakken.  
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1.4 Vol slimme en duurzame oplossingen 
 

Helmond moet verduurzamen en hierop proactief de inwoners benaderen. Daardoor gaat 
er veel veranderen. Deze veranderingen kunnen alleen gerealiseerd worden als er 
voldoende draagvlak is onder onze bevolking. Duurzaamheid biedt kansen voor 
economische groei en een fijne en leefbare stad. Maar wel op een betaalbare manier voor 
gewone gezinnen en ondernemers. Door dit op een slimme manier aan te pakken, kunnen 
we ons leven zoveel mogelijk blijven leiden zoals we zelf willen en blijft onze stad prettig 
om te wonen. 
 

► Voordat een wijk overgaat op een andere energievoorziening dan gas, willen we dat 
inwoners een betaalbaar alternatief aangeboden krijgen. Denk bijvoorbeeld aan 
slimme energienetwerken, waarbij huishoudens overtollige duurzame energie 
onderling kunnen delen. Het gasnetwerk behouden we voor de toekomst, wanneer 
alternatieven zoals waterstof of groen gas beschikbaar zijn. 

► We willen de aansluitbereidheid van onze inwoners op ons glasvezelnet stimuleren. 
► We zetten vol in op innovatie. We doen dit zonder ideologische oogkleppen en zijn 

bereid bij voortschrijdend inzicht nieuwe keuzes te maken. We kiezen in ons 
milieubeleid voor reële en uitvoerbare oplossingen, los van politieke dogma’s. De 
totale woonlasten mogen hierbij niet stijgen.  

► We blijven het  EnergieHuis Slim Wonen ondersteunen en we zetten in op een 
verdere professionalisering om aan de te verwachten grote vraag naar informatie te 
kunnen voldoen.   

► Zonnepanelen horen in eerste instantie aangelegd te worden op de daken, boven 
parkeerplaatsen, op geluidschermen en niet in de schaarse open groene Helmondse 
ruimte. 

► Het Landschapspark Kloostereind draagt bij aan de leefbaarheid in Brouwhuis en 
het is onwenselijk dat hier in de toekomst een zonnepark wordt gerealiseerd. We 
willen dat net zoals in Stiphout voorkomen. 

► De energietransitie en verduurzaming bieden grote kansen voor het stimuleren van 
innovatie en werkgelegenheid. De gemeente voert actief beleid om deze nieuwe 
sectoren te steunen. Wanneer het effectief bijdraagt aan de lokale of regionale 
economie en het milieu, kopen we onze producten en diensten duurzaam en circulair 
in. 

► Wij ondersteunen het streven van de Europese en de nationale politiek naar een 
energieneutraal Helmond in 2050. We kunnen dit onder andere bereiken door 
energie te besparen en meer duurzame energie op te wekken.  
We blijven de ontwikkelingen op het gebied van energietransitie op de voet volgen. 
Hierdoor kan als gevolg van innovaties en voortschrijdend inzicht eerder vastgesteld 
beleid alsnog worden aangepast.  

► We stimuleren milieubewust ondernemen, met een grote rol voor de lokale 
opwekking van duurzame energie.  

► We maken het zo gemakkelijk mogelijk om zonnecellen en laadpalen aan te vragen, 
door procedures simpeler te maken. We willen als stad zelf meer profiteren van de 
ontwikkelingen op het gebied van smart mobility en het elektrisch rijden. Daarom wil 
de VVD in de volgende collegeperiode de laadpalen en het aantal parkeerplaatsen 
voor elektrische auto’s op Helmonds grondgebied flink laten groeien. 

► We streven naar een elektrificatie (of aandrijving met waterstof)  van het 
gemeentelijke wagenpark (dit geldt ook voor ingehuurd materieel, zoals 
vuilniswagens en bussen). 
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II Een bloeiende Helmondse economie. 

 

2.1 Waar ondernemers de ruimte krijgen 
 
Onze stad heeft de ambitie om op termijn te groeien naar een stad van 120.000 inwoners, 
dit lukt alleen als er ook voldoende werkgelegenheid is. Groei van de werkgelegenheid 
begint bij voldoende beschikbaarheid van werklocaties en bedrijventerreinen. Daarom 
zetten we dan ook in op de realisatie van een regionaal bedrijventerrein en de verdere 
ontwikkeling van bedrijventerrein Varenschut Noord. Naast de grote bedrijven die actief 
zijn in Helmond is juist het midden- en kleinbedrijf dé banenmotor. Als het goed gaat met 
de lokale ondernemers, dan gaat het goed met de gemeente. De coronacrisis heeft onze 
Helmondse bedrijven en ondernemers echter hard geraakt. Zij hebben een moeilijke tijd 
achter de rug en vele dragen iedere dag nog de financiële gevolgen van deze crisis. En 
hoewel onze inwoners steeds meer gevaccineerd zijn en overheidsmaatregelen steeds 
meer worden afgebouwd, moeten we de ondernemers ook de komende periode blijven 
ondersteunen. Het Coronavirus kan op een gegeven moment zijn uitgedoofd, echter de 
negatieve financiële gevolgen zullen de komende jaren nog steeds voelbaar zijn.  Daarom 
willen wij ondernemers de komende periode blijven ondersteunen. Zo dragen we bij aan 
een bloeiende economie, banen  voor onze inwoners en innovatieve technieken voor de 
toekomst.  

► Door ondernemers de ruimte te geven en te zorgen voor minder regels stimuleert de 
gemeente  een gezonde lokale economie met meer banen. 

► Binnen de wettelijke mogelijkheden gunt de gemeente Helmond haar opdrachten 
zo veel mogelijk aan lokale ondernemers. 

► We richten ook één loket in voor organisatoren en verenigingen die evenementen 
organiseren, zoals Koningsdag of een braderie. Er is sprake van een uitnodigend 
evenementenbeleid  waarbij  het loket actief en oplossingsgericht meedenkt en waar je 
terecht kunt als er iets misgaat. 

► Ondernemers krijgen van de gemeente maximaal één aanslag per jaar waarop alle 
lokale lasten staan vermeld, waarbij de ondernemer ook de mogelijkheid krijgt de 
aanslag in termijnen te betalen overeenkomstig de betalingsmogelijkheden die 
particulieren hebben. 

► We streven naar het zoveel mogelijk afschaffen van vergunningen en vervangen 
deze door algemene regels of een meldingsplicht. 

► Het stadscentrum en de wijkwinkelcentra zijn belangrijke werklocaties. Zij 
verdienen derhalve onze maximale aandacht.  
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► We blijven inzetten op het versterken van de Helmondse topsectoren: Automotive, 
Food Tech Brainport en Slimme Maakindustrie door te investeren in een 
aantrekkelijk vestigingsklimaat, acquisitie en promotie, zowel nationaal als 
internationaal. 

► Het feit dat we als gemeente onderdeel uitmaken van Brainport Eindhoven heeft 
een economische meerwaarde voor onze stad. Daarom willen als gemeente 
Helmond onderdeel van Brainport Eindhoven blijven. Dit betekent dat we ook 
financieel ons steentje bijdragen.  

► We zetten in op vraaggericht en proactief ontwikkelen van nieuwe moderne 
duurzame en toekomstbestendige bedrijventerreinen.  

► Daarnaast willen we inefficiënte verouderde bedrijventerreinen actualiseren en 
renoveren. Daarmee willen we de verpaupering van onze bedrijventerreinen 
tegengaan, de veiligheid vergroten, de duurzaamheid bevorderen en vooral ook de 
efficiency van de bestaande ruimten beter benutten. Daarbij geldt dat grond 
schaars is en dat ook nieuwe innovatieve bouwconcepten zoals het “gestapeld” (in 
de hoogte) bouwen een plek moeten krijgen. 

► Het parkmanagement van de bedrijventerreinen speelt een grote rol. In het 
onderlinge overleg organiseren ondernemers het beheer en de beveiliging van de 
openbare ruimte zelf. Ook het dagelijks beheer en onderhoud zou door het 
parkmanagement kunnen worden overgenomen. 

► We willen onderzoeken of het Ondernemersfonds Helmond een meer uitvoerende 
en constructieve rol kan gaan spelen in de ontwikkeling van het Helmondse 
ondernemersklimaat. Zo zouden bijvoorbeeld bepaalde uitvoerende 
werkzaamheden waar het ambtelijk apparaat vanwege andere prioritering of 
personeelstekorten niet aan toe komt kunnen worden gemandateerd. 

► De samenwerking tussen de gemeente Helmond en Stichting Bedrijventerreinen 
Helmond heeft intussen haar vruchten afgeworpen. Deze samenwerking willen we 
voor de toekomst garanderen middels structurele financiële bijdrage. 

► Onze stad kent veel (internationaal) logistieke bewegingen. Het is voor chauffeurs 
niet altijd mogelijk om te parkeren op het terrein van hun opdrachtgevers. We 
willen daarom op een bedrijventerrein betaalde veilige parkeerplaatsen realiseren 
voor het (internationaal) beroepsgoederenvervoer met de daarbij horende 
basisfaciliteiten zoals toiletten, douches. 

► Het bedrijfsleven komt in een aantal sectoren arbeidskrachten tekort en is daarom 
aangewezen op arbeidskrachten uit het buitenland. Om het werken in onze stad 
voor buitenlandse werknemers aantrekkelijker te maken, faciliteren we in 
samenspraak met ondernemers extra hoogwaardige tijdelijke huisvesting.   

► De gemeente draagt er zorg voor dat er ten allen tijde voldoende bedrijfsruimte 
beschikbaar is. Bestaande bedrijven die uit hun jas zijn gegroeid willen we  in 
verband met het behouden van de werkgelegenheid binnen onze gemeente blijven 
huisvesten.  

► De ontwikkeling van BZOB-Zuid tot een bedrijventerrein blijft voor de VVD nog 
steeds een optie. In onze visie zou een ontwikkeling in harmonieuze samenhang 
met de woonomgeving en de natuur mogelijk moeten zijn.  

► Voor een goed ondernemersklimaat is het van groot belang dat de technische mbo-
opleidingen in Helmond worden versterkt. De afstemming tussen het onderwijs en 
het bedrijfsleven moet worden geoptimaliseerd. Hierdoor kunnen onze inwoners 
worden opgeleid voor banen waar echt vraag naar is. Zo kunnen we vanwege de 
energietransitie bijvoorbeeld maximaal inzetten op de opleidingen in de 
installatiebranche. 

► Naast mbo-opleidingen is het van belang dat ook hbo / wo-opleidingen (zoals 
bijvoorbeeld in de automotive) een plaats krijgen in Helmond. Dit willen we bereiken 
in samenwerking met al bestaande HBO en WO instellingen.  

► We gaan een landelijke lobby starten om het mogelijk te maken dat bedrijven hun 
overtollige groene-energie aan elkaar kunnen leveren.  
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2.2 Waar de stad bruist en bezoekers van buiten aantrekt 
 

Onze lokale ondernemers werken iedere dag hard aan een levendige en aantrekkelijke 
winkelstraat. Door in leegstaande gebouwen wonen, werken, detailhandel en horeca te 
vermengen, creëren we een bloeiende lokale economie. Een stad komt pas echt tot leven 
als de binnenstad bruist. Met een veilig en aantrekkelijk centrum, trekken we bezoekers 
aan van buiten en zorgen we voor een prettige stad, die klaar is voor de toekomst. 

 
► We stimuleren winkelen in onze eigen winkelgebieden, zowel fysiek als digitaal. 

Aantrekkelijke, veilige en bruisende gebieden zorgen voor een levendige 
winkelstraat vol met lokale ondernemers. 

► We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, 
detailhandel en horeca. Zo maken we de stad prettig en leefbaar. 

► Wij willen dat de uitbreiding van onze terrassen in het centrum ook na de corona-
periode wordt gehandhaafd. Ook zouden we willen onderzoeken of een overdekt 
en verwarmd winterterras (voorbeeld plannen Eindhoven) ook in Helmond te 
realiseren is. 

► De strikte scheiding tussen horeca en detailhandel is niet meer van deze tijd. Wij 
willen dat horecabedrijven hun producten kunnen verkopen aan hun gasten en dat 
ook winkeliers hun  klanten als gast kunnen ontvangen. 

► Ter bevordering van toegankelijkheid en promotie van het centrum dient de 
routering meer aandacht en uitstraling te krijgen.  

► Via actieve informatieborden gaan we het voor bezoekers van onze binnenstad 
eenvoudiger maken om een vrije parkeerplaats te vinden.  

► Om het winkelend publiek niet onaangenaam te verrassen willen we de 
parkeertarieven maximaliseren. Met betrekking tot het parkeren streven we naar 
gedifferentieerde parkeertarieven. Bijvoorbeeld; hoe verder van het centrum des te 
goedkoper de tarieven,   een 24 uurstarief en een 24-uurs openstelling van alle 
parkeergarages. Kort parkeren tot maximaal een uur willen we aantrekkelijker 
maken.  

► We vinden het van belang dat het winkellandschap zich vernieuwt en meegaat in 
de tijd. Een vernieuwend, hoogwaardig en gevarieerd winkelaanbod hoort daarbij. 
In Helmond is er behoefte aan meer exclusieve en unieke winkels. We willen ons 
dan ook gaan inzetten om de diversiteit in het winkelaanbod te gaan vergroten. 

► We willen een fonds faciliteren om kleine middenstanders te begeleiden om hun 
bedrijf te verplaatsen naar lege panden in het stadscentrum of een 
wijkwinkelcentrum. Daarnaast willen we hen begeleiden om het wijzigen van een 
pand naar de bestemming wonen eenvoudiger maken. Omdat er altijd sprake 
moet zijn van maatwerk gaan we hiervoor het gesprek aan met de ondernemers. 

► De zaterdagmarkt is een plek om elkaar te ontmoeten. Er zijn trends in het 
koopgedrag van de consument waar markten heel goed op kunnen inspelen. Zo is 
er steeds meer aandacht voor voeding en vakmanschap en is er behoefte aan 
beleving en vermaak. Door de samenwerking op te zoeken met lokale ondernemers 
kunnen kansen worden benut. Ons Helmondse winkelgebied kan zich hierdoor 
onderscheiden en aantrekkelijker worden voor consumenten. Wij zouden hiervoor 
de stichting Marktpromotie een nieuwe impuls willen geven. 

► De huidige fietsenstalling onder de Traverse willen we verplaatsten. Hierdoor 
ontstaat er een verbinding tussen de kanaalzone en het kasteel. 

► Het Helmondse kasteel willen we meer commercieel gaan inzetten ten behoeve 
van ons bedrijfsleven. Zo kan men gasten ontvangen in een historische Helmondse 
omgeving. 

► We willen in overleg met de centrumondernemers een onderzoek starten naar de 
mogelijkheid van een speciale betaalde opvanglocatie voor kinderen van 
werknemers en shoppende ouders.  

► Voor het laden en lossen willen we extra voorzieningen creëren bij o.a. de 
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Kegelbaan, Ameidewal, Noord-Koninginnewal en Havenweg.  
► We willen binnen de gemeente een gemeentelijk accountmanager die advies geeft 

aan de ondernemers en burgers bij de organisatie van evenementen.  
► We stimuleren de komst van een groot landelijk evenement in Helmond dat past 

binnen het DNA van onze stad. 
► Om het centrum te verlevendigen willen we een deel van de Kanaaldijk en de 

Steenweg verkeersluw maken.  
► Vanwege de veiligheid willen we de Kasteellaan en de Havenweg afsluiten voor 

brommers en fietsers. 
► Het Helmondse kanaal is een historisch baken in onze stad. Wij zijn voorstander 

van de ontwikkeling van een recreatieve Kanaalzone. Te denken valt aan een 
aanleghaven en de verhuur van bijvoorbeeld waterfietsen en kano’s. 

► Mede vanuit cultuurhistorisch oogpunt dringt op dit moment de vraag naar de 
toekomst van het Helmondse industrieel erfgoed zich op. Die toekomst hangt vooral 
af van de mogelijkheden tot herbestemming. Watertorens hebben een relatief hoge 
cultuurhistorische waarde. Wij zien het als een uitdaging om te bekijken of voor 
onze Helmondse watertoren herbestemming een haalbare optie is.  

► Het Helmondse DNA (automotive, foodstad en slimme maakindustrie) willen we ook 
in de binnenstad beter zichtbaar maken. 

► We willen een verdere uitbreiding van camperparkeermogelijkheden in onze stad. 
► Wij willen de Veste aantrekkelijker maken en hierbij ondernemers betrekken. Te 

denken valt aan: bestrijden van leegstand, de aanleg van meer terrassen en groen. 

2.3 Met culturele voorzieningen voor alle leeftijden 
 
In Helmond zorgen we voor een rijk aanbod van culturele voorzieningen en evenementen. 
We zijn er trots op dat we hiermee veel bezoekers aantrekken. Daarin spelen horeca, 
musea, sportverenigingen, bibliotheken en buurthuizen een belangrijke rol. Door met 
elkaar samen te werken dragen we bij aan persoonlijke ontwikkeling en vermaak voor jong 
en oud. Of het nu gaat  om carnaval, een muziekfestival, een culinair event, Cacaofabriek 
of theater Het Speelhuis, in Helmond is ruimte voor creatieve ideeën en initiatieven van 
onze inwoners. Het is niet aan de gemeente om te bepalen wat cultuur is. 
 

► In onze stad worden leuke evenementen georganiseerd en zijn er culturele 
voorzieningen voor alle leeftijden. Het cultureel erfgoed van de gemeente mag 
gezien worden! Cultuur verbindt, inspireert en prikkelt. Wij intensiveren de promotie 
van ons erfgoed, zowel bij onze bezoekers als onze inwoners.  Dat draagt bij aan 
onze Helmondse identiteit.  

► Wij koesteren onze cultuur. Daarbij horen nadrukkelijk ook volkscultuur, 
immaterieel erfgoed en cultuurhistorische evenementen zoals de Sinterklaasintocht 
,schuttersfeesten en carnaval. Deze evenementen willen we daarom zoveel 
mogelijk vanuit de gemeente faciliteren. 

► Een door de gemeente beschikbaar gestelde hal om te werken aan de praalwagens 
is een lang gekoesterde wens van de Helmondse carnavalsverenigingen. We willen 
de mogelijkheden tot realisatie onderzoeken. 

► Financiële middelen voor cultuur willen we effectiever inzetten. Zo bereiken we 
zoveel mogelijk inwoners. Van culturele instellingen verwachten we dat ze 
verantwoordelijkheid afleggen over hoe subsidiegelden zijn besteed. 

► Ook particuliere musea ontvangen een reëel deel van de subsidiebudgetten die 
jaarlijks aan Helmondse musea worden toegekend.  

► Wij willen ons inzetten voor toekomstbestendige wijkgerichte ontwikkelingen zoals 
MFC-Stiphout en gebiedsontwikkelingen rond de Vinkenlaan. 

► We willen een nieuwe gemeentelijke sporthal realiseren in Mierlo Hout. 
► We willen een toekomstbestendige oplossing voor de huisvesting van HC 

Helmond, de hockeyclub van onze stad. 
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2.4 Waar zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan 
 

Werk is van groot belang voor de mens en de samenleving. Werk zorgt voor contact met 
andere   mensen. Werk leidt tot zelfstandigheid en eigenwaarde. Wie werkt, investeert in zichzelf 
en draagt  zijn steentje bij aan de toekomst van onze samenleving. 
 

► Helmond moet niet langer achterblijven op de brede welvaartsontwikkeling. 
► Wij willen dat de gemeente zich inzet om de Helmondse bevolking financieel 

vaardiger te maken. We helpen inwoners bij het starten van een onderneming, het 
opbouwen van een financiële buffer en starten met beleggen. We helpen bij het 
vinden van banen; betere banen! Dankzij jobcoaching en sollicitatietraining. Maar 
ook als het even tegenzit geven we thuis: met budgetbegeleiding. 

► Bij problematische schulden zorgen we voor ademruimte, zodat de problemen met 
een schuldhulpverlener op een rij gezet worden. Zo voorkomen we verdere 
escalatie. Bij schuldhulpverlening hebben we specifiek aandacht voor de mentale 
gezondheid van onze inwoners. Wanneer er signalen zijn dat schulden ontstaan, 
bieden we zo vroeg mogelijk hulp aan. De wachttijd om aanspraak te kunnen maken 
op de gemeentelijke schuldhulpdienstverlening willen we nog verder inkorten. 

► 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 sociaal isolement. Sociaal beleid moet 
daarom altijd gericht zijn op het vinden van werk, een stage of opleiding.  

► We willen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk gaan. Bij om- en bijscholing 
richten we ons daarom op iemands talenten, mogelijkheden en hoe dit aansluit op 
de arbeidsmarkt. Wanneer de stap naar regulier werk nog te groot is begeleiden 
we onze inwoners naar leerwerkplekken. Voor inwoners waarbij dit niet lukt maken 
we gebruik van beschut werk. 

► Wij stimuleren dat het onderwijs en het bedrijfsleven nauw samenwerkt om te 
zorgen dat er voldoende passende banen zijn voor wie klaar is met zijn opleiding.  

► Wie naar vermogen bijdraagt kan op onze ondersteuning rekenen. Het verliezen 
van een baan is al ingrijpend genoeg. Wel verwachten wij een tegenprestatie omdat 
we het belangrijk vinden dat mensen blijven meedoen in de samenleving. 

► Wanneer je van een uitkering naar een betaalde baan gaat, willen we dat je er in 
inkomen op vooruit gaat. Regels die dit in de weg staan proberen we af te schaffen. 
Zo willen we nieuwe armoedevallen voorkomen. 

► Wij willen uitkeringsgerechtigden die onvoldoende ingeburgerd zijn verplichten te 
werken aan inburgering en integratie anders vindt er korting op hun uitkering plaats. 
Als je bijstand ontvangt maar de sollicitatieplicht niet naleeft of geen tegenprestatie 
verricht wordt er gekort op de uitkering.   

► We willen dat de gemeente zich nog meer gaan inzetten bij het ondersteunen en 
helpen van 50- en 60-plussers die op zoek zijn naar werk.  
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2.5 Waar iedereen meedoet en integreert 
 
We hebben te lang gedacht dat de inburgering van nieuwkomers enkel hun eigen 
verantwoordelijkheid was. Maar je bent niet direct zelfredzaam in een land dat in elk 
opzicht anders is dan waar je vandaan komt. Hierdoor kunnen vrijheden waar eeuwenlang 
voor gevochten is onder druk komen staan, met parallelle samenlevingen als resultaat. 
Van nieuwkomers verwachten we dat ze in ruil voor de geboden gastvrijheid bijdragen aan 
onze samenleving. Door de Nederlandse taal te leren en je te verdiepen in onze normen 
en waarden, kun je sneller aan het werk. Daarbij bieden we goede begeleiding. 
 

► We sluiten niemand uit. Er zijn in Helmond heel veel nieuwkomers die hun eigen 
weg hebben gevonden en geïntegreerd zijn in onze samenleving. Zij hebben de 
kansen gegrepen die ons land biedt. We zijn daar trots op en verwachten dat ook 
van anderen. 

► De Nederlandse taal spreken is cruciaal voor het vinden van een baan. We zorgen 
voor betaalbare cursussen om als nieuwkomer de taal te leren en gaan 
laaggeletterdheid tegen. Daarbij verwachten we van iedereen maximale inspanning 
om het Nederlands te leren. Wanneer iemand bewust niet meewerkt en daardoor 
onvoldoende de Nederlandse taal beheerst, kunnen boetes volgen of korten we de 
uitkering. 

► Jonge kinderen van ouders die inburgeren gaan verplicht naar een peuterspeelzaal 
om achterstanden vroeg aan te pakken. We betrekken ouders bij taalonderwijs voor 
jonge kinderen. Wij roepen de organisaties die betrokken zijn bij het 
inburgeringstraject op om  meer aandacht te besteden aan onderwerpen zoals het 
recht van zelfbeschikking, de gelijkwaardigheid van man en vrouw, LHBTIQ+-
rechten, antisemitisme en de vrijheid van godsdienst. 

► Voor afgewezen asielzoekers of illegale migranten is in Helmond geen plaats. De 
gemeente ondersteunt hen niet met hulp en verleent geen opvang. Ook 
organisaties die illegalen helpen, krijgen geen financiële ondersteuning vanuit de 
gemeente. 

► We willen geen subsidies verstrekken aan organisaties die onze democratische 
waarden ondermijnen.  

► De vrijheid hebben om te zeggen en schrijven wat je vindt en om informatie te 
ontvangen en verspreiden, is cruciaal voor een democratisch land. Het biedt 
burgers de mogelijkheid zich een mening te vormen over onderwerpen die spelen 
in de maatschappij en deel te nemen aan het publieke debat. De vrijheid van 
meningsuiting is voor ons zo belangrijk dat we hiervoor middels een tekst in het 
nieuwe Huis voor de Stad extra aandacht willen vragen. 
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III Waardevol samenleven. 

 
3.1 Met liefdevolle zorg, dichtbij huis  
 

Vroeg of laat krijgen we allemaal met zorg te maken. Daarom willen we goede en liefdevolle 
zorg waarin onze inwoners centraal staan. Met hulp die dicht bij huis wordt georganiseerd,  
zodat het weinig aanpassing vraagt aan ons dagelijks leven. Een buurt waar je buren 
gemakkelijk kunt ontmoeten voor een gezellig praatje. En waar alle straten goed toegankelijk 
zijn, zodat iedereen gemakkelijk naar de buurtwinkel kan gaan. 
 

► Helmonders blijven het liefst zo lang mogelijk in hun eigen omgeving. We zetten 
daarom in  op het bouwen van levensloopbestendige woningen en woonvormen waar 
ouderen bij elkaar kunnen wonen. Zo kun je met ondersteuning (huisautomatisering - 
domotica) en slimme zorg langer zelfstandig blijven 

► Een vergunning voor het aanpassen van een woning moet snel verleend worden als 
het bijdraagt  aan langer zelfstandig wonen.  

► We willen investeren in de bouw van  nieuwe woningen voor ouderen en mensen met 
een beperking 

► Zorg moet voor iedereen betaalbaar blijven. Daarom kijken we kritisch of de hulp die 
we geven passend is. 

► Wanneer zorg nodig is dan moet het snel beschikbaar zijn. Als thuis wonen niet langer 
mogelijk is vinden we dat er binnen 3 weken opvang beschikbaar moet zijn.   

► De gemeente helpt bij het ontzorgen van onze mantelzorgers. Wij zijn voorstander 
van een centrale plek waar mantelzorgers terecht kunnen  met vragen en informatie.  
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► Welzijnsorganisaties onderhouden contact met mantelzorgers om overbelasting te 
voorkomen.  Huisartsenpraktijken, buurthuizen en sociale wijkteams spelen hierin 
een cruciale rol. Zo zorgen we voor  basisondersteuning in het dagelijks leven. Wij 
willen de ondersteuning in de eigen wijk zo laagdrempelig mogelijk houden. 

► Dak- en thuislozen in de tijdelijke opvang en mensen met psychische problemen 
hebben vaak moeite met het vinden van geschikte woonruimte. Hierdoor blijven zij 
langer in de maatschappelijke opvang wonen dan nodig, waardoor er wachtlijsten 
ontstaan. Wij zijn van mening dat de maatschappelijke opvang tijdelijk van aard 
moet zijn. Daarom streven we naar meer zelfstandige woonvormen  met ambulante 
begeleiding, zodat mensen eerder hun plek terugvinden in de samenleving. 
 

3.2 Waar je fijn kunt opgroeien 
 

Ouders zijn verantwoordelijk voor het gezond opgroeien van hun kinderen. Wij willen dat deze 
kinderen op een veilige en prettige manier hun  talenten kunnen ontwikkelen. Wanneer 
jeugdzorg nodig is  bieden we hulp. Dat doen we het liefst dicht bij huis. Wij streven ernaar 
om de wachtlijsten in de jeugdzorg snel op te lossen.  
 

► Wij willen duidelijkere kaders over de begeleiding die onder jeugdzorg valt. Nog te vaak 
krijgen kinderen hulp voor zaken die horen bij opgroeien of blijkt hulp niet effectief te 
zijn. Ook van de ouders verwachten wij een eigen verantwoordelijkheid. 

► We plakken geen onnodige stickers  en maken het niet zwaarder dan nodig. Het is niet 
de bedoeling dat kinderen die hulp krijgen, dit de rest van hun leven als last meedragen. 

► Problemen bij kinderen en gezinnen proberen we zo vroeg mogelijk te signaleren 
waardoor we voorkomen dat er intensievere hulp nodig is.  Wij streven naar een 
integrale aanpak waarbij wijkteams, huisartsen, scholen en sportclubs een belangrijke     
rol spelen.  

► Ieder gezin heeft één hulpverlener als aanspreekpunt. Dat creëert vertrouwen en maakt 
dat hulp effectief geboden kan worden. 

► Het coronavirus heeft het belang van mentale gezondheid extra onderstreept en 
daarnaast blijkt dat jongeren ook kwetsbaarder zijn geworden voor de criminele 
beïnvloeding. Wij willen met scholen en sportverenigingen in gesprek om vroeg te 
kunnen inzetten op het weerbaar maken van de jeugd, ook zo kunnen we veel 
problemen voorkomen. 

► Huiselijk geweld en kindermishandeling hebben voor ons de hoogste prioriteit. Wij 
vinden het belangrijk dat signalen van kindermishandeling snel worden opgepakt. In 
dit soort situaties moet hulp altijd direct beschikbaar zijn. 
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3.3 Waar onderwijs een gelijke start biedt 
 

Goed onderwijs moet kinderen en jongeren de kans bieden op een gelijke start en ze de 
kennis en vaardigheden meegeven waar ze de rest van hun leven profijt van hebben. Het is 
belangrijk dat kinderen leren wat onze normen en waarden zijn en hoe we in Nederland met 
elkaar omgaan. Hierin hebben het onderwijs en de ouders een gezamenlijke taak. Goed 
onderwijs speelt daarom niet alleen een grote rol in het leven van mensen: de hele 
samenleving heeft er belang bij.  
 

► We willen de ontwikkelkansen van jonge kinderen vergroten. Daarom willen we 
ervoor zorgen dat (taal) achterstanden bij jonge kinderen al voor de 
basisschoolleeftijd worden weggewerkt.  

► Wij vinden het belangrijk dat een school goed en veilig bereikbaar is. Daarom 
zorgen we voor een veilige toegang tot de school, met veilige wandel- en 
fietsroutes. Ook kijken we naar bijvoorbeeld kiss and ride parkeerplekken.  

► Wij willen de pilot van de verlengde schooldag continueren. 
► School is een veilige plek waar kinderen zich thuis voelen. Hier is geen plek voor 

discriminatie of racisme. Scholen hebben nadrukkelijk een taak bij vroegtijdige 
signalering van radicalisering, loverboys en huiselijk geweld. Wij willen dat de 
overheid ingrijpt als de vrijheid van onderwijs wordt misbruikt. 

► Pesten is een veel voorkomend probleem onder jongeren of dit nu op straat, in de 
klas, op het sportveld of online is. In onze stad zetten we ons actief in voor het 
sluiten van een afspraken die pesten tegengaan en zullen voorkomen: het ‘anti-
pesten-pact’. 
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3.4 Waar we gezond zijn, sporten en bewegen 
 

Sporten is ontzettend belangrijk. Sport verbindt, geeft zelfvertrouwen, plezier en 
ontspanning. Door  te sporten zorgen we bovendien goed voor een gezonde en weerbare 
samenleving. Zeker nu onze samenleving vergrijst is het belangrijk dat we in beweging 
blijven en dat sport voor iedereen toegankelijk is. Daarom werken we samen met JIBB, 
scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke instellingen zodat iedere inwoner 
van jong tot oud kan blijven bewegen. 
 

► We zorgen voor voldoende toegankelijke en bereikbare plekken om buiten te 
kunnen spelen en sporten.  

► Sporten is belangrijk voor de fysieke en mentale gezondheid. Door te sporten 
worden we fitter, sluiten we vriendschappen en nemen we actiever deel aan de 
samenleving. Omdat  sport op zoveel manieren een positieve invloed heeft op ons 
leven, is het logisch om sport  laagdrempelig te maken voor al onze inwoners. 

► Bij nieuwbouw, ontwikkelingen of groot onderhoud denken we na hoe onze openbare 
ruimte   kan worden ingericht voor buitensport zoals beweegtuinen en speelplekken. 
We vragen daarbij actief aan onze inwoners om mee    te denken. 

► Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang werken nauw samen om de 
schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen. Buurtsportcoaches kunnen 
hierbij helpen. 

► Sport moet ook toegankelijk zijn voor ouderen en mensen met een beperking. Wij willen 
dat de gemeente een gedeelte van de sportsubsidie aan deze groep inwoners besteedt.  

► Om ouderen meer te laten bewegen zorgen we voor wandelroutes met voldoende 
rustmogelijkheden. 

► We zetten in op multifunctionele sportaccommodaties.   
► Sportevenementen zijn een manier om Helmond op de kaart te zetten, te verbinden 

en mensen in beweging te krijgen. Daarom gaan we actief in gesprek met 
organisaties om dit voor elkaar te krijgen. 

► In ons sportbeleid geven we in het bijzonder aandacht aan gelijke kansen en de 
gelijke behandeling van al onze inwoners. Voor discriminatie, homofobie, antisemitisme 
en racisme is   geen plek in Helmond. 
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IV Helmond een veilige stad. 

4.1 Waar we veilig zijn, ons veilig voelen en Helmond een veilige woon- en 
leefomgeving is. 

 
Het is belangrijk dat we veilig zijn én ons veilig voelen in onze eigen stad, wijk en huis. 
Zonder veiligheid geen vrijheid, maar die veiligheid is niet gegarandeerd. Geweld, 
drugscriminaliteit, digitale dreigingen en pandemieën kunnen onze gemeente ontwrichten. 
Maar ook milieucriminaliteit. Ook hier staat veiligheid van de inwoners voorop. Wij willen 
dat iedereen in Helmond veilig kan wonen, recreëren, werken en ondernemen. Veiligheid 
is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en samen met de politie, inwoners en 
ondernemers zorgt de gemeente voor een veilige leefomgeving.  
Openbare orde en veiligheid is een kerntaak van de gemeente en landelijk gezien scoort 
Helmond hoger op gevoel van onveiligheid. En dit is helaas niet geheel ongegrond. 
Ondanks dat de geregistreerde criminaliteit afneemt, ligt het aantal misdrijven in Helmond 
nog fors hoger dan in Nederland en is deze de afgelopen vier jaar niet verbeterd. Te 
denken valt aan woninginbraken, diefstal van auto’s en (brom)fietsen, vernielingen, 
overlast jeugd, bedreiging, mishandeling en openlijk geweld, ondermijnende criminaliteit 
en verboden wapenbezit.  Een veilige woonomgeving begint dicht bij huis.  
 

► Het is belangrijk dat politie, brandweer en ambulances op tijd zijn als je ze nodig 
hebt en dat de capaciteit op orde is. Wij willen ook dat de hulpdiensten goed 
bereikbaar en benaderbaar zijn.  

► Wij streven naar een versterking van de rol van de gemeenteraad in het verbeteren 
van een leefbaar en veilig Helmond. Onze aandacht gaat daarbij uit naar de top 5 
veiligheidsprioriteiten per wijk.  

► In onze regenbooggemeente moet iedereen zichzelf kunnen zijn waaronder 
LHBITQ+. Racisme en discriminatie verdient geen plaats in de samenleving zoals 
wij die als liberalen voor ogen hebben.  
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► Iedereen kan bijdragen aan de veiligheid in de buurt. De gemeente draagt proactief 
bij aan de oprichting van buurtpreventieverenigingen en WhatsApp-groepen om tot 
een volledige dekking van het buurtpreventienetwerk te komen. Bij stadsbrede 
nieuwbouwplannen neemt de gemeente het initiatief voor de totstandkoming van 
interactie en verbinding. 

► Een veilige wijk is een schone en goedverzorgde wijk. Wij willen een veilige woon- 
en leefomgeving creëren door direct actie te ondernemen bij vernielingen en 
verloedering.  

► Wij willen de inzetbaarheid van de handhaving verbeteren door beter aan te sluiten 
op de meldingen bij de politie. Daarnaast streven we erna om meldingen via de 
gemeentelijke website of de ‘’Buiten Beter app’’ beter te laten lopen. Dit zou moeten 
gebeuren middels een terugkoppeling over de opvolging.  

► We willen een goed zorg- en woonaanbod bieden aan verwarde personen, zodat zij 
op een kwetsbaar moment geen gevaar zijn voor zichzelf en de veiligheid van 
anderen. Hiermee voorkomen we ook dat teveel politiecapaciteit verloren gaat voor 
de opvang van verwarde personen. 
 

4.2 Waar criminaliteit wordt aangepakt 
 

De VVD pleit voor een slimme en harde aanpak van diegene die de veiligheid en 
openbare orde verstoort en zich schuldig maakt aan criminaliteit. De kracht van onszelf, 
ondersteund door een gemeente die zorg draagt voor veiligheid, vormt het fundament 
van onze samenleving.  
 
(Ondermijnende) criminaliteit 

► Wij zijn voor een zero tolerance beleid. Wij willen dat de mogelijkheden van de Wet 
Damocles daadwerkelijk ingezet worden indien nodig. De VVD staat voor het 
zoeken en toepassen van nieuwe, hardere en effectievere maatregelen. Dit in 
samenwerking met de driehoek: burgemeester, politie en justitie. 

► De geregistreerde criminaliteit neemt af. Wij willen de aangifte en 
meldingsbereidheid van Helmonders vergroten door betere informatie en 
communicatie over de meldingsmogelijkheden.  

► We willen een pilot voor het vereenvoudigen en het op laagdrempelige wijze 
maken van een melding bij de wijkagent of boa (‘’Coppie koffie’’).  

► Boa’s zijn belangrijk om de politie te ondersteunen bij de wijkgerichte veiligheid en 
handhaving. Ook boa’s moeten zich veilig voelen in onze stad. Wij willen dat de 
middelen van de boa’s worden uitgebreid met wapenstok en pepperspray, mits ze 
hiervoor zijn opgeleid. 

► Op veiligheid en handhaving wordt niet bezuinigd, integendeel boa’s vergroten de 
zichtbaarheid van handhaving bij wijkgericht werken en bestrijden criminaliteit.  

► De VVD zet in op slim cameratoezicht in de openbare ruimte nabij het centrum, op 
de stations en daar waar nodig. Dit vergroot de veiligheid en heeft een preventieve 
werking. 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. Slimme 
technologie kan bijdragen om de veiligheid te vergroten. 

► Als er boetes door onze boa’s worden uitgeschreven vloeien die terug in de 
gemeentekas. Dit geld kunnen we dan weer inzetten om de veiligheid te 
verbeteren. We zijn voor een wijkgerichte aanpak veiligheid en handhaving waar 
politie en boa’s samen de prioriteiten afstemmen.  

► Wij willen huftergedrag aanpakken. Daarbij zetten we in op patseraanpak en de 
plukze-wetgeving.  
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► Wij willen een actievere toepassing van de wet Bibob (verruiming van gemeentelijk 
onderzoek bij aankoop gronden of bij het verstrekken van vergunning).  

► Crimineel geld mag de bovenwereld niet bereiken. De gemeente is scherp op 
ondermijning en witwaspraktijken. In samenwerking met de Taskforce-RIEC 
Brabant-Zeeland willen we intensiever inzetten op het tegengaan van de 
drugscriminaliteit en het dumpen van drugsafval.  

► Jeugdbendes en probleemjongeren veroorzaken overlast. Soms zijn ze zelfs 
ronduit crimineel. Wij willen deze jongeren op twee manieren onder druk zetten. 
We geven ze de kans om op het rechte pad te komen, met opleidingen, stages, 
werk, begeleiding en zorg. Tegelijkertijd bestraffen we hun gedrag en laten we ze 
de schade betalen. Op jonge leeftijd ingrijpen voorkomt dat het later misgaat. 
 

Maatschappelijke onrust, radicalisering en polarisatie 
Zaken die meer fundamenteel onze rechtsorde en veiligheid bedreigen zijn radicalisering 
en polarisatie, georganiseerde (ondermijnende) criminaliteit, geweld tegen werknemers 
met een publieke taak, informatieveiligheid, ambtelijke en bestuurlijke integriteit. 
  

► Integriteit en veiligheid staat voorop, ook als daarvoor de vrijheid van 
meningsuiting van haatpredikers of de godsdienstvrijheid van ondermijnende 
genootschappen wordt beperkt. Wij vinden dat degenen die in Helmond verblijven 
de Nederlandse waarden en normen dienen te respecteren en de Nederlandse 
taal moeten kunnen spreken. Dit zijn voorwaarden om deel te nemen aan onze 
samenleving. We stimuleren iedereen om zelfredzaam te zijn en zich vrij kunnen 
ontplooien.  

► Radicalisering en terugkerende Jihadstrijders zijn een groot gevaar voor onze 
samenleving. 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. 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.  

 
Cybercrime en cybersecurity 

► We moeten als Helmond alerter zijn op de privacy van onze inwoners. We willen 
de aansluiting van de gemeente Helmond op GovRoam (veilig draadloos online 
voor overheidsorganisaties) en het GGI-Netwerk (Gemeentelijke 
Gemeenschappelijke Infrastructuur) onderzoeken. 

► Wij willen dat cybercrime integraal wordt aangepakt en wordt vastgelegd in een 
eigen gemeentelijk veiligheidsbeleid.  

o De gemeente zet stappen om de cyberveiligheid te vergroten in haar eigen 
digitale systemen.  

o Cyberincidenten hebben de aandacht vanwege de impact op de 
samenleving door te investeren in de eigen reguliere crisisorganisatie. 

o De gemeente gaat ook aan de slag in lokale projecten om de 
cyberweerbaarheid te verhogen onder burgers en bedrijven. 
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V Een stad die klaar staat voor haar inwoners. 

5.1 Waar het belang van de inwoners voorop staat. 
 

De gemeente is er om problemen op te lossen. Het belang van de inwoners staat voorop. 
Met eenvoudige formulieren, helder taalgebruik en overzichtelijke regels helpen we alle 
inwoners en ondernemers vooruit in het leven en voorkomen we wachtrijen, problemen 
en frustraties. 
 

► Wij willen dat brieven en formulieren van de gemeente in een voor iedereen 
begrijpelijke taal geschreven worden. 

► De gemeente is telefonisch en per e-mail goed bereikbaar voor onze inwoners. 
Wij willen geen lange wachtrijen maar een goede dienstverlening waarbij onze 
inwoners bij vragen snel verder geholpen worden. 

► De VVD wil de responstijd en klanttevredenheid naar aanleiding van het 
klantcontact monitoren door een permante survey. Deze resultaten willen we 
delen met de gemeenteraad. 

► Ondernemers hebben vaak te maken met meerdere contactpersonen. Om 
ondernemers te ontlasten en meer duidelijkheid te geven, dient er voor hen één 
accountmanager te worden aangesteld. Hier kan men dan met alle gemeentelijke 
vragen terecht. Deze accountmanager vormt de “linking-pin” tussen gemeente en 
ondernemers en coördineert de uitstaande vragen. 

► We streven naar een goede kwaliteit van de digitale dienstverlening in Helmond. 
Wij willen een overzichtelijke en duidelijke internetsite waar de benodigde 
informatie snel gevonden kan worden. Ons streven is dat de inwoners steeds 
meer zaken vanuit huis kunnen regelen. Hiervoor zal de gemeente de digitale 
omgeving blijven doorontwikkelen.  

► Wij willen dat het mogelijk blijft voor onze inwoners om op afspraak (ook buiten 
kantoortijden) diensten vanuit het fysieke loket af te nemen. 
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► Bij relevante ontwikkelingen informeert de gemeente de direct- omwonenden en 
belanghebbenden proactief. 

► Alle openbare gemeentelijke overheidsgebouwen dienen goed toegankelijk te zijn 
voor minder-validen. 

► De gemeentelijke overheid heeft de zorgplicht dat privacygevoelige informatie van 
onze inwoners veilig is en veilig gebruikt wordt door alleen bevoegde 
medewerkers. De ICT-omgeving dient daarom volledig “up to date” te zijn 
waardoor we gevrijwaard blijven van digitale hacks en cyberaanvallen. 

► De wereld houdt niet op bij onze gemeentegrens. De gemeente werkt slim samen 
met collega’s in de omgeving als dit leidt tot betere oplossingen voor 
bereikbaarheid, regionale werkgelegenheid of woningbouw.  

5.2 We bundelen onze krachten voor slimme oplossingen  
 

► Helmond maken we met elkaar! We bundelen onze krachten en werken met 
plezier samen om de problemen op te lossen in onze eigen straat, buurt of wijk. 
Daarom vinden we het belangrijk dat de gemeente slimme en creatieve 
initiatieven van inwoners en ondernemers aanmoedigt. En bij belangrijke besluiten 
willen we dat onze inwoners in een zo vroeg mogelijk stadium betrokken.  

► We willen het enthousiasme van de samenleving zoveel mogelijk benutten. 
Daarom zitten we initiatieven zo weinig mogelijk in de weg met regels en 
vergunningen en denken we proactief mee. Hiervoor willen we een verenigingen-, 
ondernemers- of duurzaamheidsloket gaan opzetten. 

► Bij het opstellen van nieuw beleid wordt iedereen die dit raakt, betrokken. Daarbij 
creëert de gemeente vooraf duidelijke verwachtingen om teleurstellingen achteraf 
te voorkomen. Zo werken we aan draagvlak en beter beleid. 

5.3 We gaan verstandig met ons geld om 
 

Een gemeente is pas gezond als de financiën op orde zijn. Belastinggeld wordt verdiend 
door onze ondernemers en inwoners. Daar gaan we zuinig en verstandig mee om. De 
belasting houden we zo laag mogelijk. De gemeente krijgt echter steeds meer taken en 
de gemeentelijke financiën staan in veel gemeenten onder druk. Daarom is het belangrijk 
dat de gemeente helder en transparante verantwoording aflegt over de besteding van het 
belastinggeld.  
 

► In principe geeft de gemeente niet meer geld uit dan er binnenkomt.  
► De uitgaven en inkomsten van de gemeente zijn transparant. De jaarlijkse 

begroting, bestuursrapportages en het jaarverslag zullen qua opbouw steeds 
meer op elkaar worden afgestemd op programmaniveau wat de leesbaarheid en 
samenhang van de stukken ten goede komt. 

► Wij willen dat er naast de financiële verantwoording bij het jaarverslag meer wordt 
stilgestaan bij de effectiviteit van de resultaten van ingezette beleid. Het 
jaarverslag zal nog meer een instrument moeten worden om tussentijds bij te 
kunnen sturen. 

► Wij willen het tarief van de onroerend zaak belasting de komende 4 jaar niet 
verhogen (behoudens de inflatiecorrectie).  

► Overige woonlasten en gemeentelijke leges dienen zo laag mogelijk te zijn en 
tarieven worden alleen aangepast middels indexatie of vanwege wettelijk 
voorschrift.  
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VI Helmond wordt een diervriendelijke stad. 

6.1 Dieren horen bij onze gemeente 
 
Dieren horen bij onze samenleving. Het is belangrijk dat we in onze gemeente 
verantwoordelijkheid nemen voor dieren die onder onze zorg zijn geplaatst, zodat mens 
en dier in harmonie samenleven. Om die reden is het van belang dat onze gemeente in 
haar beleid aandacht besteedt aan dierenwelzijn.  
 

► De VVD wil een gemeentelijk beleid op dierenwelzijn.  
► Een wethouder voegt dierenwelzijn toe aan zijn of haar portefeuille en is 

verantwoordelijk voor het uitvoeren van het dierenbeleid en waarborgen van het 
dierenwelzijn.  

► Het hebben van een hond bevordert het welzijn van veel Helmondse bewoners. 
Het dagelijkse rondje met de hond in de wijk heeft een positief effect op de 
gezondheid en onderlinge saamhorigheid. Ook kan het een positief effect hebben 
op de sociale controle en de daarmee samenhangende veiligheidsbeleving. De 
VVD wil dan ook vooruitlopend op het landelijke beleid de hondenbelasting in 
Helmond afschaffen. 

► Omheinde loslaatstroken en DEPO-dog bakken worden gecontinueerd.  
► Steeds vaker worden honden en katten ingezet voor dierproeven en in het aantal 

proefdieren dat komt te overlijden neemt toe. De VVD wil Life Science bedrijven 
faciliteren als ze zich toespitsen op dierproefvrij onderzoek.  

► Dierenambulance en het dierenasiel voeren een belangrijke gemeentelijke 
verantwoordelijk uit met het opvangen en verzorgen van gevonden dieren. Als 
gemeente moeten we ze hiervoor wettelijk ondersteunen. Het allerbeste is 
natuurlijk voorkomen van bijvoorbeeld zwerfkatten en ongewenste nestjes door 
mee te werken aan castratie- en chipacties. 

► Wij willen bescherming van de biodiversiteit en een insectvriendelijk beheer bij 
ons maaibeleid.  

► Wij willen ongedierte of rattenplagen proactief aanpakken.  
► Wij willen een diervriendelijke oplossing bij de aanpak van overlast veroorzakende 

ganzen zoals bijvoorbeeld bij het Piet van Bokhovenpad. 
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