
Nep trouwen

in deze uitgave

9HellemondGift

11St. Odulfus Reünie

37

helmond
de loop weekkrant

ANNAWIJK/SUYTKADE
5705

DIERDONK
5709

RIJPELBERG
5709

BROUWHUIS
5704

NOORD
5702

ORANJE BUURT/ 
WARANDE 5707

STIPHOUT
5708 CENTRUM

5701

OOST
5703WEST

5707

BRANDEVOORT
5706/5707/5708 MIERLO-HOUT

5706

INDUSTRIEGEBIED
ZUID 5704/5705

Elke week gegarandeerd 50.000 likes!

16e Jaargang | nummer 10 | Oplage 39.500 exemplaren | LAATSTE NIEUWS: WWW.HELMONDNU.NL       facebook.com/weekkrantdeloop       twitter.com/De_Loop
HELMONDNU.NL De enige echt Helmondse krant met hart voor de regio - Vrijdag 9 maart 2018

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Gemeenteberichten
De officiële publicatie van de informatiepagina’s verschijnen altijd op woensdag 
voorafgaand aan deze krant en vindt u op www.helmond.nl. De datum van 
publicatie op www.helmond.nl is leidend i.v.m. eventuele bezwaartermijnen.

Gemeente
berichten
Helmond
zie pagina 4 - 5
Bron: www.helmond.nl

Uw flyers voordelig laten meebezorgen? info@adcommunicatie.nl

OPERA
SEMIRAMIDE
ZONDAG 18-3 OM 11.00 UUR

TICKETS E 17,50
INCL. KOFFIE EN THEE

VERBOUWINGS
OPRUIMING!

10% 
TOT 

70%
KORTING

ZOLANG DE 
VOORRAAD STREKT

KERKSTRAAT 52, HELMOND

De verkiezingen komen steeds 
dichterbij. Op 21 maart kan er 
gestemd worden voor de ge-
meenteraadsverkiezingen. De 
aftrap vindt plaats in de Caca-
ofabriek waar om middernacht 
een tijdelijk stembureau wordt 
geopend.

Je kunt er niet omheen. In het 
centrum staat een grote klok 

die aftelt totdat er gestemd mag 
worden en in de Cacaofabriek 
vinden politieke cafés plaats 
waar de potentiële stemmers de 
lijsttrekkers beter kunnen leren 
kennen.
Maar weet je eigenlijk wel op wie 
je gaat stemmen? Met 13 partijen 
om op te stemmen, is er keuze 
genoeg. Maar welke standpun-
ten en meningen passen het 
beste bij jou?  Daar hebben wij 
als Weekkrant De Loop iets op 
gevonden. 

In deze krant vindt u namelijk 
een verkiezingsspecial waar alle 
partijen aan het woord komen. 
Ze vertellen waar ze voor staan 
en er wordt ook nog een uitleg 
gegeven over wat het komende 
referendum nu precies inhoudt 
Daarnaast kunt u ook gebruik 
maken van de handige stemhulp: 
www.helmond.mijnstem.nl
Op deze website staan een tien-
tal stellingen waarbij je kunt aan-
geven of je het hier wel of niet 
mee eens bent. Aan het eind krijg 

je een aantal partijen waar jouw 
mening het beste bij past. Je 
hoeft niet ver te gaan om te gaan 
stemmen. Er is altijd wel een 
stemlokaal bij jou in de buurt; 
er zijn namelijk 39 locaties. Het 
stemlokaal opent om 7.30 uur tot 
21.00 uur. Voor alle stembureaus 
kun je kijken op de website van 
de gemeente.
Ook op de sociale media en de 
website van de gemeente kun je 
informatie terugvinden over al-
les rondom de verkiezingen. s

Helmond

Burgemeester Blanksma roept Helmonders op om te gaan stemmen. (Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

Uw stem telt!

helmondnu.nl
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1 + 1 
GRATIS

nu

€1,29

Iedere zondag geopend 
van 12.00 tot 17.00 uur

www.tuincentrumdebiezen.nl

Tulpen
10 takken per bos
€3,99 per bos

Natuurkrans Muscari

Hortensia Paastakken
Salix per bos 120 cm hoog
Van €1,99

Potgrond
Pokon
Kwaliteitsgrond 
voor al uw kamer en tuinplanten
inhoud 40 liter
€4,79 p/zak

nu

€5,99

nu

€4,99

Met 5 tot 8 bloemen in 15cm pot
Verkrijgbaar in div. kleuren
Van €8,99

“Blauwdruifje”
15cm hoog in 9cm pot
€0,99 p/stuk

*Exclusief pot

Deze aanbiedingen zijn
geldig van 7 t/m 13 maart 2018

Mix van 5 soorten
Compleet met versiering
30cm ø
van €8,99

1 + 1 
GRATIS

1 + 1 
GRATIS

Bellis
“Madeliefje”
Div kleuren 11 cm hoog
in 9 cm pot
€0,99 p/stuk

Bromelia

nu

€4,99

Mix van 6 soorten
35 cm hoog in 
12 cm pot
Van €7,99

Ananas
“Antisnurkplant”
30cm hoog in 12 cm pot
Van €1o,99

1 + 1 
GRATIS

nu

€8,99

Paasshow

* Exclusief versiering 
en pot

51e Slipjacht Croy
Aanstaande zaterdag 10 maart 
zal vanaf Kasteel Croy de 51e 
slipjacht gereden worden door 
de Triple B Hunt met hun meute 
Foxhounds.  Vanaf half 12 zullen 
de ruiters en volgers ontvangen 
worden in de Jachtkamer van 
Kasteel Croy. Voorafgaand aan 
deze slipjacht is er door het or-
ganiserende Comité Slipjacht 
Croy toestemming gevraagd 
aan alle Landeigenaren en Ge-
meente waar gereden gaat wor-
den.

Vanaf 13:00 uur zullen de ruiters 
met hun paarden en de meu-
te zich verzamelen voor Kas-
teel Croy. Hier zullen de ruiters 
de Stirrup cup gebruiken, een 
drankje ter verbroedering dan 
wel om voor de onervaren ruiters 
de laatste zenuwen tot rust te 
brengen. Tevens zal er een toast 
uitgebracht worden op één van 
de jongste leden van de club, de 
12 jarige Rosalie Beekmans uit 

Eindhoven. Zij zal deze dag haar 
100e Jacht rijden in haar functie 
als Whipper-in. Deze extreem 
gedreven jonge Dame jaagt al 
5 volle seizoenen mee met haar 
jachtpony’s en ook regelmatig in 
het zeldzame Dameszadel.
Na deze Stirrup cup zal het ge-
zelschap vertrekken. De meute 
Engelse Foxhounds onder leiding 
van Master Huntsman Björn van 
Vlerken en zijn Whipper-ins, ge-
volgd door de ruiters zullen zich 
naar de inzet van de 1e run be-
geven. De Jacht zal uit meerdere 
runs bestaan. Voorafgaand aan 
het vertrek van de honden is er 
reeds een sliptrekker te paard 
vertrokken om een vossengeur-
spoor te leggen.   De meute Fox-
hounds is vanaf de late puppy-
tijd getraind op deze vossengeur 
zodat zij ook alleen op dit spoor 
zullen jagen en niet op dat van 
levende dieren. Bij de inzet van 
de 1e run zullen de honden snel 
enthousiast raken wanneer zij de 
vossengeur in de neus krijgen, 
maar zij mogen pas vertrekken 
als de Master Huntsman zijn cap 

af zet. Dit is voor de honden het 
signaal dat zij het spoor mogen 
gaan zoeken/volgen. Ter bege-
leiding van de honden zullen er 
meerdere Whipper-ins meerij-
den. Deze Whipper-ins vormen 
samen met de Master Huntsman 
de Huntstaff. 
Zij kennen alle Foxhounds bij 
naam en trainen deze honden 
ook diverse dagen in de week 
om de honden in de juiste con-
ditie te houden om de slipjacht 
te kunnen volbrengen. De vol-
gers zullen met de fiets/auto dit 

tafereel volgens Engelse traditie 
prachtig kunnen volgen over de 
diverse weilanden en akkers, ook 
natuurlijke hindernissen als slo-
ten en omgevallen bomen zullen 
door de honden en ruiters niet 
geschuwd worden. Aan het ein-
de van elke run zal de Huntstaff 
checken of alle honden aanwezig 
zijn alvorens een volgende run 
aan te vangen.
Na enkele runs zal er tijd zijn voor 
de Sherry stop, hier worden de 
ruiters en volgers op een hapje en 
een drankje getrakteerd en kun-

nen ook de honden en paarden 
even hun rust nemen. Na deze 
stop zal de laatste run ingezet 
worden en zal de Slipjacht eindi-
gen bij de Schaapskooi. Hier zal 
na het checken van de honden de 
zogenaamde “Kill” plaatsvinden. 
Dit betekend dat de honden hun 
beloning voor het jagen krijgen 
in de vorm van een schoonge-
wassen koeienpens. Vervolgens 
zullen de ruiters hun paarden 
verzorgen en gezamenlijk nage-
nieten van een heerlijke jacht dag 
tijdens het Jachtmaal. s

Regio

Op zaterdag 10 maart zal de 51e slipjacht gereden worden bij kasteel Croy in Aarle-Rixtel. (Foto: Livado Fotografie)

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl
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COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet: www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
tel. 0492-845350
Ad Klaasen (06-13 82 90 17)
Steenovenweg 20, 
5708 HN  Helmond

ADVERTENTIES
E-mail advertentie@deloop.eu
Tel. 0492-845350, fax 0492-555097
Christel Sanders (06-30 07 31 81) 
Eric v.d. Putten (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Mandy Meeuwsen 
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
E-mail redactie@deloop.eu  
Internet www.deloop.eu 
Steenovenweg 20,
5708 HN  Helmond
Tel. 0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

BEZORGING EN VERSPREIDING
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten: graag z.s.m. 
melden via bezorging@deloop.eu 
of telefonisch tijdens kantooruren 
(09.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts, Chris Thielen,
Mandy Meeuwsen, Youri Buis,
Bjorn Klaasen en Roos Lebens

BASIS VORMGEVING
KlaasenVandeursen communicatie

WEBONTWIKKELING
Bart Vandeursen

BETALINGEN
IBAN: NL97RABO018.10.96.145
Aan de inhoud van Weekkrant De Loop Helmond is 
alle mogelijke zorg besteed. Er kunnen echter geen 
rechten aan worden ontleend. De uitgever zal geen 
aansprakelijkheid aanvaarden.

Meer dan 2000 bezoekers in Theater Het Speelhuis!

Grandioze jubileumvoorstellingen 
van Theaterkoor Nutsz: ‘10 to Celebrate’
Nutsz bestaat 10 jaar en dat 
vierden zij op 1, 2 en 3 maart 
j.l. in Theater Speelhuis met de 
jubileumvoorstelling “10 to Ce-
lebrate!”.

Met in totaal 4 voorstellingen met 
plm. 2000 bezoekers in Theater 
Speelhuis een groot Helmondse 
succes. De Helmondse Musical 
is succesvol maar dit Helmond/
regio gezelschap kan er ook wat 
van. Een genot om naar te kijken 
en te luisteren. De jubileumvoor-
stelling bevatte veel herkenbare 
film- en musicalsongs, maar 
zoals altijd maakt Nutsz ook uit-
stapjes naar het minder bekende 
repertoire. O.a. Joseph, Rent, Fro-
zen, Shreck, Les miserables, Chi-
cago, Pippin, Newsies en Aida. 
Daarnaast kon men weg dromen 
op enkele van de mooiste liedjes 
uit de vorige voorstellingen, ui-
teraard in een ander jasje. 
Nutsz staat garant voor een wer-
velende en dynamische voorstel-

ling.  Een spektakel wat eigenlijk 
nog voor een veel groter publiek 
is bestemd! 
70 Leden op het podium en ach-
ter de schermen nog eens 30 
mensen, waren actief om een 
grandioze voorstelling neer te 
zetten. 

De leeftijden van de leden op 
het podium varieerden van 4 tot  
55 jaar. 
Met leden uit de hele regio zijn 
ze continue bezig met kwaliteit, 
educatie, inhoud, samenwerking 
en gezelligheid wat altijd gepaard 
gaat met hard werken. 
Daarbij is iedereen belangrijk. 
Of men nou het decor maakt, 
kleding naait, choreografieën sa-
menstelt of op het podium staat, 
iedereen is hard nodig. Men bun-
delt elkaars krachten en experti-
se”. O.a. Danny Mikesz (artistiek 
leider) en zakelijk leider Wim van 
Santvoort waren dan ook zeer 
trots. Nutsz is een begrip voor 
Helmond en omgeving en we 
gaan hier nog veel meer van zien. 
Dat is zeker. s

Helmond

Op 1, 2 en 3 maart waren de jubileumvoorstellingen van Theaterkoor 
Nutsz: ‘’10 to Celebrate’’ in Theater Speelhuis. Kwalitatief van een zeer 
groot gehalte. En onze Weekkrant De Loop kwam ook in beeld.

April 2018  in het Annatheater 
Zaterdag 7 april: 
Monica Coronado en Manito: 
Melodías del Corazón
Een gepassioneerd concert door 
de uit Barcelona afkomstige 
zangeres Mónica Coronado sa-
men met gipsyflamenco gitarist 
Manito. 
Deze muziekvoorstelling bestaat 
uit een verfijnde selectie Spaans-
talige liederen uit Spanje en 
Zuid-Amerika, en heeft de titel 
Melodías del Corazón. De luiste-
raar waant zich in een Spaanse 
feria deze avond. Dit optreden 
belooft een en al vuur! 
 
Kaarten: € 12,00
Aanvang: 20:30 uur
Kaartverkoop: 
www.annatheater.nl
Informatie kaartverkoop: 
06-28104333.

Dinsdag 10 april: Gratis les 
acteren voor volwassenen
Op het toneel kun je van alles be-
leven. Je fantasie gebruiken om 
allerlei spannende, gekke en on-
verwachte situaties te beleven. 
Het is niet alleen ontzettend leuk 
om toneel te spelen, je leert ook 
nog een heleboel. In de acteerles-
sen werk je aan je houding, stem 

en verbeelding. Je vermogen om 
samen te werken, te presenteren 
en je fantasie en flexibiliteit wor-
den vergroot.
De voorjaarscursus acteren voor 
volwassenen begint dit jaar op 
dinsdag 10 april. 

Er worden 8 lessen gegeven t/m 
12 juni 2018.
Op dinsdag 10 april kun je gratis 
de eerste les volgen om te kijken 
of het iets voor je is.

Tijd: van 20.00 tot 21.30 uur
Informatie: Lavínia Germa-
no, tel.: 06-44369288, e-mail:  

laviniagermano@annatheater.nl 

Schoolproject Jan van Brabant 
College op donderdag 5 april
Leerlingen van de Jan van Bra-
bant College sluiten het vak CKV 
af met een voorstelling die in één 
dag gemaakt wordt. 
Aanvang: 20.30 uur
Entree: gratis

Het Annatheater ligt op 1 minuut 
loopafstand van het Station Hel-
mond. Het adres is Floreffestraat 
21a, Helmond. 
info@annatheater.nl -  
www.annatheater.nl s

Annawijk/Suytkade

In april zijn er verschillende voorstellingen in het Annatheater. 
(Foto: Theatergroep Vreemd Beest)

Open dag St. Anna Zorggroep

Op zaterdag 17 maart aanstaan-
de is iedereen van harte wel-
kom van 10.00-15.30 uur in het 
St. Anna Ziekenhuis in Geldrop 
om een kijkje te nemen achter 
de schermen van de St. Anna 
Zorggroep, waar zowel het St. 
Anna Ziekenhuis, TopSupport 
als Ananz zich presenteren.  

Er is een zeer gevarieerd pro-
gramma voor jong en oud, met 
wederom enkele interessante le-
zingen. Nieuw dit jaar is Anna’s 
Vragenuurtje. Tijdens speed-
dates kunnen bezoekers vragen 
stellen aan enkele specialisten: 
van orthopeed en vaatspecialist 
tot diëtist en specialist ouder-
zorg. De toegang tot de open dag 
is gratis.

Bezoekers kunnen hun choles-
terol of bloedsuiker laten bepa-
len. Kom meer te weten over de 
verschillende behandelingen van 
slijtage aan heup of knie. Een 
operatie is lang niet altijd no-
dig. Kom kennismaken met het 
nieuwe Liesbreuk Centrum Zuid 
en ontdek hoe een kijkoperatie in 
de buikholte eruit ziet. Last van 
etalagebenen? Ga in gesprek met 
onze vaatspecialist. Hoe ziet bot-
ontkalking eruit? Wat verandert 
er in het bewegingspatroon als je 
ouder wordt? Kom alles te weten 
of zwangerschap en bevallen in 
het Anna of fiets een smoothie 
bij elkaar voor het goede doel. 
Dat en nog veel meer…   

  
Volledige programma
Het volledige programma van de 
Open Dag is te vinden op www.
st-anna.nl/opendag. s

Regio

www.helmondnu.nl
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492

• Gemeente Helmond www.helmond.nl

• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  

   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 

   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Nieuwe stappen om geuroverlast in Brouwhuis 
te beperken
In Brouwhuis hebben inwoners regelmatig geuroverlast. Die komt van 
bedrijven op het nabijgelegen bedrijventerrein. De gemeente Helmond 
werkt hard aan een aantal stappen die binnen de mogelijkheden liggen om 
de overlast te beperken. 

Gemeentelijk geurbeleid aangepast
Op 7 maart 2017 is door de gemeente een verscherpt geurbeleid vastgesteld. 
Hierin is afgesproken dat er niet langer gekeken wordt naar hoeveel geur elk 
individueel bedrijf mag produceren. De geurnorm van alle bedrijven samen 
wordt opgeteld. Hiermee is een maximale geuruitstoot van de bedrijven samen 
vastgelegd. Dit mag niet meer worden. Het beleid is nu nog verder aangepast. 

1. Wanneer een bedrijf maatregelen neemt om de geurproductie te verminderen, 
 kan de ruimte die er daarmee ontstaat, niet langer worden opgevuld door 
 een ander bedrijf. Hiermee wordt de geuroverlast voor de inwoners en andere 
 bedrijven kleiner. 
2. Wanneer een bedrijf een nieuwe vergunning of een uitbreiding van de 
 vergunning aanvraagt, moet het bedrijf de best mogelijke maatregelen nemen 
 om de geuruitstoot voor inwoners te beperken.  

Sensoren 
Op vier plekken in Brouwhuis en zes plekken in Brandevoort (Brainport Smart 
District) zijn sensoren geïnstalleerd die ‘ het lucht (fijnstof)- en geluidsniveau dag 
en nacht registreren. In het kader van een landelijk project, Smart City Living Lab, 
wordt deze informatie gekoppeld aan de beleving van inwoners. Alle inwoners 
van deze wijken kunnen een app downloaden om hun beleving van lucht (fijnstof, 
“geur”) op elk moment door te geven. 

Enquête in Brouwhuis
Alle inwoners van Brouwhuis hebben een enquête ontvangen, waarop zij kunnen 
invullen hoe zij de geuroverlast beleven en hoe zij graag op de hoogte willen 
blijven van de stappen die gezet worden om de geuroverlast te verminderen. 
Op basis van de resultaten van deze enquête wordt de communicatie over de 
geurproblematiek aangepast aan de wensen van de inwoners. Meer informatie 
over het downloaden van de app, de enquête en het aangepaste geurbeleid vindt 
u op www.helmond.nl/geur.  

Verloren of gevonden voorwerpen
Heeft u iets gevonden of bent u iets verloren? Dan kunt u dat voortaan 
melden op www.verlorenofgevonden.nl. Daar kunt gevonden voorwerpen 
registreren en verloren voorwerpen terugvinden.

Wanneer u iets vindt, hoeft u het niet naar de gemeente te brengen. U meldt 
het eenvoudig op www.verlorenofgevonden.nl. Uw persoonsgegevens zijn alleen 
zichtbaar voor de gemeente die de administratie beheert. Bewaar het gevonden 
voorwerp thuis en zorg dat het in dezelfde staat blijft als toen u het vond. 
Wanneer de eigenaar het voorwerp vindt op dezelfde website, dan ontvangt 
hij via die website uw contactgegevens en neemt hij contact met u op. Neemt 
de eigenaar van het voorwerp geen contact met u op? Dan wordt het na de 
wettelijke bewaartermijn van 1 jaar uw eigendom. Wilt u het gevonden voorwerp 
toch liever niet zelf bewaren, lever dit dan in bij het kantoor van Stadswacht 
Helmond (Weg op den Heuvel 39). U kunt hier terecht van maandag t/m vrijdag 
van 10.00 - 12.00 uur en van 14.00 - 17.00 uur en zaterdag van 10.00 - 12.00 uur.  
Uitzonderingen zijn paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten. Deze kunt u 
inleveren bij de Stadswinkel van de gemeente Helmond (F.J. van Thielpark). 

Iets verloren?
Kijk op www.verlorenofgevonden.nl of iemand het gevonden heeft. U kunt daar 
ook melden wat u kwijt bent. Als u uw verloren voorwerp vindt op de website, 
dan krijgt u van de gemeente de contactgegevens van de vinder.
Kijk voor meer informatie op www.helmond.nl/verlorengevonden

Open dag ambachtscentrum ‘t Patronaat
Op 10 maart opent het verbouwde ambachtscentrum ’t Patronaat (2e 
Haagstraat) haar deuren. U kunt op die dag tussen 13.00 uur en 16.00 uur 
een kijkje nemen. 

Ruim 90 jaar geleden, in 1927, bouwde de parochie van O.L. Vrouw een 
patronaat in Helmond-West. Na een verwoestende brand is ’t Patronaat in 
1930 volledig herbouwd. ‘t Patronaat heeft bijna een eeuw dienst gedaan als 
patronaat, school en wijkcentrum. Sinds 2013 stond het pand leeg. Het pand is 
inmiddels gerestaureerd en is nu de werkplek van diverse creatief-ambachtelijke 
ondernemers.

Bekendmakingen

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Keizerlaan 6 21-02-2018 gevelrenovatie OLO 3496891

Plesmanstraat,  22-02-2018 onderhoud woningen OLO 3495959

Parmentierstraat, Smirnoffstraat, van Graftstraat, 

van Weerden Poelmanstraat

Vossenstraat 6 21-02-2018 wijzigen bestemming i.v.m. kamerverhuur OLO 3496691

Beugelsplein 5A 21-02-2018 gebruiksvergunning brandveilig gebruik OLO 3489267

van Someren- 25-02-2018 oprichten carport OLO 3503559

Downerlaan 25

Basstraat 1 23-02-2018 maken uitweg OLO 3502779

Engelseweg 175A-179 23-02-2018 aanpassen brandcompartimenten OLO 3501661

Wesselmanlaan 35 26-02-2018 vergroten bijgebouw OLO 3504947

Lariksrode 14A 27-02-2018 oprichten tuinhuisje OLO 3508943

Waterdijk, Sectie F 723 27-02-2018 uitbreiding bedrijfsruimte (hal en kantoor) OLO 3508263

Nemerlaerhof 63-65 26-02-2018 plaatsen overkapping OLO 3504827

Panovenweg 20 28-02-2018 aanbrengen gevelpanelen OLO 3511097

Molenstraat 148 28-02-2018 plaatsen zonnepanelen OLO 3511089

James Ensorlaan 28-02-2018 kappen 3 bomen OLO 3512039

Weg door de Rijpel -  28-02-2018 kappen 1 boom OLO 3512627

hoek Rijpelbergseweg

Wethouder Ebbenlaan 28-02-2018 kappen 2 bomen OLO 3511993

Trambaan 28-02-2018 kappen 1 boom OLO 3512583

Raktweg t.h.v. huisnr. 42 28-02-2018 kappen 1 boom OLO 3512633

Voorste Straakven 28-02-2018 kappen 5 bomen  OLO 3512615

(groenstrook tegenover Broederbos) 

Rivierensingel 28-02-2018 kappen 1 boom OLO 3512597

Kanaaldijk Zuid-West 28-02-2018 kappen 25 bomen OLO 3512557

Jan Steenlaan 28-02-2018 kappen 2 bomen OLO 3512531

Nachtegaallaan 28-02-2018 kappen 1 boom OLO 3512505

Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning (1)
Projectlocatie:  Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Dorpsstraat 87A  vergroten woning OLO 3481643

Verleende omgevingsvergunningen met reguliere procedure (2)
Projectlocatie: Verzenddatum besluit: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Varenschut 4 22-02-2018 plaatsen 3 unitgebouwen OLO 3404807

Amijsdonk 3 en 5 22-02-2018 oprichten 2 woningen (twee-onder-een-kap) OLO 3206845

Duizeldonksestraat,  23-02-2018 kappen boom OLO 3464035

t.h.v. huisnummer 25 

Herselsestraat 23 23-02-2018 plaatsen gevelreclame OLO 3436551

Bakelsedijk 8 23-02-2018 wijzigen gevels en keimen pand OLO 3329513

Dwergvlasbeek 11 23-02-2018 plaatsen erfafscheiding OLO 3451543

Europaweg t.h.v. 26-02-2018 rooien 32 bomen OLO 3469891

Automotive Campus (Sectie T, nrs. 4529 en 05754)

Maaslaan 198 26-02-2018 wijzigen bestemming OLO 3407391

Cypresrode 6-8 26-02-2018 plaatsen dakkapellen OLO 3452261

Keizerlaan 6 27-02-2018 gevelrenovatie OLO 3496891

Zeeuwendonk 4 01-03-2018 oprichten woning, maken uitweg OLO 3131685

Montgomerystraat 12 01-03-2018 plaatsen damwand en oprichten OLO 3405341

  waterzuiveringsinstallatie

Ingediende omgevingsvergunningaanvragen enkelvoudig milieu (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Maisdijk 9 31-01-2018 plaatsen van tanks voor opslag water OLO 3444699
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• Digitaal Loket een adreswijziging (verhuizing) doorgeven, GBA-uittreksel 

   aanvragen of een hond aan- of afmelden, kan 24 uur per dag en 

   7 dagen per week via www.helmond.nl

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 

   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u

   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

Besluit registratie vertrek naar land onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling B&O is gebleken dat onderstaande personen niet meer wonen op 

het adres waar zij volgens de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. 

De verhuisaangifte hebben wij niet ontvangen. Ook hebben wij niet vast kunnen stellen 

wat het huidige woonadres is. Het college van B&W heeft daarom besloten het vertrek te 

registreren van deze personen met de aantekening “land Onbekend”. Dit betekent dat zij 

formeel niet meer als ingezetenen in Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar 

voor overheidsinstellingen. Dit kan gevolgen hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, 

toeslagen, ziektekostenverzekering, subsidies enz.

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Molenaar, AT 09-11-1979

Martins Fernandes, MP 14-03-1976

Kennisgeving voorbereiden bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van Helmond geven ingevolge artikel 1.3.1 van het 

Besluit ruimtelijke ordening hierbij kennis van de voorbereiding van de volgende 

bestemmingsplannen: 

1. ’t Hout – A. vd Dyckestraat naast 14. Het betreft de bouw van 4 vrijstaande woningen;

2. Helmond Noord I – Paulus Potterlaan 6. Het betreft de bouw van circa 20 seniorenwoningen

 en circa 11 appartementen. 

Er bestaat momenteel geen gelegenheid om zienswijzen in te dienen. Deze mogelijkheid wordt 

geboden op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan hiervoor gereed is en ter inzage 

kan worden gelegd. Dit zal dan worden bekendgemaakt in de Staatscourant, weekblad Traverse 

en op de gemeentelijke website www.helmond.nl. Ter voldoening aan de wettelijke bepalingen 

vermelden wij nog dat er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 

uit te brengen over het voornemen om dit bestemmingsplan voor te bereiden.

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Helmond - Horst 27 
(hockeyclub)”

Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat, op grond van artikel 3.8 van 

de Wet ruimtelijke ordening, de gemeenteraad op 27 februari 2018 het bestemmingsplan  

“Buitengebied Helmond - Horst 27 (hockeyclub)” ongewijzigd heeft vastgesteld. Het 

bestemmingsplan ligt met ingang van 8 maart 2018 gedurende zes weken ter inzage. 

Het betreft de uitbreiding ten noorden van het huidige hockeycomplex, gelegen aan de Horst 

27, met o.a. de aanleg van hockeyvelden, clubhuis, waterbassin, parkeerterrein, ecologische 

verbindingszone en natuurcompensatie.

Inzage plan

U kunt het plan bekijken op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en via de link 

op de gemeentelijke website www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.0000BP150164-2000. Er ligt ook een papieren exemplaar in de Stadswinkel, 

Frans Joseph van Thielpark 1. Het bekijken van dit exemplaar kan tijdens de openingstijden van 

de Stadswinkel. De digitale versie van www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.  

Beroep

Tegen het vastgestelde bestemmingsplan kan met ingang van 9 maart 2018 gedurende zes 

weken schriftelijk beroep worden ingesteld door:

• belanghebbenden die tijdig zienswijzen bij de gemeenteraad hebben ingediend;

• belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig 

 zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen.

Een beroepschrift kunt u sturen naar: de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 

Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 

treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het beroep schorst de 

inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wanneer sprake is van een spoedeisend 

belang kan degene die een beroepschrift heeft ingediend tevens een schriftelijk verzoek om 

voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 

Raad van State, op bovenstaand adres. In dat geval wordt de inwerkingtreding van het plan 

opgeschort totdat op het verzoek is beslist. 

Bezwaar maken?
Voor bekendmakingen met nummer 1 geldt: Het betreft hier een kennisgeving. Heeft u vragen 

over de gepubliceerde aanvragen of wilt u meer informatie? Neemt u dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14 0492. Bezwaar maken is in dit stadium (nog) niet mogelijk.

Voor bekendmakingen met nummer 2 geldt: Tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden  

binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift 

indienen bij: Burgemeester en wethouders, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook 

digitaal via www.helmond.nl/bezwaar. Tevens kan de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Oost-Brabant te ’s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen. 

Heeft u vragen over een besluit of over het maken van bezwaar? Neemt u dan contact op met 

het Klant Contact Centrum via tel. 14 0492.

Burgemeester en Wethouders van Helmond 7 maart 2018

Verlenging beslistermijn
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Druifheide 1 t/m 14 15-12-2017 oprichten 16 tweekappers OLO 3371733

de Hoefkens 4A t/m 4N 14-12-2017 oprichten bedrijfsverzamelgebouw OLO 3356365

Voor de bovenstaande aanvragen is de beslistermijn met maximaal zes weken verlengd. 

De plannen liggen niet ter inzage. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat 

ons college over de plannen heeft beslist

Bekendmaking ontwerp-omgevingsvergunning uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

 legging vanaf:

Mierloseweg 206 08-03-2018 plaatsen waskiosk OLO 2944117

Bovenstaande ontwerp-omgevingsvergunningen en de daarop betrekking hebbende stukken 

liggen met ingang van bovengenoemde datum gedurende zes weken voor iedereen ter inzage 

in het Stadskantoor, Weg op den Heuvel 35 te Helmond. Om de stukken in te zien kunt u 

een afspraak maken. Dit kan via www.helmond.nl\afspraak of via telefoonnummer 14-0492. 

Gedurende deze termijn wordt iedereen in de gelegenheid gesteld een zienswijze omtrent het 

ontwerp-besluit schriftelijk of mondeling kenbaar maken. Schriftelijke zienswijzen dienen te 

worden gericht aan burgemeester en wethouders, p/a TD, Team Vergunningen, Postbus 950, 

5700 AZ Helmond. Voor het indienen van mondelinge zienswijzen kan een afspraak worden 

gemaakt bij TD, Team Vergunningen (iedere werkdag te bereiken onder telefoonnummer 

0492-587506).

Verleende omgevingsvergunningen met uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

Projectlocatie: Datum ter inzage legging: Projectomschrijving Nr. Omgevingsloket:

Neerwal 156 t/m 178 even 08-03-2018  oprichten 13 woningen OLO 3283447

Tegen bovenstaande verleende omgevingsvergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes 

weken, met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift 

indienen bij de Rechtbank Oost-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA 

’s-Hertogenbosch. Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Als een beroepschrift is ingediend kan tevens een verzoek om 

voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter (sector bestuursrecht, 

Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch). Geen beroep kan meer worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij in het kader van de eerder 

gevolgde voorbereidingsprocedure geen zienswijze naar voren heeft gebracht.

Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Veiligheid en Naleving is gebleken dat onderstaande personen 

geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP) Het college van B&W 

heeft het voornemen voor deze personen de aantekening te plaatsen in de BRP “vertrek met 

onbekende bestemming” Dit betekent dat zij daardoor formeel niet meer als ingezetenen in 

Nederland staan ingeschreven. Zij zijn niet bereikbaar voor overheidsinstellingen waardoor dit 

gevolgen kan hebben voor uitkeringen, aanvragen paspoort, subsidies enz. 

Geslachtsnaam en voorletter(s) Geboortedatum

Alberts, MNB 07-01-1982

Os van, BPJ 04-11-1977

Kimmenade, NMP van de 14-07-1994

Oulaïdi, N 05-05-1992

Siau, AJ 10-02-1956

Kim, HJ 27-03-1958

Kaygisiz, A 11-06-1995

Karim, H 27-08-1996

Bruin, de VNWF 24-02-1995

Boven, van RHJH 11-04-1991

Bogaard, PJJ van den 14-11-1966

Thijssen, MSDHA 16-05-1996

Berlo van-Rijnsbergen, A 21-01-1955

Mihajlovic, O 04-01-1972

Adomaitis, E 27-09-1991

Muller, SJH 23-07-1967

Zienswijzen

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen een voornemen 

zijn zienswijze naar voren brengen bij het college van Burgemeester en wethouders van 

Helmond, Postbus 950, 5700AZ Helmond. De termijn van het naar voren brengen van de 

zienswijze is twee weken en vangt aan één dag na de datum van deze publicatie. Dit kan 

schriftelijk of mondeling gebeuren. Indien u gebruik wilt maken van de mogelijkheid om uw 

zienswijze mondeling toe te lichten, verzoeken wij u van te voren telefonisch een afspraak te 

maken. Neemt u contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 140492. Bezwaar maken 

is in dit stadium (nog) niet mogelijk. Na afloop van de termijn van zienswijze wordt er een 

definitief besluit genomen. 

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
woensdag op www.helmond.nl. In verband met eventuele bezwaartermijnen, 
is de datum van publicatie op www.helmond.nl leidend.

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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MAART 
WOONMAAND

21% KORTING 
op de maakkosten  
van overgordijnen, 
vitrages en in-be-tweens

10% KORTING 
op raamdecoratie  

systemen, zoals rol- en 
duorolgordijnen,  

lamellen, jaloezieën,  
plissés en paneelgordijnen

MOEITE MET METEN?
LAAT HET ONS WETEN! 

Deelen Stoffen en Gordijnen
Houtse Parallelweg 83
5706 AD - Helmond
Tel. 0492-547023 

Het Goedkope Huis 
Maaspoort 58
6001 BR - Weert
Tel. 0495-533552

STOFFEN, FOURNITUREN EN 
RAAMBEKLEDING PARADIJS!

WWW.DEELENSTOFFEN.NL

Noorddijk 2, 5705 CX Helmond
0492-546893

info@kringloopwinkelhelmond.nl
www.kringloopwinkelhelmond.nl

OPHAALSCHEMA
OUD PAPIER 

Stichting 
Kringloopwinkel 

Helmond

Maandag 12 maart
Overspoor/Suytkade/

Stadskantoor

Dinsdag 13 maart
Binnenstad-Oost

Woensdag 14 maart
Binnenstad-West

Donderdag 15 maart
Helmond West: Oost

Kijk voor meer informatie op:
www.helmond.nl/afvalapp 

Openingstijden: ma. t/m za. 9.30-16.30 uur

Wij heten u welkom, in onze winkel.

Door Jet Vetter

In Mierlo-Hout en ver daar buiten we-
ten klanten, dat je voor een modieuze 
bril, perfecte contactlenzen en goed ad-
vies over de aanschaf ervan, bij Gelling 
Optiek aan de Hoofdstraat moet zijn. 
En dat al heel  lang. Ron en Ellen Gel-
ling vieren dit jaar namelijk het 35-jarig 
bestaan van hun zaak. Na vanaf 1983 
op diverse locaties op ’t Hout gevestigd 
te zijn geweest, is de winkel alweer 22 
jaar te vinden op nummer 99 van de 
Hoofdstraat. Gelling vertelt hoe hij zijn 
eerste stappen in het ‘brillenvak’ heeft 
gezet bij Brilpost in Helmond. 

Later is hij als beginnend opticien bij 
Brilpost In Eindhoven gaan werken. 
Daar heeft hij de benodigde diploma’s 
als vakbekwaam opticien gehaald. 
“In de loop der jaren is er veel veranderd 
in het vak”, aldus de jubilerende winke-
lier. 
“De apparatuur is bijvoorbeeld nauw-
keuriger geworden. Dit komt ook om-

dat wij een aantal taken van de oogarts 
hebben overgenomen. Dat wil natuur-
lijk niet zeggen, dat als ik afwijkingen 
zie en daar mijn twijfels over heb, mijn 
klanten niet aanraad naar een oogarts 
te gaan”.
Wie bij Optiek Gelling of het daarnaast 
gelegen Optibril binnen stapt, is verze-
kerd van goede persoonlijke service en 
volledige aandacht. “Service staat bij 
ons hoog in het vaandel”, verzekert Ron 
Gelling. “Ik meet de ogen met de aller-
beste apparatuur en slijp alle glazen zelf. 
Daardoor werken we snel. We kunnen 
er zelfs voor zorgen dat een bril de dag 
na aankoop al klaar is. Ook handelen 
we alles rondom de zorgverzekering 
secuur af. We komen thuis bij mensen 
die slecht ter been zijn en niet naar de 
winkel kunnen komen óf halen hen op 

en brengen hen weer naar huis”.
Ellen is onder meer verantwoordelijk 
voor de inkoop en zij voorziet klanten 
van advies op maat. “Als ik al alles heb 
geregeld met een klant, gebeurt het 
regelmatig dat zij me vragen of mijn 
vrouw in de zaak is en of zij nog even 
kan komen kijken. Ze vertrouwen hele-
maal op haar smaak”, geeft Gelling aan.
Kortom, bij Gelling Optiek worden alle 
klanten, oud en jong, met zorg omringd. 
Men vindt er diverse merkmonturen 
van onder meer Swarowski, Diesel, Ray-
Ban, Guess en Esprit. Bij Optibril kun-
nen kinderen en volwassenen terecht 
voor brillen in het goedkopere segment. 
De winkel heeft de grootste collectie 
kinderbrillen van de regio.
www.gellingoptiek.nl
www.optbril.nl s

35 jaar
Optiek 
Gelling

Mierlo-Hout

Ron en Ellen Gelling vieren dit jaar het 35-jarige van Gelling Optiek.
(Foto: Eric van der Putten www.helmondnu.nl)

€70.-
KORTING OP EEN COMPLETE BRIL 

MET MULTIFOCALE GLAZEN

€35.-
KORTING OP EEN COMPLETE BRIL 

MET ENKELVOUDIGE GLAZEN

FEESTELIJKE
AANBIEDING

GELLING OPTIEK
Hoofdstraat 99, Helmond  |  www.gellingoptiek.nl

1 maart 2018-35 jarig bestaan
Dit willen we niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Actie de gehele maand maart 2018 geldig. Gratis parkeren recht voor de deur.
Wij verrekenen ziekenfonds vergoeding direct op factuur.



7week nummer 10 vrijdag 9 maart 2018de loop weekkrant HELMOND

Nieuwe adviesraad voor Helmond Marketing

Helmond Marketing had be-
hoefte aan nog meer “oren en 
ogen” in de stad die de stichting 
kan voorzien van advies. Daar-
om is op maandag 5 maart jl.de 
adviesraad gepresenteerd. 

De adviesraad is samengesteld 
uit deskundigen uit Helmond 

en omgeving. Zij adviseert het 
team van Helmond Marketing 
een aantal keer per jaar. Wat 
de leden van de adviesraad al-
len meegaven tijdens de avond: 
‘Wees zichtbaar goed bezig’.  

De volgende acht personen ne-
men plaats in de adviesraad:
Foto v.l.n.r. Martin van Acht, 
kwartiermaker Food Tech Brain-
port, Lex Boon, directeur Auto-

motive Campus, Thea van Sam-
beeck, project manager Campus 
NHTV, Jochem Otten, directeur 
Cacaofabriek en Theater Speel-
huis, Igor van Hooff, Bestuurs-
voorzitter ROC Ter Aa. Petra 
Hovestadt, eigenaar Groen 4life, 
Emiel Kuijpers, manager marke-
ting en communicatie Brainport 
Development en Mieke Lover-
bosch, directeur Hotel West-En-
de ontbreken op de foto. s

Helmond

(Foto: Vincent Knoops Fotografie)

Publiekswandeling: Hoe ziet het 
voorjaar er in de Warande uit? 

Op zondag 1 april starten we om 
14 uur bij de parkeerplaats van 
Paviljoen de Warande (De Kluis 
2, 5707 GP Helmond; ingang 
vanaf Aarle-Rixtelseweg).  We 
wandelen ongeveer 4 kilometer 
en zijn om 16 uur weer terug. 
Deelname is gratis. Aanmelden 
vooraf niet nodig.

Met al je zintuigen kun je het 
voorjaar ervaren, je ziet het lente 
worden. Het grauw-grijze, dorre 
van de winter maakt geleidelijk 
plaats voor frisse kleuren. Vanuit 
het dorre, rommelige strooisel 
schiet het tere groen omhoog. 
Het heldere geel van narcissen en 
winterakonieten trekken meteen 
de aandacht.
‘Haal de lente in huis’, zeggen 
de bloemisten. De takken met 
dikke knoppen zijn inderdaad 
heel mooi en komen tot bloei in 
je huis. Maar in De Warande zien 

we die schitterende takken ook, 
bijvoorbeeld van de forsythia, 
rode ribes, hazelaar, wilg of kas-
tanje. Het uitbotten en de eerste 
bloei zal zeker het lentegevoel bij 
je oproepen.

Je hoort het lente worden 
De uitbundige zang van vogels, 
het zoemen van de eerste hom-
melkoningin en de wind die nu 
anders klinkt dan in de winter, 
zijn tekenen van de lente.
Het iele twinkelende liedje van 
de heggemus, de hele winter kon 
je het horen, maar nu klinkt het 
anders. De eerste keer dat je de 
kievit weer hoort, is méér dan 
een waarneming, je ervaart het 
als een teken, een aanmoediging 
van de natuur.

Je bent welkom om mee te wan-
delen. Nadere inlichtingen bij: 
Anne Regts tel. 0492-477392  ivn-
helmond@gmail.com Kijk ook 
eens op de IVN-website www.
ivn.nl/afdeling/helmond s

Oranjebuurt/Warande

Komt u ook meewandelen op zondag 1 april?

Fotografieclub Helmond-Oost 
exposeert 

Voor het derde jaar in successie 
houdt Fotografieclub Helmond-
Oost haar expositie.  Naam 
voor de expositie dit jaar is: 
Anders kijken naar foto’s. Deze 
vindt dit jaar plaats in Wijkhuis 
de Lier waar de fotoclub ook 
thuis is.

Na twee jaar naar volle tevre-
denheid te hebben geëxposeerd 
in het Jan Visser museum Te Hel-
mond, is het nu de eer aan ons 
wijkhuis “de lier”. Na een 60 tal 
foto’s van onze leden zijn er ook 
twee fotoseries van ongeveer 15 
foto’s te zien in een rode draad 
vorm. Elk met een verschillend 
thema.

Het eerste thema is 3. Dit om-
dat onze vereniging nu drie jaar 
bestaat, en het tweede thema is 
Helmond-Oost naar de naam 
van onze club. Opdracht voor de 
makers was om te proberen de 
op een volgende foto’s een be-
paalde verbinding aan elkaar te 
geven.

Fotografieclub Helmond-Oost 
is een bloeiende vereniging met 
een 30-tal enthousiaste fotogra-
fen die voor de bezoekers weer 
een fascinerende expositie sa-
men gesteld hebben. De exposi-
tie is te bezichtigen in het week-
end van 17 en 18 maart 2018 in 
Wijkhuis de Lier, van Kinsber-
genstraat 1 5703 BW in Helmond.
Openingstijden van 10:30 – 
16:30 uur, toegang is gratis. s

Helmond-Oost

Wandeltocht bij Adventure Store 

Adventure Store organiseert in 
samenwerking met de Stichting 
Wandelorganisatie Peelland 
alweer de 12e Adventure Store 
wandeltocht door de prachtige 
omgeving van Helmond. 

Ook de uitdagende 5e Kids Ad-
venture Trail vindt op deze dag 
plaats. Start & finish in de winkel 
van Adventure Store. De winkel 
is geopend op deze koopzondag 
van 8.00 tot 17.00 uur en staat vol 
met stands van leveranciers en 
medisch specialisten. 
Ook zijn er spectaculaire aan-
biedingen op het gebied van het 
wandelen en hebben we zelfs de 
primeur met de Lowa Experience 
trailer op de parkeerplaats voor 
de winkel. Test gratis je nieuwe 
schoenen uit voordat je ze met 
een mooie korting aan kan 
schaffen!!

12e editie Adventure Store 
Wandeltocht
Startlocatie & Finish: Adventure 
Store, Kastanjehoutstraat 3, 
5706 XX  Helmond, 
Tel. 0492-523668,  
www.adventurestore.nl

Tochtinformatie
Vertrek vanuit de winkel van Ad-
venture Store, met gratis koffie, 
thee, fris en cake, gaan de wan-
delroutes door de diverse mooie 
natuurgebieden zoals het Groot 
Goor, de bosgebieden tussen 
Mierlo en Lierop, Strabrechtse-
heide en Molenheide. De grote 
rustplaats wordt weer verzorgd 
door de Scouting op hun thuis-
honk in Brandevoort. Verder zijn 
er onderweg diverse 
wandelvriendelijke rustplaatsen.

Tevens is het zondag 8 april 
koopzondag van 8.00-17.00 uur

Er zijn tijdens dit wandelevene-

ment diverse toon-aan-gevende 
leveranciers uit de wandelsport 
in de winkel aanwezig waarbij 
u advies en informatie kunt in-
winnen. We hebben voor 2018 
als sponsor: Lowa, de nummer 
1 in wandelschoenen, Falke de 
nummer 1 in wandelsokken en 
Sidas, de specialist in inlegzolen 
en voetoplossingen. We hebben 
zelfs een primeur voor de regio 
met  de Lowa Experience Trailer 
voor de deur van de winkel waar 
u gratis schoenen kan uitzoeken 
en tijdens de wandeltocht kan 
uitproberen. Ook de Sidas 3d 
scan is aanwezig om uw voeten 
100% nauwkeurig op te meten en 
daarbij de best passende schoen 
te adviseren.

Uiteraard zijn er op deze koop-
zondag spectaculaire kortings-
acties. 
Dus kom langs, laat je verwen-
nen ook als u niet mee wandelt. 
Het is zeker de moeite waard! s

Mierlo-Hout

ADVENTURESTORE
WANDELTOCHT

12e

editie
KIDS

ADVENTURE
TRAIL

5e

editie

KOOP
ZONDAG

WINKEL OPEN
08.00-17.00 

UUR
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Parkeren is mogelijk bij bouwbedrijf Adriaans aan 
de Europaweg 146 of in de omgeving van Parc Valère.

informatie/verhuur vb&t verhuurmakelaars via T 088 545 46 45 
of via nieuwbouw@eravbtmakelaars.nl

per maand, inclusief 
parkeerplaats,   

exclusief servicekosten

VRIEZER 
VUL 

WEKEN

Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004  
www.diepvriesspecialist.nl  Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de Diepvriesspecialist 
zolang de voorraad strekt. Van woensdag 7 maart t/m dinsdag 20 maart 2018. 
Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS tegen 
inlevering van 

10 spaarpunten

Frikandel
Best Bite
40 stuks

Vanreusel

15,29

9,99
super stunt

Chocolade & 
Cappuccino 

Semifredo
2 stuks

Dolceria Alba

Rundvlees, stoofvlees, 
goulash of kipsaté 

Kroketten
5 stuks

Diepvriesspecialist
Normaal vanaf 2,99

2+1
gratis

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

3

Frites
Frieten

2 kg  
54 10376 722996
5 x 2  kg
1 54 10376 722987

7 x 9 c.-o.

1 kg  
54 10376 722997
10 x 1 kg 
1 54 10376 723007

7 x 9 c.-o.

Frites 
Frieten

2 kg 
54 10376 822581
5 x 2 kg
1 54 10376 822595

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

1 kg 
54 10376 822604
10 x 1 kg
1 54 10376 822618

7 x 9 c.-o.

Allumettes
Fijne Frieten

Frites préfrites - Voorgebakken Frieten

1 kg  
54 10376 022325
10 x 1 kg
1 54 10376 022322

8 x 9 c.-o.

Pom’Steak

10/10 mm 10/10 mm

7/7 mm 7/7 mm

10/18 mm

1020409 1020407

1020536 1020513

1016226

Dikke- en/of dunne

Frites
2 kilogram

Lutosa
Normaal 3,99

Pangasiusfilet
800 gram 

Epic
Normaal 4,49

6,99

2 voor

ruim 33% korting

Naturel, PiriPiri, Zigeuner, 
Japans en/of Spaans

Kiphaasjes
500 gram 

Streekpoelier
Normaal 

2,99

Bami - of nasi goreng,
spaghetti of macaroni

400 gram

Welten
Normaal 3,29

4,00

2 voor

super stunt

5,00

2 voor

2,99

Normaal

5,00

2 voor

combineren mogelijk

Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof is een onderdeel van Savant Zorg. Savant is aan-
gesloten bij Zorgcampus de Peel. De Zorgcampus is een modern netwerkverband waarin 
organisaties samenwerken aan het verkrijgen en behouden van zorgmedewerkers.

Benieuwd naar Savant
als werkgever of opleider?
Kom langs op onze OPEN DAG!
Zaterdag 17 maart van 10.00 - 14.00 uur

Woonzorgcentrum Savant Rivierenhof,
Hof Bruheze 16 in Helmond

Tijdens de open dag kun je de sfeer proeven, de zorg
beleven en ontdekken wat we voor je in huis hebben.

We ontmoeten je graag!

www.savant-zorg.nl • (0492) 572 111 • werving@savant-zorg.nl

Ook voor
vrijwilligerswerk!
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EEN MOOI PLAFOND,
MET VERLICHTING NAAR WENS!

KIJKDAGEN: 
Donderdag 8, vrijdag 9, zaterdag 10 en zondag 11 maart 
van 10.00 tot 16.00 uur. 

PLAFOND IN 1 DAG

Plameco Vakbedrijf Van Osch Kruiseind 16c | 5421 ND Gemert 
T 0492-368100 | www.plamecogemert.nl | E info@plamecogemert.nl

Weekkrant De Loop 
sponsort HellemondGift campagne
Weekkrant De Loop Helmond 
(print en social media) sponsort 
de reclamecampagne van Stich-
ting HellemondGift die  is opge-
richt zonder winstoogmerk en 
bedoeld is om het Helmondse 
geld ook in de Helmondse eco-
nomie te houden. 

Uitgever Ad Klaasen: ‘Geduren-
de een jaar, gaan we proberen 
om elke week aandacht te vra-
gen voor dit Helmondse Geld. 
Inmiddels heeft de waardebon 
haar omzet al kunnen verdub-
belen naar 87.000 euro, een mooi 
bedrag. Maar het moet nog veel 

meer worden. In Helmond en 
op internet zijn er ongeveer per 
jaar minstens voor een 100 tot 
200 miljoen (retail) bestedingen. 
Streven is om 5% hiervan in de 
HellemondGift waardebon te 
laten plaatsvinden. Een groot 
bedrag! Maar niet ondenkbaar 
als we de neuzen dezelfde kant 
op steken. O.a. de gemeente en 
het bedrijfsleven zullen hierin 
voorop moeten gaan.

De gemeente o.a. met het man-
telzorg compliment (wat ze al 
doen) en o.a. het kerstpakket van 
de ambtenaren (de wil is er!) Het 
bedrijfsleven gaat de bon steeds 
meer omarmen (als beloning 
voor een klein klusje bijvoor-

beeld of cadeau) en o.a. Stichtin-
gen als o.a. Helmond Marketing, 
die hierin ook een rol moet gaan 
spelen. Ten laatste roepen we de 
politiek op om dit mee te gaan 
ondersteunen. Immers een goed 
leefbaar Helmond gaat ons al-
lemaal aan en laat niet alles ver-
vliegen naar het internet.’.
 
Dus probeer samen met ons een 
klein tegenwicht te bieden tegen 
o.a. het internet, middels de Hel-
lemondGift die alleen maar te 
gebruiken is in onze eigen Hel-
mondse economie. 

Info of bonnen kopen?  Mail naar 
info@hellemondgift.nl En zie: 
www.hellemondgift.nl s

Helmond

www.helmondnu.nl

Helmond is op 25 september 
1944 bevrijd. Tot nu toe is er in 
feite sprake van een sobere her-
denking die vrijwel een kopie 
is van de dodenherdenking die 
(landelijk) op 4 mei gehouden 
wordt. De dodenherdenking en 
de herdenking van de bevrijding 
van Helmond vinden beiden 
plaats in het Hortensiapark. (op 
4 mei bij St. Joris en de Draak en 
op 25 september nabij de Her-
denkingskapel).

Door de jeugd (basis onderwijs) 
en de jongvolwassenen (onder-
bouw voortgezet onderwijs) er 
bij de jaarlijkse viering van de be-
vrijding van Helmond te betrek-
ken, wordt keer op keer jaar op 
jaar aandacht gevraagd voor het 
belang van het leven in vrijheid. 
Het motto is dan ook; ’ Vier de 
vrijheid’ en ‘Vrijheid geef je door’ 
is, in het verlengde daar van, de 
boodschap de we uitmoeten 
blijven dragen, nu en in de toe-
komst.
Helmond is een pluriforme en 
multiculturele gemeenschap. 
Sommige inwoners hebben een 
etnische achtergrond en komen 
soms uit landen waar het verke-
ren in vrijheid niet overal en altijd 
even vanzelfsprekend is. Inte-
gendeel! Het gezamenlijk vieren 
van vrijheid kan bovendien ook 
een bindende en verbindende 
factor zijn.

Door met name de jeugd te be-
trekken in de voorbereiding en 
uitvoering van de viering mee te 
nemen zijn zij goed voorbereid 
op de herdenking en het hoe en 
waarom en de viering. Het resul-
taat van de (jaarlijkse) inspan-
ningen moeten het begrip en het 
besef bij de jongeren doen erva-
ren dat vrijheid niet vanzelfspre-
kend is en mag zijn. Om dit te 
kunnen realiseren is begin janu-
ari 2018, de ‘Stichting Helmond 
25 september 1944’ opgericht.
De kersverse stichting wil sa-
men met de gemeente, die het 
herdenkingsdeel blijft verzorgen, 
de bevrijding van Helmond een 
feestelijke maar ook historische 
viering verzorgen.
Door het formele karakter van 
een stichting wordt financiële  
ondersteuning door derden mo-
gelijk gemaakt. 
Dit jaar (2018) wil de stichting de 
viering in de nieuwe opzet ge-
stalte gaan geven, die vervolgens 
moet leiden tot een eerste hoog-
tepunt in 2019 (Helmond 75 jaar 
bevrijdt) en voorts een jaarlijkse 
viering en herdenking van de be-
vrijding van Helmond. s

Helmond

Helmondse 
Bevrijdingsdag 
feestelijker vieren?

(Foto: Henk van Dijk)
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Word jij onze nieuwe collega?

Interesse?
Mocht u geïnteresseerd zijn 
in een van de naastgenoem-
de functies, dan verwachten 
we uw sollicitatie binnen 8 
dagen na verschijnen van 
deze oproep. 

Voor meer informatie om-
trent deze functies kunt 
u contact opnemen met 
dhr. Mario van der Putten, 
via 06-51 394 113. 

Uiteraard zullen wij uw 
sollicitatie vertrouwelijk 
behandelen.

Acquisitie n.a.v. deze 
advertentie wordt niet 
op prijs gesteld.

Ventilatie Techniek Brabant B.V. is een jong en nieuw bedrijf op het gebied van 
luchtkanalen en ventilatietechniek ten behoeve van grote en kleine utiliteits- en 
industriële projecten. Voor de uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar:

Wat verwachten wij:
• Relevante werkervaring in de luchtkanalen- en ventilatiebranche
• Leergierig en verantwoordelijkheidsgevoel, geen 9 tot 5 mentaliteit
• Spreekvaardigheid in de Nederlandse taal
• Woonachtig in Mierlo, Helmond of de directe omgeving
• LUKA-opleiding is een pré

Wij bieden:
• Een uitdagende en zelfstandige fulltime functie in een enthousiast team.
• Een passend salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden zoals u van een moderne
  onderneming mag verwachten.

Ventilatie Techniek Brabant B.V. 
Industrieweg 42C, 5731 HR  Mierlo
Tel. 06-51 394 113

Ervaren calculator / werkvoorbereider
Met ervaring in de luchtkanalenbranche

Ervaren plaatwerker(s)
Voor het vervaardigen van luchtkanalen

Ervaren monteur(s)
LUKA-opleiding is een pré

Ervaren isoleerder(s)
Ruime ervaring in isoleren van luchtkanalen

met wol of armafl ex

Ook ZZP’ers metruime ervaringkunnen zichaanmelden!

Ventilatie Techniek Brabant B.V. 
Industrieweg 42C, 5731 HR  Mierlo
Tel. 06-51 394 113

Interesse?
Mocht u geïnteresseerd zijn 
in een van de naastgenoem-
de functies, dan verwachten 
we uw sollicitatie binnen 8 
dagen na verschijnen van 
deze oproep. 
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door jan van rest

10 mei 2001: We waren on-
derweg. Mijn vrouw en ik 
op de fiets. Onderweg naar 
Santiago-de-Compostella en 
arriveerden in de loop van de 
middag in St. Jean-Pied-du-
Port, op de grens van Frankrijk 
en Spanje.
Na ons gemeld te hebben op 
het pelgrimsbureau voor een 
stempel in onze Santiago-pas-
sen, wandelden we het stadje 
in op zoek naar een overnach-
tingsmogelijkheid en ook om 
even lekker te lopen. Nog even 
buurten op het pelgrimsbu-
reau; was gezellig.
We vonden een refugio waar 
we konden slapen. Maar eerst 
douchen en dan lekker eten in 
een van de restaurantjes; ge-
braden eend leek ons wel wat. 
Een schot in de roos!
Toen we ’s avonds naar bed 
wilden gaan troffen we be-
neden een Duitser met wie 
we aan de praat raakten. We 
vertelden waar we vandaan 
kwamen en dat was hem niet 
onbekend.
Hij zei dat hij jaren geleden met 
een groep Duitse jongeren als 
lid van de Bouworde in Aarle-
Rixtel had gewerkt. De Bouw-

orde was een naoorlogse orga-
nisatie van jonge Europeanen 
die in diverse landen werkten 
aan herstel van oorlogsschade 
en verbetering van onderlinge 
verhoudingen.
Zij waren destijds dus in Aarle-
Rixtel en sliepen daar ergens 
in de buurt van de kerktoren. 
Het beroerde was dat zij niet 
van hun rust konden genie-
ten, omdat het carillon daar 
om de haverklap een stokje 
voor stak. Goede raad was 
duur. Uiteindelijk zijn ze de 
kerk ingeslopen en hebben ze 
de klepels van de klokken met 
jute e.d. omwikkeld. Of het al-
lemaal waar was weet ik niet, 
maar het verhaal is natuurlijk 
prachtig, temeer omdat ze de 
kerk niet meer uit konden ko-
men.
Het is nog een heel gedoe ge-
weest met de pastoor en met 
politie voordat ze weer in bed 
lagen.
Wat je onderweg allemaal niet 
te horen krijgt; afijn wij zijn 
de andere ochtend vol goede 
moed begonnen aan het be-
dwingen van de Pyreneeën.

Jan van Rest 

Aarle-Rixtel in Frankrijk

Tijdens de algemene leden ver-
gadering van 1 maart jl. is Wim 
van den Heuvel herkozen als 
voorzitter van de Helmondse   
zwemvereniging Lutra.

De helmondse oud hordeloper/ 
trainer van HAC, zal zich ook 
de komende jaren o.a. opnieuw 
blijven inzetten voor de bouw 

van een nieuw zwembad in Hel-
mond.
Verder heeft Chérie Vloet zich 
opnieuw weer beschikbaar ge-
steld als afgevaardigd bestuurs-
lid voor de commissie waterpolo. 
Aan René Sauren werd de Kees 
Maasbeker overhandigd  als vrij-
williger van ‘t jaar. 
Als dankt voor het vele vrijwil-
ligers werk, wat hij verricht voor 
de commissie wedstrijd zwem-
men. s

Aan René Sauren werd de Kees Maasbeker overhandigd als vrijwilliger 
van ‘t jaar.

Van den Heuvel herkozen als 
voorzitter van H.Z.V. Lutra

Helmond-Noord

In het kader van het 90 jarig bestaan: 
grote reünie St. Odulfusschool Mierlo-Hout

Op zaterdag 9 juni 2018, aan-
vang 16.00 uur vind een grote 
reünie plaats (18+) van de St. 
Odulfusschool te Mierlo-Hout. 
Waar? Natuurlijk op de speel-
plaats van de school in de Sle-
gersstraat. In het kader van het 
90 jarig bestaan, zal dit georga-
niseerd worden door een groep 
oud-leerlingen.

In 2004 werd de laatste reünie 
georganiseerd en was een groot 
succes. Vele oud-leerlingen heb-
ben sindsdien het verzoek ge-
daan om weer een reünie te or-
ganiseren. Maar ook het (oud) 
personeel en onderwijzers van 
harte welkom. Er is een facebook 
pagina aangemaakt:  ‘’Reünie St. 

Odulfusschool Mierlo Hout 9 
juni 2018’’ waarop kan men be-
richten delen, oude foto’s plaat-
sen etc. 

Als je wil komen, dan graag je 
aanmelding versturen naar  het 
volgende e-mailadres: 
reunie.odulfus@gmail.com
Vermeld je volledige naam, ge-
boortejaar en het jaar dat je in 
groep 6 (later groep 8) zat, bijv. 
1959 geboren, is 1971. 
Wij wensen jullie allen van harte 
welkom. Meer informatie over 
de reünie volgt. 

Deel onze facebookpagina en 
houdt de berichten o.a. in deze 
uitgave in de gaten. Kosten 5 
euro p.p. (incl. 1 consumptie en 
hapjes). Komt allen, want het 
wordt weer heel gezellig. s

Mierlo-Hout

Voor wie:  Alle oud-leerlingen (18+)
 en (oud) onderwijzers/personeel
Waar: Speelplaats Odulfusschool

Kosten: € 5,- p.p. incl. 1 consumptiebon + hapjes

Aanmelden: mail naar: reunie.odulfus@gmail.com 
o.v.v. naam, jaartal (klas 6 of groep 8).

ZATERDAG 9 JUNI 2018
v.a. 16.00 uur
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In Rijpelberg werd er geschaatst op de 
eerste nieuwe ijsbaan

De weersberichten waren gun-
stig. Koud, vorst en dat voor een 
langere tijd. Al 3 jaar lang ligt er 
een draaiboek in Rijpelberg om 
een ijsbaan te realiseren maar 
daar is het nooit van gekomen. 

De weersvoorspellingen zijn 
gunstig en er werd woensdag 21 
februari contact gezocht met de 
Belangengroep Rijpelberg. Alle 
medewerking en steun werd ge-
geven en er zijn vrijwilligers die 
het koude avontuur aan wilde 
gaan. Alle stoplichten stonden 
immers op groen. “Wanneer wil 
je een ijsbaan realiseren?” vraagt 
de Belangengroep. “Zaterdag 
moeten de eerste kinderen 
schaatsen!” geeft de initiatiefne-
mer aan. Er werd direct contact 
gezocht met diverse  instanties 
om twee vereisten te realiseren, 
water – om ijs mee te maken – 
en stroom voor de noodzakelijke 
verlichting. 

Vanuit alle kanten komen posi-
tieve berichten en via de tamtam 
gutsen de berichten dat er een  
ijsbaan kwam. Vrijdagavond en 
nacht werd er door de vrijwilli-
gers met man en macht gewerkt 
om het voor elkaar te krijgen. 
Diverse instanties boden onver-
wacht hulp aan om voor koek-
en-zopie te zorgen zodat de kin-
deren een geweldige dag zouden 

hebben. En dat werd het! Vrolijke 
gezichtjes van iedereen maakte 
het meer dan waard. Ook de 
scholen in de Rijpelberg hebben 
gebruik kunnen maken van de 
ijsbaan en daar hebben ze volop 
van genoten.

Door dit initiatief en het snel 
schakelen van buurtbewoners – 
die dag en nacht klaar stonden 
– was het mogelijk om dit evene-
ment te organiseren. Helaas is de 
vorstperiode afgelopen en is het 
tijd om te evalueren en het draai-
boek aan te passen. Volgend jaar 
proberen de initiatiefnemers dit 
evenement voort te zetten en dat 
lukt alleen wanneer meerdere 
buurtbewoners zich aansluiten 

bij Rijpelberg On Ice want dat is 
hard nodig. 

Tevens zijn de initiatiefnemers 
er achter gekomen dat veel kin-
deren geen schaatsen hebben. 
Dus schaatsen zijn altijd welkom 
zodat we ze kunnen uitlenen aan 
anderen. 
De initiatiefnemers kijken terug 
op een geweldig evenement en 
hebben laten zien dat je met be-
perkte middelen veel kan berei-
ken. Daarnaast is het fantastisch 
voor de samenhorigheid en ge-
zelligheid voor de buurt.  

Vrijwilligers kunnen zich aan-
melden middels c.karssen2@
gmail.com. s

Rijpelberg

Er wordt gehoopt door de organisatie dat er volgend jaar weer een 
ijsbaan gerealiseerd kan worden.

0492-845350   info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE

BELLEN!
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Jij hebt affiniteit met de industriële automatisering en bent technisch ingesteld. Behalve 
het uitvoeren van mechanische onderhoudswerkzaamheden kun je ook elektrotechnische 
werkzaamheden uitvoeren. Jij hebt een MBO opleiding richting Mechatronica, 
Werktuigbouwkunde of Elektrotechniek en enkele jaren relevante ervaring. Daarnaast  
heb je kennis en ervaring met PLC / HMI gestuurde machines.

Ter versterking van onze afdeling maintenance hebben we vacatures voor de functie   

Monteur Mechatronica
Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
•  Je verricht preventief, periodiek en correctief onderhoud aan het machinepark aan de 

hand van de onderhoudsplanning en je lokaliseert, analyseert en verhelpt storingen aan 
productiemachines

•  Je plaatst nieuwe machines en je assisteert en/of begeleidt revisies of ombouw van het 
machinepark door derden

•  Je draait mee in grotere technische projecten als technisch project begeleider
•  Je maakt een werkvoorbereiding, vooruitlopend op geplande onderhouds-, reparatie- en 

modificatie werkzaamheden
• Je genereert onderhoudsrapportages in het Maintenance Management Systeem (Ultimo)
• Je maakt onderhoudsschema’s voor het machinepark en plant deze in
• Je draait piketdiensten, waarbij je per tour beurt oproepbaar bent bij storingen

Wie zijn wij?
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en 
isoleren voor de Benelux. Deze oplossingen leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing 
en optimalisatie van het wooncomfort. Dankzij de voortdurende aandacht voor milieueffecten 
tijdens productontwikkeling, productie en recycling zijn de isolatieoplossingen bovendien 
duurzaam. De onderneming, opgericht in 1969 en voorheen bekend als Unidek B.V., telt ruim 
200 medewerkers. Onze productie en verkoopkantoor zijn gevestigd in Gemert (Nederland).

Interesse?
Heb jij interesse in deze uitdagende functie en voldoe je aan het omschreven profiel? 
Solliciteer dan nu door je cv én motivatiebrief te mailen naar Bernadine Dirks (bernadine.
dirks@kingspanunidek.com / 0492 378 111). Meer informatie over deze en al onze andere 
vacatures vind je op onze website: https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/carriere
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.

Heb jij een MBO opleiding (bijv. MEAO-BA diploma) aangevuld met het Praktijk Diploma 
Loonadministratie (PDL) en ongeveer 5 jaar ervaring op een salarisadministratie?  
Heb jij cijfermatig inzicht en enige kennis van journalisering en actuele fiscale en sociale 
wetgeving? Ben jij zelfstandig en neem je jouw verantwoordelijkheden?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Wij zijn op zoek naar een   

Payroll Administrator 
parttime

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?
Jij zorgt voor een correcte en tijdige afhandeling van de salarisbetalingen voor onze ruim 200 
medewerkers. Je houdt rekening met fiscale en sociale verzekeringswetgeving zodat elke 
medewerker het juiste nettosalaris ontvangt. De extra toeslagen voor de ploegendiensten 
geven jou net die extra uitdaging. Een salarisverwerkingsyteem (bijvoorbeeld AfAS Profit) kent 
voor jou geen geheimen. Daarnaast adviseer je de HR Manager en informeer je collega’s die 
aan je bureau komen omtrent hun salarisstrook, mutaties en overige regelingen.

Wie zijn wij?
Kingspan Unidek is leverancier van innovatieve oplossingen voor snel en efficiënt bouwen en 
isoleren voor de Benelux. Deze oplossingen leveren een actieve bijdrage aan energiebesparing 
en optimalisatie van het wooncomfort. Dankzij de voortdurende aandacht voor milieueffecten 
tijdens productontwikkeling, productie en recycling zijn de isolatieoplossingen bovendien 
duurzaam. De onderneming, opgericht in 1969 en voorheen bekend als Unidek B.V., telt ruim 
200 medewerkers. Onze productie en verkoopkantoor zijn gevestigd in Gemert (Nederland).

Interesse?
Heb jij interesse in deze uitdagende functie en voldoe je aan het omschreven profiel? 
Solliciteer dan nu door je cv én motivatiebrief te mailen naar Stefanie Boonaerts (stefanie.
boonaerts@kingspanunidek.com / 0492 378 002). Meer informatie over deze en al onze 
andere vacatures vind je op onze website: https://www.kingspan.com/nl/nl-nl/carriere
Een assessment kan onderdeel uitmaken van de sollicitatie procedure.

Royackers Beton is op zoek naar een medewerker kelderbouw voor het maken 
van in het werk gestorte kelders, vloeren en andere betonwerken. Je werkt in de buitenlucht 
met een ploeg op locati e. Hier worden de kelders opgebouwd met behulp van een standaard 
systeemkist en het is jouw taak om deze in elkaar te zett en en daarna vol te storten met beton. 
Ook het plaatsen en aan elkaar knopen van wapeningsnett en behoort hierbij. 

Wij vragen: 
 -  Rijbewijs personenauto
 -  Vooropleiding niet persé nodig
 -  Persoon die wil aanpakken
 -  Ervaring is uiteraard een voordeel

Wat hebben wij te bieden:
 - Prima salaris
 - Opleiding tot bekisti ngsti mmerman in de prakti jk
 - Redelijk vaste werkti jden
 - Projecten in de omgeving
 - Full-ti me baan

Royackers Beton is een familiebedrijf in Milheeze met ongeveer 20 werknemers. Alle 
werknemers komen uit de buurt en kennen elkaar waardoor er binnen het bedrijf een zeer 
gemoedelijke en informele sfeer heerst.

Ben je geïnteresseerd, stuur dan even een mailtje met je CV naar beton@royackers.nl.

ROYACKERS BETONCENTRALE MILHEEZE BV
Hof 2 – 5763 BL Milheeze

Medewerker kelders

Werken en leren 
voor een leuke baan in de zorg 
bij de Zorgboog en Savant Zorg

In september 2018 
starten de Zorgboog en 
Savant Zorg, in samen-
werking met het ROC ter 
Aa, met de 2,5 jaar durende 
gecombineerde BBL-
opleiding tot Verzorgende 
IG/ Begeleider Specifieke 
Doelgroepen. 

De Zorgboog, Savant Zorg en het ROC ter Aa 
maken onderdeel uit van Zorgcampus de Peel. 

Baangarantie
Tijdens de opleiding kom je bij één van de 

organisaties in dienst en ontvang je een 

leerarbeidsovereenkomst voor 24 uur per 

week, met een daaraan gekoppeld leer-

lingensalaris. De kosten van de opleiding 

worden voor je betaald. Na diplomeren 

ben je verzekerd van een baan bij één 

van de organisaties.

Passie
Jij hebt passie voor de zorg, werkt graag 

met en voor mensen, durft kritisch te zijn, 

bent stressbestendig en hebt een flexibele 

instelling. Daarnaast ben je 19 jaar of ouder, 

beschik je minimaal over een VMBO-T 

diploma en ben je in het bezit van een 

rijbewijs en gemotoriseerd vervoer. 

Ga naar www.werkenbijsavant.nl of

www.werkenbijdezorgboog.nl voor 

de  volledige vacaturetekst. Is jouw 

interesse gewerkt,  solliciteer dan vóór 
woensdag 14 maart bij een van de 

organisaties. Je bent van harte welkom!
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“In alles wat we doen zoeken we de men-
selijke maat. Nu ligt er een nieuw cen-
trumplan dat realistisch en betaalbaar is. 
Ik ben er van overtuigd dat het Havenpark 
een prachtige impuls is voor het centrum. 
In het nieuwe plan wordt woonwijk De 
Waart niet afgebroken voor nog meer win-
kels, maar opgeknapt. We hebben ook een 
stevige discussie gevoerd over de bereik-
baarheid en verkeersdoorstroming. De du-
re ruit om Helmond is gelukkig van tafel. 
Met de aanpak van bestaande wegen blijft 
Helmond goed bereikbaar én leefbaar.”

Investeren in armoedebestrijding
“Een speerpunt waarvoor we aandacht 
blijven houden is armoedebestrijding. 
Daar hebben we jaarlijks 1 miljoen extra 
in geïnvesteerd. Nu komen mensen al met 
120% in plaats van 110% van het sociaal 
minimum in aanmerking voor bijzondere 
bijstand en andere regelingen. We willen 

naar 130% zodat we nog meer mensen 
kunnen helpen. Armoede is hardnekkig 
en gaat soms van generatie op generatie 
over. Dat patroon willen we doorbreken. 
We willen ook de eigen bijdrage afschaf-
fen voor noodzakelijke voorzieningen bin-
nen de WMO, zoals bijvoorbeeld thuiszorg 
en dagbesteding. Niemand vraagt erom 
om ziek of gehandicapt te zijn. Die eigen 
bijdrage mag geen drempel zijn om aan te 
vragen wat je nodig hebt.” 

Leefbaarheid in de wijk
“Omdat we als bestuur de wijsheid niet in 
pacht hebben, wil ik over alles in gesprek 
met inwoners zelf. Daarom ben ik begon-
nen met een maandelijks spreekuur en 
organiseren we bijeenkomsten in wijken 
waar we aan het werk willen. We presente-
ren geen kant en klare plannen meer, maar 
vragen eerst wat bewoners zelf willen voor 
hun eigen woonomgeving. Die ideeën en 
wensen nemen we zoveel mogelijk mee. 
Dat heeft goed gewerkt voor Helmond 
West en de Binnenstad. Nu zijn De Waart, 
de Leonardusbuurt en de Annaparochie 
aan de beurt. De komende jaren gaat ex-
tra aandacht uit naar Helmond-Oost en 
Helmond-West.”

Iedere stem telt
“Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014 werden we met vier stemmen ver-
schil de grootste partij. Ik hoor mensen wel 
eens zeggen: ‘Ik ga niet stemmen, want 
mijn stem maakt toch geen verschil’. Dat 
idee klopt dus niet. Iedere stem telt. De SP 
hoort graag wat mensen in Helmond te 
zeggen hebben.”

Voor het hele verkiezingsprogramma: 
www.helmond.sp.nl

SP zoekt in 
alles de 
menselijk maat

Als grootste partij met twee wethou-
ders en zes raadsleden heeft de SP veel 
van haar beloftes kunnen waarma-
ken. Wethouder en lijsttrekker Erik de 
Vries: “Ik wilde vier jaar lang een sta-
biel bestuur leveren, de stad socialer 
maken en concrete resultaten boeken. 
Dat is goed gelukt dankzij een goede 
samenwerking in het bestuur en met 
de inwoners van Helmond. Ik wil graag 
nog vier jaar verder.”

Erik de Vries

Dus: stemt 
u mee op 

21 maart? 

‘Het is bijna zover, 
staat het al in uw 
agenda?’
“21 maart, de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Een dag waarop iedereen in Hel-
mond zichzelf kan laten horen. Op die 
dag mag u stemmen voor de toekomst 
van de stad. Goede zorgvoorzieningen, 
een veilige wijk, voldoende werkgele-
genheid en onderwijs voor ieder kind. 
Stuk voor stuk onderwerpen waar 
de gemeente over gaat. Maar hoewel 
alle partijen het beste voor hebben 
met Helmond, verschillen ze van me-
ning over de beste koers voor de stad. 
Daarom kunt u op 21 maart kiezen wie 
het de komende jaren voor het zeggen 
krijgt. Als burgemeester kijk ik uit naar 
deze dag, omdat het mogen stemmen 
een bijzonder voorrecht is. Daarom zal 
ik ook zeker zelf mijn stem uitbrengen. 
Dat doe ik in de Cacaofabriek, waar 
speciaal voor deze verkiezingen rond 
middernacht een tijdelijk stembureau 
wordt geopend. Op 21 maart zelf kunt 
u op andere speciale locaties stemmen, 
zoals in het ROC Ter Aa, het Elkerliek 
Ziekenhuis en in het stadion van Hel-
mond Sport. In totaal zijn er 39 stem-
lokalen. Door de speciale tegels op de 
stoep kunnen ze u amper ontgaan. So-
wieso gaat u tot 21 maart merken dat 
er in Helmond echt iets te kiezen valt. 
In de Cacaofabriek worden muzikale, 

politieke avonden georganiseerd, met 
als afsluiter een speciaal verkiezings-
feest op dinsdag 20 maart. Via sociale 
media en onze gemeentelijke website 
wordt u op de hoogte gebracht van alle 
programma’s en standpunten, en op de 
Markt in het centrum telt een speciale 
klok af naar 21 maart. De verkiezings-
campagne is nu echt losgebarsten en ik 
roep u op om gebruik te gaan maken 
van uw stemrecht. Alleen met uw stem 
kunnen wij werken aan de toekomst 
van Helmond, de toekomst van onze 
stad. Een stad waar iedereen telt en ie-
dereen geldt. Het is mijn wens dat we 
samen nadenken over de toekomst van 
onze gemeente. 

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

3week nummer 10 vrijdag 9 maart 2018de loop weekkrant HELMOND

VOOR JEZELF, VOOR ELKAAR, 
VOOR HELMOND

0492-845350 / info@adcommunicatie.nl0492-845350 / info@adcommunicatie.nl

GOED DRUKWERK 
BESTELLEN?
ADCOMMUNICATIE 
BELLEN!



15week nummer 10 vrijdag 9 maart 2018de loop weekkrant HELMOND2 week nummer 10 vrijdag 9 maart 2018 de loop weekkrant HELMOND

“In alles wat we doen zoeken we de men-
selijke maat. Nu ligt er een nieuw cen-
trumplan dat realistisch en betaalbaar is. 
Ik ben er van overtuigd dat het Havenpark 
een prachtige impuls is voor het centrum. 
In het nieuwe plan wordt woonwijk De 
Waart niet afgebroken voor nog meer win-
kels, maar opgeknapt. We hebben ook een 
stevige discussie gevoerd over de bereik-
baarheid en verkeersdoorstroming. De du-
re ruit om Helmond is gelukkig van tafel. 
Met de aanpak van bestaande wegen blijft 
Helmond goed bereikbaar én leefbaar.”

Investeren in armoedebestrijding
“Een speerpunt waarvoor we aandacht 
blijven houden is armoedebestrijding. 
Daar hebben we jaarlijks 1 miljoen extra 
in geïnvesteerd. Nu komen mensen al met 
120% in plaats van 110% van het sociaal 
minimum in aanmerking voor bijzondere 
bijstand en andere regelingen. We willen 

naar 130% zodat we nog meer mensen 
kunnen helpen. Armoede is hardnekkig 
en gaat soms van generatie op generatie 
over. Dat patroon willen we doorbreken. 
We willen ook de eigen bijdrage afschaf-
fen voor noodzakelijke voorzieningen bin-
nen de WMO, zoals bijvoorbeeld thuiszorg 
en dagbesteding. Niemand vraagt erom 
om ziek of gehandicapt te zijn. Die eigen 
bijdrage mag geen drempel zijn om aan te 
vragen wat je nodig hebt.” 

Leefbaarheid in de wijk
“Omdat we als bestuur de wijsheid niet in 
pacht hebben, wil ik over alles in gesprek 
met inwoners zelf. Daarom ben ik begon-
nen met een maandelijks spreekuur en 
organiseren we bijeenkomsten in wijken 
waar we aan het werk willen. We presente-
ren geen kant en klare plannen meer, maar 
vragen eerst wat bewoners zelf willen voor 
hun eigen woonomgeving. Die ideeën en 
wensen nemen we zoveel mogelijk mee. 
Dat heeft goed gewerkt voor Helmond 
West en de Binnenstad. Nu zijn De Waart, 
de Leonardusbuurt en de Annaparochie 
aan de beurt. De komende jaren gaat ex-
tra aandacht uit naar Helmond-Oost en 
Helmond-West.”

Iedere stem telt
“Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen 
in 2014 werden we met vier stemmen ver-
schil de grootste partij. Ik hoor mensen wel 
eens zeggen: ‘Ik ga niet stemmen, want 
mijn stem maakt toch geen verschil’. Dat 
idee klopt dus niet. Iedere stem telt. De SP 
hoort graag wat mensen in Helmond te 
zeggen hebben.”

Voor het hele verkiezingsprogramma: 
www.helmond.sp.nl

SP zoekt in 
alles de 
menselijk maat

Als grootste partij met twee wethou-
ders en zes raadsleden heeft de SP veel 
van haar beloftes kunnen waarma-
ken. Wethouder en lijsttrekker Erik de 
Vries: “Ik wilde vier jaar lang een sta-
biel bestuur leveren, de stad socialer 
maken en concrete resultaten boeken. 
Dat is goed gelukt dankzij een goede 
samenwerking in het bestuur en met 
de inwoners van Helmond. Ik wil graag 
nog vier jaar verder.”

Erik de Vries

Dus: stemt 
u mee op 

21 maart? 

‘Het is bijna zover, 
staat het al in uw 
agenda?’
“21 maart, de gemeenteraadsverkiezin-
gen. Een dag waarop iedereen in Hel-
mond zichzelf kan laten horen. Op die 
dag mag u stemmen voor de toekomst 
van de stad. Goede zorgvoorzieningen, 
een veilige wijk, voldoende werkgele-
genheid en onderwijs voor ieder kind. 
Stuk voor stuk onderwerpen waar 
de gemeente over gaat. Maar hoewel 
alle partijen het beste voor hebben 
met Helmond, verschillen ze van me-
ning over de beste koers voor de stad. 
Daarom kunt u op 21 maart kiezen wie 
het de komende jaren voor het zeggen 
krijgt. Als burgemeester kijk ik uit naar 
deze dag, omdat het mogen stemmen 
een bijzonder voorrecht is. Daarom zal 
ik ook zeker zelf mijn stem uitbrengen. 
Dat doe ik in de Cacaofabriek, waar 
speciaal voor deze verkiezingen rond 
middernacht een tijdelijk stembureau 
wordt geopend. Op 21 maart zelf kunt 
u op andere speciale locaties stemmen, 
zoals in het ROC Ter Aa, het Elkerliek 
Ziekenhuis en in het stadion van Hel-
mond Sport. In totaal zijn er 39 stem-
lokalen. Door de speciale tegels op de 
stoep kunnen ze u amper ontgaan. So-
wieso gaat u tot 21 maart merken dat 
er in Helmond echt iets te kiezen valt. 
In de Cacaofabriek worden muzikale, 

politieke avonden georganiseerd, met 
als afsluiter een speciaal verkiezings-
feest op dinsdag 20 maart. Via sociale 
media en onze gemeentelijke website 
wordt u op de hoogte gebracht van alle 
programma’s en standpunten, en op de 
Markt in het centrum telt een speciale 
klok af naar 21 maart. De verkiezings-
campagne is nu echt losgebarsten en ik 
roep u op om gebruik te gaan maken 
van uw stemrecht. Alleen met uw stem 
kunnen wij werken aan de toekomst 
van Helmond, de toekomst van onze 
stad. Een stad waar iedereen telt en ie-
dereen geldt. Het is mijn wens dat we 
samen nadenken over de toekomst van 
onze gemeente. 
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“Vooral op het gebied van ruimtelijke or-
dening, sport, cultuur en onderwijs heb-
ben de CDA-wethouders Frans Stienen en 
Margreet de Leeuw het verschil kunnen 
maken. Als bestuurder moet je knopen 
durven doorhakken. Dat heeft Frans Stie-
nen bijvoorbeeld gedaan voor sport- en 
(be)leefpark De Braak waar jaren over is 
gepraat. Margreet de Leeuw pakte door 
op het gebied van jeugdzorg en onderwijs, 
daar is extra geld voor vrijgemaakt. Nu is 
het zaak de plannen ook helemaal uit te 
voeren. 

Hetzelfde geldt voor de verdere ontwik-
keling van ‘t Speelhuis, de Cacaofabriek 
en Museum Helmond. Dat ging niet altijd 

even gemakkelijk. Nu, met de juiste men-
sen aan het roer, ontplooien deze parels 
zich voorspoedig.”

Mee profi teren
“Als gemeente krijgen we steeds meer ver-
antwoordelijkheid in het sociale domein. 
Dan heb ik het over de Wet Maatschap-
pelijk Ondersteuning (WMO), jeugdzorg 
en werkgelegenheid. Daar liggen stevige 
uitdagingen voor onze gemeente. 
Het grote voordeel is dat we economische 
gezien de wind in de rug hebben. Dat is 
echt heel belangrijk. De kunst is nu om 
iedereen te laten profiteren van die econo-
mische voorspoed.”

Tweede kans onderwijs
“Een ander belangrijk aandachtspunt is 
zorgen voor een betere aansluiting van 
banen en opleidingen. We missen handen 
in de bouw en de zorg. Mensen met een 
technische opleiding voor belangrijk uit-
voerend werk. Het is van groot belang dat 
de jeugd qua opleiding keuzes maakt die 
aansluiten op de arbeidsmarkt. Dan zijn ze 
verzekerd van een goede toekomst. Daar-
voor moeten we de sterke bedrijven die 
we al hebben goed in de etalage zetten en 
nieuwe bedrijven binnenhalen. Zo bieden 
we ook meteen perspectief aan deelne-
mers van het tweede kans onderwijs waar 
we ons als CDA hard voor gaan maken. 
We dagen volwassenen zonder geschikt 
diploma uit dat alsnog te gaan halen. Zoals 
ik al zei, we hebben economisch de wind 
mee. Grijp je kans. 

Dat geldt ook voor de groeiende groep 
50-plussers. Door om- en bijscholing en 
dankzij stimulerende projecten ontstaan 
echt nieuwe kansen.”

Voor meer informatie: 
www.cdahelmond.nl

CDA wil 
dat alle 
Helmonders 
mee profiteren

“We hebben de wind in de rug en daar 
laten we graag alle Helmonders van 
mee profiteren,” zegt Jan Roefs, lijst-
trekker voor het CDA. “De economie 
trekt aan en we hebben ook voor 2018 
een sluitende begroting. Mede dankzij 
de bestuurskracht van onze twee wet-
houders liggen er mooie plannen klaar 
voor de stad. Die plannen willen we 
de komende vier jaar ook helpen uit-
voeren, met een vergelijkbaar krachtig 
bestuur. De kiezers bepalen woensdag 
21 maart of we die kans ook krijgen.”
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“Ik ben er trots op dat we de afgelopen vier 
jaar een bijdrage hebben mogen leveren aan 
het stabiele bestuur van onze stad. Zoals 
altijd hebben we goed op de financiën ge-
let. Mede dankzij de inbreng van de VVD 
is Helmond financieel kerngezond en dat 
geeft mogelijkheden om onze plannen voor 
de toekomst waar te maken. Er zijn volop 
kansen in de stad. Deze kansen willen we 
de komende vier jaar benutten. Door onze 
bedrijventerreinen te herstructureren en uit 
te breiden maken we plaats voor werkgele-
genheid. We willen vooral banen creëren die 
naadloos aansluiten op het DNA van onze 
stad. Bedrijven aantrekken vraagt om goede 
verbindingen. Door de N279 aan te pakken 
wordt Helmond beter bereikbaar. Dat is be-
langrijk voor werken én wonen. Net als de 
digitale bereikbaarheid waar we ons al lang 
hard voor maken. We zijn dan ook heel blij 
met het raadsbesluit om in de hele gemeente 
glasvezel aan te leggen. Hiermee maken we 
onze stad klaar voor de toekomst, zowel 
economisch maar zeker ook sociaal-maat-
schappelijk. Een uitstekende digitale bereik-

baarheid hoort gewoon bij ons als onderdeel 
van Brainport.”

Belangrijke ontwikkelingen
“Die digitalisering is natuurlijk ook nodig 
voor de nieuwe Slimme Wijk die we in Bran-
devoort voorbereiden. Overheid, bedrijfsle-
ven en onderwijs werken hierin samen aan 
een veilige, gezonde en duurzame woon-
wijk, voor iedereen. Met de Slimme Wijk 
ondersteunen we mede onze ambitie om 
als gemeente in 2035 klimaatneutraal te zijn. 
Daarvoor is ook het Energiehuis opgericht. 
Het Energiehuis helpt bewoners en onder-
nemers hun bestaande huizen, kantoren en 
winkels klimaatneutraal te maken. Digitali-
sering, technologische ontwikkelingen en de 
energietransitie gaan dus hand in hand. Bij 
het zoeken naar nieuwe bedrijven kijken we 
daarom zeker naar ondernemingen die deze 
transitie ondersteunen.”

We doen het samen
“Ik beschrijf hier maar een paar speerpun-
ten waar we ons de komende vier jaar op 
willen richten. Het gaat er ons om dat de 
stad zich nog verder ontwikkelt en daarin 
ambitieus is. Om dat te bereiken zoeken we 
naar overeenkomsten met andere partijen, 
want lokale politiek is geven en nemen. We 
doen het samen. Ook de komende vier jaar 
nemen we als VVD weer graag onze verant-
woordelijkheid in de coalitie en in het col-
lege. Al onze raadsleden zijn bevlogen stads-
genoten en maken actief onderdeel uit van 
de Helmondse gemeenschap. Het mooie 
van raadslid zijn, is dat je vertrouwen krijgt 
van andere stadgenoten om hun belangen 
te vertegenwoordigen. We zijn zuinig op dat 
vertrouwen. Het geeft een groot gevoel van 
verantwoordelijkheid. Die kunnen we als 
sterke partij goed dragen.”

Voor meer informatie: 
www.helmond.vvd.nl

VVD Helmond, 
voor een stad 
met ambitie!

“De belangen van Helmond stoppen 
niet aan onze gemeentegrenzen”, zegt 
VVD lijsttrekker Cor van der Burgt. 
“Daarom is het grote netwerk van de 
VVD zo waardevol. We hebben overal 
contacten en daar doen we als lokale 
volksvertegenwoordigers ons voordeel 
mee voor de inwoners van Helmond. 
Onze kandidaat-raadsleden zijn alle-
maal bevlogen stadsgenoten.”

LIJST 3 HELMOND

• Betere ontsluiting stad en regio. 

• Investeren in de digitale snelweg. 

• (Her)ontwikkelen bestaande & nieuwe bedrijventerreinen. 

• 1e Uur parkeren in centrum gratis. 

• Ontwikkeling toekomstbestendige sportparken. 

• OZB niet meer laten stijgen dan de inflatie. 

• Aandacht voor ouderen, slimme zorg in directe omgeving. 

• Duurzame energie stimuleren. 
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“Vooral op het gebied van ruimtelijke or-
dening, sport, cultuur en onderwijs heb-
ben de CDA-wethouders Frans Stienen en 
Margreet de Leeuw het verschil kunnen 
maken. Als bestuurder moet je knopen 
durven doorhakken. Dat heeft Frans Stie-
nen bijvoorbeeld gedaan voor sport- en 
(be)leefpark De Braak waar jaren over is 
gepraat. Margreet de Leeuw pakte door 
op het gebied van jeugdzorg en onderwijs, 
daar is extra geld voor vrijgemaakt. Nu is 
het zaak de plannen ook helemaal uit te 
voeren. 

Hetzelfde geldt voor de verdere ontwik-
keling van ‘t Speelhuis, de Cacaofabriek 
en Museum Helmond. Dat ging niet altijd 

even gemakkelijk. Nu, met de juiste men-
sen aan het roer, ontplooien deze parels 
zich voorspoedig.”

Mee profi teren
“Als gemeente krijgen we steeds meer ver-
antwoordelijkheid in het sociale domein. 
Dan heb ik het over de Wet Maatschap-
pelijk Ondersteuning (WMO), jeugdzorg 
en werkgelegenheid. Daar liggen stevige 
uitdagingen voor onze gemeente. 
Het grote voordeel is dat we economische 
gezien de wind in de rug hebben. Dat is 
echt heel belangrijk. De kunst is nu om 
iedereen te laten profiteren van die econo-
mische voorspoed.”

Tweede kans onderwijs
“Een ander belangrijk aandachtspunt is 
zorgen voor een betere aansluiting van 
banen en opleidingen. We missen handen 
in de bouw en de zorg. Mensen met een 
technische opleiding voor belangrijk uit-
voerend werk. Het is van groot belang dat 
de jeugd qua opleiding keuzes maakt die 
aansluiten op de arbeidsmarkt. Dan zijn ze 
verzekerd van een goede toekomst. Daar-
voor moeten we de sterke bedrijven die 
we al hebben goed in de etalage zetten en 
nieuwe bedrijven binnenhalen. Zo bieden 
we ook meteen perspectief aan deelne-
mers van het tweede kans onderwijs waar 
we ons als CDA hard voor gaan maken. 
We dagen volwassenen zonder geschikt 
diploma uit dat alsnog te gaan halen. Zoals 
ik al zei, we hebben economisch de wind 
mee. Grijp je kans. 

Dat geldt ook voor de groeiende groep 
50-plussers. Door om- en bijscholing en 
dankzij stimulerende projecten ontstaan 
echt nieuwe kansen.”

Voor meer informatie: 
www.cdahelmond.nl

CDA wil 
dat alle 
Helmonders 
mee profiteren

“We hebben de wind in de rug en daar 
laten we graag alle Helmonders van 
mee profiteren,” zegt Jan Roefs, lijst-
trekker voor het CDA. “De economie 
trekt aan en we hebben ook voor 2018 
een sluitende begroting. Mede dankzij 
de bestuurskracht van onze twee wet-
houders liggen er mooie plannen klaar 
voor de stad. Die plannen willen we 
de komende vier jaar ook helpen uit-
voeren, met een vergelijkbaar krachtig 
bestuur. De kiezers bepalen woensdag 
21 maart of we die kans ook krijgen.”
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“Ik ben er trots op dat we de afgelopen vier 
jaar een bijdrage hebben mogen leveren aan 
het stabiele bestuur van onze stad. Zoals 
altijd hebben we goed op de financiën ge-
let. Mede dankzij de inbreng van de VVD 
is Helmond financieel kerngezond en dat 
geeft mogelijkheden om onze plannen voor 
de toekomst waar te maken. Er zijn volop 
kansen in de stad. Deze kansen willen we 
de komende vier jaar benutten. Door onze 
bedrijventerreinen te herstructureren en uit 
te breiden maken we plaats voor werkgele-
genheid. We willen vooral banen creëren die 
naadloos aansluiten op het DNA van onze 
stad. Bedrijven aantrekken vraagt om goede 
verbindingen. Door de N279 aan te pakken 
wordt Helmond beter bereikbaar. Dat is be-
langrijk voor werken én wonen. Net als de 
digitale bereikbaarheid waar we ons al lang 
hard voor maken. We zijn dan ook heel blij 
met het raadsbesluit om in de hele gemeente 
glasvezel aan te leggen. Hiermee maken we 
onze stad klaar voor de toekomst, zowel 
economisch maar zeker ook sociaal-maat-
schappelijk. Een uitstekende digitale bereik-

baarheid hoort gewoon bij ons als onderdeel 
van Brainport.”

Belangrijke ontwikkelingen
“Die digitalisering is natuurlijk ook nodig 
voor de nieuwe Slimme Wijk die we in Bran-
devoort voorbereiden. Overheid, bedrijfsle-
ven en onderwijs werken hierin samen aan 
een veilige, gezonde en duurzame woon-
wijk, voor iedereen. Met de Slimme Wijk 
ondersteunen we mede onze ambitie om 
als gemeente in 2035 klimaatneutraal te zijn. 
Daarvoor is ook het Energiehuis opgericht. 
Het Energiehuis helpt bewoners en onder-
nemers hun bestaande huizen, kantoren en 
winkels klimaatneutraal te maken. Digitali-
sering, technologische ontwikkelingen en de 
energietransitie gaan dus hand in hand. Bij 
het zoeken naar nieuwe bedrijven kijken we 
daarom zeker naar ondernemingen die deze 
transitie ondersteunen.”

We doen het samen
“Ik beschrijf hier maar een paar speerpun-
ten waar we ons de komende vier jaar op 
willen richten. Het gaat er ons om dat de 
stad zich nog verder ontwikkelt en daarin 
ambitieus is. Om dat te bereiken zoeken we 
naar overeenkomsten met andere partijen, 
want lokale politiek is geven en nemen. We 
doen het samen. Ook de komende vier jaar 
nemen we als VVD weer graag onze verant-
woordelijkheid in de coalitie en in het col-
lege. Al onze raadsleden zijn bevlogen stads-
genoten en maken actief onderdeel uit van 
de Helmondse gemeenschap. Het mooie 
van raadslid zijn, is dat je vertrouwen krijgt 
van andere stadgenoten om hun belangen 
te vertegenwoordigen. We zijn zuinig op dat 
vertrouwen. Het geeft een groot gevoel van 
verantwoordelijkheid. Die kunnen we als 
sterke partij goed dragen.”

Voor meer informatie: 
www.helmond.vvd.nl

VVD Helmond, 
voor een stad 
met ambitie!

“De belangen van Helmond stoppen 
niet aan onze gemeentegrenzen”, zegt 
VVD lijsttrekker Cor van der Burgt. 
“Daarom is het grote netwerk van de 
VVD zo waardevol. We hebben overal 
contacten en daar doen we als lokale 
volksvertegenwoordigers ons voordeel 
mee voor de inwoners van Helmond. 
Onze kandidaat-raadsleden zijn alle-
maal bevlogen stadsgenoten.”

LIJST 3 HELMOND
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• Investeren in de digitale snelweg. 

• (Her)ontwikkelen bestaande & nieuwe bedrijventerreinen. 

• 1e Uur parkeren in centrum gratis. 

• Ontwikkeling toekomstbestendige sportparken. 

• OZB niet meer laten stijgen dan de inflatie. 

• Aandacht voor ouderen, slimme zorg in directe omgeving. 

• Duurzame energie stimuleren. 
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“Zorg blijft een speerpunt. We willen de 
beste zorg voor iedereen. Geld dat daar-
voor bedoeld is, moet dus ook aan zorg 
besteed worden en niet aan andere zaken, 
zoals met een deel van de WMO-gelden is 
gebeurd. Daar blijven we scherp op. Na de 
vele bezuinigingen kan de broekriem best 
weer wat losser. Wat ons betreft schaffen 
we de eigen bijdrage voor de WMO af.”

Inclusie-agenda
“We maken ons de komende jaren ook 
sterk voor mensen met een beperking. 
Helmond is voor hen nog onvoldoende 

toegankelijk. Dan heb ik het over gebou-
wen en de openbare ruimte, maar ook over 
bijvoorbeeld websites. Alles wat we willen 
bereiken, vatten we samen in de inclusie-
agenda voor Helmond. Deze agenda base-
ren we op de afspraken die in 2016 gemaakt 
zijn binnen de Verenigde Naties. Onze eer-
ste motie om gebouwen in Helmond toe-
gankelijker te maken heeft burgemeester 
Elly Blanksma als sympathiek omarmd. 
De gemeente gaat het goede voorbeeld ge-
ven. Mevrouw Blanksma heeft toegezegd 
dat de publieke gebouwen van de gemeen-
te zelf als eerste worden aangepakt. Dat is 
een mooi begin. Gevolgd door onderwijs 
bedrijfsleven winkels en horeca. We stre-
ven op termijn naar een goede beoorde-
ling op www.ongehinderd.nl en de app die 
daarbij hoort. Daar vinden mensen met 
een beperking de best toegankelijke plek-
ken per gemeente, bijvoorbeeld om een 
leuk dagje uit te plannen.”

Cultuur en economie
Helder Helmond blijf zich sterk maken 
voor cultuur. We hebben het budget 
voor evenementen in 2018 en 2019 met € 
50.000,00 per jaar weten te verhogen. Daar 
zijn we blij mee. Onze aandacht gaat zeker 
ook uit naar een goede oplossing voor het 
Edah Museum en de orgels in de Gavioli-
zaal. Die zijn beide onlosmakelijk met Hel-
mond verbonden en verdienen een eigen 
plek. Helder Helmond zou heel graag een 
dependance van de Technische Univer-
siteit Eindhoven in Helmond zien komen 
met de studentenhuisvesting die daarbij 
hoort. Die studenten zouden weer een be-
langrijke bijdrage aan het culturele leven in 
Helmond kunnen geven. 

Andere uitdagingen voor de komende vier 
jaar zijn verplaatsing van het zwembad 
naar De Braak en de ontwikkeling van 
Brainport Smart District, de Slimme Wijk, 

Helder Helmond 
wil een beter 
toegankelijke 
stad

Als dé lokale partij voert Helder Hel-
mond campagne onder het motto Sa-
men voor ons Helmond. “We zijn niet 
alleen actief vóór de mensen van Hel-
mond maar vooral samen met hen.” 
Daarom zorgen lijsttrekker Michael 
Rieter en de leden van Helder Helmond 
dat ze het hele jaar door zichtbaar zijn 
in de stad. “Om steeds te horen wat er 
speelt, problemen op te pakken en te 
koesteren wat goed gaat. We hebben 
samen helder wat we de komende ja-
ren voor Helmond willen bereiken. Te 
beginnen met de basis op orde voor 
alle Helmonders”

in Brandevoort. Een wijk waarin we met 
veel interessante partijen samenwerken. 
Dat is onder andere goed voor onze lokale 
en regionale economie, met goed onder-
wijs en passend werk. Een goed draaiende 
economie is van wezenlijk belang en doet 
het hart van Helmond kloppen.”

Meer informatie: 
www.helderhelmond.nl

Michael Rieter
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“Wat kunnen we als gemeente anders 
doen? Ik noem een paar voorbeelden. Wie 
vijf jaar of meer in de bijstand zit, heeft 
recht op een toeslag. Zodra je een dag, week 
of maand werkt, raak je dat recht meteen 
kwijt. Dat risico nemen ze niet. Als we hen 
garanderen dat ze dat recht behouden 
bij verlies van hun baan, dan prikkelt dat 
veel meer om aan de slag te gaan. Ander 
voorbeeld. Voor een alleenstaande moe-
der in de bijstand betaal ik als gemeente 
liever de kinderopvang zodat zij kan gaan 
werken dan haar uitkering. Die voorinves-
tering zou ik graag doen. Meedoen in de 
maatschappij is goed voor moeder en kind 
en de moeder houdt aansluiting op de ar-
beidsmarkt. Heeft ze zes jaar thuisgezeten 
dan kost haar reïntegratie gauw zo’n € 
25.000,-, exclusief haar uitkering. We be-

talen mensen die thuis zitten terwijl we 
zoveel handen tekort komen in de zorg, in 
het onderwijs, bij sportclubs. Daarom plei-
ten voor basisbanen, een echte baan met 
een echt salaris. De gemeente bespaart 
geld en mensen krijgen hun waardigheid 
terug. Tegelijkertijd moeten we het voor 
werkgevers ook makkelijker maken om 
mensen vanuit de bijstand aan te nemen.”

“Ook het thema bouwen vraagt om aan-
dacht en meer flexibiliteit. Het is super 
moeilijk om hier een woning te krijgen. 
We vinden € 710,00 per maand belachelijk 
duur en dat heet dan middenhuur. Verdien 
je € 36.000,00 per jaar, dan kun je alleen 
huren via de vrije sector. Dan is € 800,00 
per maand nog weinig. En dan verlies je 
je baan. Wat gebeurt er, mensen kunnen 
hun huur niet betalen, komen op straat te 
staan, komen bij de schulddienstverlening 
van de gemeente. We spenderen duizen-
den euro’s om hen te helpen en vervolgens 
komen ze toch wel in een sociale huur-
woning. Dus ik zeg, maak gebruik van de 
ruimte die de wet ons biedt. Als gemeente 
mogen we 1 op de 5 woningen toewijzen 
aan deze doelgroep. Laten we dat nou ge-
woon doen. Daarnaast moeten we in Hel-
mond meer bouwen.”

“Dat en veel meer staat ons de komende 
jaren te doen. Het wordt opnieuw een 
drukke tijd. Raadswerk is mooi omdat je 
echt dingen bereikt. Ik ben bijvoorbeeld 
supertrots op wat we de afgelopen vier jaar 
extra voor kinderen hebben kunnen doen. 
Dan kan ik thuis verklaren waarom ik 20 
tot 30 uur per week in de politiek steek. 
Ik word blij als ik zorgen van mensen kan 
wegnemen en problemen kan oplossen. 
Dat is wat mij drijft.”

Meer informatie: 
www.helmond.pvda.nl

PvdA: Nieuwe 
economie vraagt om 
meer gemeentelijke 
flexibiliteit

“Oplossen van de mismatch tussen 
beschikbaar werk en geschikte werk-
zoekenden vraagt om een flexibele 
gemeente.” PvdA lijsttrekker Moham-
med Chahim wil onder andere expe-
rimenteren met werken vanuit de bij-
stand. “Anderen gemeenten doen het 
al, met succes. We moeten kijken hoe 
we in partnerschap met onderwijs en 
bedrijfsleven mensen kunnen voor-
bereiden op de arbeidsmarkt van de 
toekomst. Die verplichting hebben we 
met elkaar.”

Mohammed Chahim

DAT IEDER KIND MEEDOET  

VAN GOEDE ZORG AAN HUIS 

VAN EEN BETAALBARE WONING 

VAN GOED EN BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER

DAT DUURZAAMHEID VOOR IEDEREEN TOEGANKELĲ K IS

ZEKER ZĲ N

STEM 21 MAART            . ZEKER IN HELMOND!

ZEKER IN HELMOND!
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“Zorg blijft een speerpunt. We willen de 
beste zorg voor iedereen. Geld dat daar-
voor bedoeld is, moet dus ook aan zorg 
besteed worden en niet aan andere zaken, 
zoals met een deel van de WMO-gelden is 
gebeurd. Daar blijven we scherp op. Na de 
vele bezuinigingen kan de broekriem best 
weer wat losser. Wat ons betreft schaffen 
we de eigen bijdrage voor de WMO af.”

Inclusie-agenda
“We maken ons de komende jaren ook 
sterk voor mensen met een beperking. 
Helmond is voor hen nog onvoldoende 

toegankelijk. Dan heb ik het over gebou-
wen en de openbare ruimte, maar ook over 
bijvoorbeeld websites. Alles wat we willen 
bereiken, vatten we samen in de inclusie-
agenda voor Helmond. Deze agenda base-
ren we op de afspraken die in 2016 gemaakt 
zijn binnen de Verenigde Naties. Onze eer-
ste motie om gebouwen in Helmond toe-
gankelijker te maken heeft burgemeester 
Elly Blanksma als sympathiek omarmd. 
De gemeente gaat het goede voorbeeld ge-
ven. Mevrouw Blanksma heeft toegezegd 
dat de publieke gebouwen van de gemeen-
te zelf als eerste worden aangepakt. Dat is 
een mooi begin. Gevolgd door onderwijs 
bedrijfsleven winkels en horeca. We stre-
ven op termijn naar een goede beoorde-
ling op www.ongehinderd.nl en de app die 
daarbij hoort. Daar vinden mensen met 
een beperking de best toegankelijke plek-
ken per gemeente, bijvoorbeeld om een 
leuk dagje uit te plannen.”

Cultuur en economie
Helder Helmond blijf zich sterk maken 
voor cultuur. We hebben het budget 
voor evenementen in 2018 en 2019 met € 
50.000,00 per jaar weten te verhogen. Daar 
zijn we blij mee. Onze aandacht gaat zeker 
ook uit naar een goede oplossing voor het 
Edah Museum en de orgels in de Gavioli-
zaal. Die zijn beide onlosmakelijk met Hel-
mond verbonden en verdienen een eigen 
plek. Helder Helmond zou heel graag een 
dependance van de Technische Univer-
siteit Eindhoven in Helmond zien komen 
met de studentenhuisvesting die daarbij 
hoort. Die studenten zouden weer een be-
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Andere uitdagingen voor de komende vier 
jaar zijn verplaatsing van het zwembad 
naar De Braak en de ontwikkeling van 
Brainport Smart District, de Slimme Wijk, 

Helder Helmond 
wil een beter 
toegankelijke 
stad

Als dé lokale partij voert Helder Hel-
mond campagne onder het motto Sa-
men voor ons Helmond. “We zijn niet 
alleen actief vóór de mensen van Hel-
mond maar vooral samen met hen.” 
Daarom zorgen lijsttrekker Michael 
Rieter en de leden van Helder Helmond 
dat ze het hele jaar door zichtbaar zijn 
in de stad. “Om steeds te horen wat er 
speelt, problemen op te pakken en te 
koesteren wat goed gaat. We hebben 
samen helder wat we de komende ja-
ren voor Helmond willen bereiken. Te 
beginnen met de basis op orde voor 
alle Helmonders”

in Brandevoort. Een wijk waarin we met 
veel interessante partijen samenwerken. 
Dat is onder andere goed voor onze lokale 
en regionale economie, met goed onder-
wijs en passend werk. Een goed draaiende 
economie is van wezenlijk belang en doet 
het hart van Helmond kloppen.”

Meer informatie: 
www.helderhelmond.nl

Michael Rieter
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“Wat kunnen we als gemeente anders 
doen? Ik noem een paar voorbeelden. Wie 
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beidsmarkt. Heeft ze zes jaar thuisgezeten 
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talen mensen die thuis zitten terwijl we 
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“Ook het thema bouwen vraagt om aan-
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van de gemeente. We spenderen duizen-
den euro’s om hen te helpen en vervolgens 
komen ze toch wel in een sociale huur-
woning. Dus ik zeg, maak gebruik van de 
ruimte die de wet ons biedt. Als gemeente 
mogen we 1 op de 5 woningen toewijzen 
aan deze doelgroep. Laten we dat nou ge-
woon doen. Daarnaast moeten we in Hel-
mond meer bouwen.”

“Dat en veel meer staat ons de komende 
jaren te doen. Het wordt opnieuw een 
drukke tijd. Raadswerk is mooi omdat je 
echt dingen bereikt. Ik ben bijvoorbeeld 
supertrots op wat we de afgelopen vier jaar 
extra voor kinderen hebben kunnen doen. 
Dan kan ik thuis verklaren waarom ik 20 
tot 30 uur per week in de politiek steek. 
Ik word blij als ik zorgen van mensen kan 
wegnemen en problemen kan oplossen. 
Dat is wat mij drijft.”

Meer informatie: 
www.helmond.pvda.nl

PvdA: Nieuwe 
economie vraagt om 
meer gemeentelijke 
flexibiliteit

“Oplossen van de mismatch tussen 
beschikbaar werk en geschikte werk-
zoekenden vraagt om een flexibele 
gemeente.” PvdA lijsttrekker Moham-
med Chahim wil onder andere expe-
rimenteren met werken vanuit de bij-
stand. “Anderen gemeenten doen het 
al, met succes. We moeten kijken hoe 
we in partnerschap met onderwijs en 
bedrijfsleven mensen kunnen voor-
bereiden op de arbeidsmarkt van de 
toekomst. Die verplichting hebben we 
met elkaar.”

Mohammed Chahim

DAT IEDER KIND MEEDOET  

VAN GOEDE ZORG AAN HUIS 

VAN EEN BETAALBARE WONING 

VAN GOED EN BETAALBAAR OPENBAAR VERVOER

DAT DUURZAAMHEID VOOR IEDEREEN TOEGANKELĲ K IS

ZEKER ZĲ N

STEM 21 MAART            . ZEKER IN HELMOND!

ZEKER IN HELMOND!
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Michiel van Geel, Jochem van den Bogaard, Gaby van den Waardenburg, Stef Stevens, Maarten Selten    
& Jan Brok zijn de eerste 6 kandidaten op onze kandidatenlijst. Stem 21 maart op een van onze 23 
kandidaten! 
 
#1 Gaby van den Waardenburg 

Jurist / bestuursadviseur / raadslid / fractievoorzitter raadsfractie / lijsttrekker 

#2 Stef Stevens 

Zelfstandig ondernemer / raadslid / wijkvertegenwoordiger Brandevoort  

#3 Jochem van den Bogaard  

Masterstudent bestuurskunde / burgerlid / wijkvertegenwoordiger Dierdonk 

#4 Maarten Selten 

Teamleider voortgezet onderwijs / burgerlid 

#5 Michiel van Geel 

Hoofd digitalisering / voorzitter wijkvereniging / wijkvertegenwoordiger Brouwhuis 

#6 Jan Brok 

Fysiotherapeut / wijkvertegenwoordiger Mierlo-Hout 

D66 staat voor duurzame vooruitgang. Wij willen dat iedereen 
fijn woont in een veilig en schoon Helmond, met goede zorg en 
volop kansen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Voor 
een goede toekomst investeert D66 in een groene stad met 
duurzame vervoersmiddelen en energie. Wij willen samen met 
u werken aan een beter Helmond. Samen krijgen we het voor 
elkaar.  

Stem 21 maart D66 Helmond, lijst 6! 

Wilt u meer weten over onze standpunten? Bekijk ons 
verkiezingsprogramma op www.D66Helmond.nl of volg ons op  

  facebook.com/D66Helmond en  @D66Helmond 
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Goed wonen in een duurzame, 
veilige en schone leefomgeving
D66 heeft zich de afgelopen jaren inge-
zet voor een leefbare en gezonde stad en 
dit zal een speerpunt blijven; zo moet de 
luchtkwaliteit verbeteren en rekening wor-

den gehouden met de verandering van 
het klimaat. We willen de voorzieningen 
op peil houden en zowel in nieuwe als be-
staande wijken blijvend investeren. 

Goede zorg
D66 staat voor een sociale gemeente; de 
gemeente moet haar inwoners zoveel mo-
gelijk ontzorgen, kinderen de juiste jeugd-
zorg blijven bieden en kwetsbare mensen 
actief ondersteunen zonder onnodige pa-
pierwinkel.

Goede kansen voor iedereen
D66 streeft naar een samenleving waarin 
de tweedeling wordt verkleind. Wij willen 
investeren in multifunctionele schoolge-
bouwen en zijn voor het stimuleren van 
initiatieven uit de samenleving en onder-
steunen van startende ondernemers.

Drieluik: Goed 
wonen, goede zorg, 
goede kansen

D66 staat voor duurzame vooruitgang. 
Wij willen dat iedereen fijn woont in 
een veilig en schoon Helmond, met 
goede zorg en volop kansen in de sa-
menleving  en op de arbeidsmarkt. 
Voor een goede toekomst investeert 
D66 in een groene stad met duurzame 
vervoersmiddelen  en energie. Wij wil-
len samen met u werken aan een beter 
Helmond. Stem D66 Helmond! 

Op 21 maart 2018 is er in Neder-
land een raadgevend referen-
dum. U kunt dan stemmen over 
de vraag: bent u voor of tegen 
de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017? Waar 
gaat deze wet precies over? 
Wat zijn de verschillen met de 
huidige wet? En waarom wordt 
er een referendum over gehou-
den? Dat en meer leest u hier. 
Over het werk van de Neder-
landse inlichtingen- en veilig-
heidsdiensten.

De Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 
2017) gaat over het werk van de 
Nederlandse inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten: wat zijn hun 
taken, welke middelen mogen ze 
daarvoor inzetten en hoe is het 
toezicht geregeld? De wet geldt 
zowel voor de Algemene In-
lichtingen- en Veiligheidsdienst 
(AIVD) als voor de Militaire In-
lichtingen- en Veiligheidsdienst 
(MIVD). Hun opdracht is om de 
veiligheid en de democratische 
rechtsorde te helpen bescher-
men door het verzamelen en 
analyseren van informatie. Denk 
daarbij aan dreigingen en risico’s 
voor de samenleving en voor 
vredesoperaties, en aan (inter-
nationaal) terrorisme. Dat geldt 
voor de AIVD, maar ook voor de 
MIVD voor zover de krijgsmacht 
daarbij betrokken is of kan ra-
ken.

Vervanger van de Wet op 
de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2002
De nieuwe wet vervangt de Wet 
op de inlichtingen- en veilig-

heidsdiensten 2002 (Wiv 2002). 
Deze wet is volgens de regering 
op een aantal punten verouderd. 
Zo zijn meer mensen internet 
gaan gebruiken en heeft vrijwel 
iedereen een smartphone. In 
2002 verliep de internationale 
telecommunicatie voor het me-
rendeel door de lucht, via de 
ether. Inmiddels communiceren 
we wereldwijd grotendeels via 
glasvezel- of koperkabels. Mo-
biele telefoons, laptops en an-
dere apparaten maken contact 
met modems of zendmasten, 
die vervolgens informatie door-
geven over de kabel. Onder de 
huidige wet mogen de AIVD en 
de MIVD deze kabelgebonden 
communicatie slechts beperkt 
onderscheppen. Een belangrijke 
wijziging in de Wiv 2017 is de ver-
ruiming van hun bevoegdheden 
op dit gebied.

Meer mogelijkheden om 
communicatie te onderscheppen
Door de verruiming van hun be-
voegdheden kunnen de AIVD en 
de MIVD onder de nieuwe wet 
kabelgebonden communicatie 
breder onderscheppen dan nu. 
Dat kan ertoe leiden dat er bij 
de diensten ook gegevens te-
rechtkomen over personen die 
niet kwaadwillend zijn. In dit 
verband wordt in het publieke 
debat soms van een ‘sleepnet’ 
gesproken en wordt de wet zelf 
ook wel ‘Sleepwet’ genoemd. 
De diensten mogen deze com-
municatie echter niet volledig 
ongericht onderscheppen. Ze 
mogen alleen gegevens verza-
melen met een bepaald doel en 
moeten niet-relevante gegevens 

zo snel mogelijk vernietigen. Om 
ervoor te zorgen dat dit zorgvul-
dig en rechtmatig gebeurt, wordt 
het onafhankelijk toezicht op het 
werk van de diensten uitgebreid.
Veiligheid en privacy

De nieuwe wet vergroot het be-
reik van de diensten en daarmee 
de mogelijkheid dat er inbreuk 
wordt gemaakt op de privacy van 
burgers. Door een pakket aan 
extra waarborgen, zoals een uit-
gebreider onafhankelijk toezicht 
op de diensten, probeert de wet 
een balans aan te brengen tus-
sen het belang van de nationale 
veiligheid en de privacy van indi-
viduele personen. Het publieke 
debat richt zich op de vraag of 
die balans goed is gekozen.

Kunnen de AIVD en de MIVD 
ook gegevens van onschuldige 
burgers verzamelen?
Ja, bij de brede onderschepping 
van dataverkeer (de zogeheten 
OOG-interceptie) verzamelen 
de diensten ook gegevens van 
mensen die niets kwaads in de 
zin hebben. Zodra blijkt dat deze 
gegevens niet van belang zijn, 
worden ze vernietigd. Wel kan 
het enige tijd duren voordat de 
diensten de verzamelde gege-
vens op relevantie hebben on-
derzocht. Als ze dit niet binnen 
3 jaar gedaan hebben, moeten ze 
de gegevens hoe dan ook vernie-
tigen. Overigens mogen de dien-
sten alleen breed communicatie 
onderscheppen als ze daarvoor 
toestemming hebben van de 
minister én van de Toetsings-
commissie Inzet Bevoegdheden 
(TIB).

Referendum over de 
Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten 2017

Gaby van den Waardenburg

“Een stem op D66 is een 
stem voor vooruitgang. 
We staan voor ambitie 
en durf en willen Helmond 
graag voorop laten 
lopen.” 
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Lijst Lijst Lijst Lijst
1 2 3 4

Voor jezelf, voor elkaar, voor 
Helmond. Wethouder Erik de 
Vries: “Vier jaar geleden wer-
den we de grootste partij en 
konden we voor het eerst wet-
houders leveren. Er kwam een 
heel nieuwe aanpak voor het 
centrum. Het Havenpark staat 
in de steigers en verdient het 
om voltooid te worden. Met 
een miljoen extra is er flink 
werk gemaakt van armoede-
bestrijding. Meer huishoudens 
worden nu geholpen en dat 
willen we verder uitbreiden. De 
dure verkeersruit om Helmond 
is gelukkig van tafel. Met een 
verstandige aanpak kunnen 
we Helmond in de toekomst 
goed bereikbaar én leefbaar 
houden zonder verdubbeling 
van de N279. En de zorg, de 
WMO, is en blijft een speer-
punt voor ons. Tegen de lande-
lijke bezuinigingen in hebben 
we de voorzieningen overeind 
gehouden en de eigen bijdra-
gen zelfs fors verlaagd. De 
volgende stap is om de eigen 
bijdrage helemaal af te schaf-
fen want niemand vraagt erom 
ziek of gehandicapt te zijn. Dit 
zijn in een notendop enkele be-
langrijke onderwerpen. In ons 
verkiezingsprogramma kunt u 
er veel meer over lezen.” 
www.helmond.sp.nl

CDA Helmond.Voor elkaar!
Helmond is een interessante 
stad met een lange geschiede-
nis van maakindustrie. Grote 
veranderingen laten zien dat 
we vooruit zijn gegaan. Kijk 
naar ons centrum, de Auto-
motive en Food Campus, de 
Spoorzone (een visitekaartje 
voor wie met de trein naar 
Helmond komt), Ecozone de 
Goorloop, de Cacaofabriek, het 
Speelhuis en het toekomstige 
Stadspark. Kortom, Helmond 
is steeds meer een stad waarin 
je graag woont en werkt. CDA 
Helmond is ook realistisch. Als 
één van de middelgrote steden 
in Nederland hebben we het 
niet gemakkelijk. We moeten 
daarom kiezen waar we op in-
zetten. CDA kiest voor: 1. Het 
stimuleren van een nog beter 
woon- , werk- en leefklimaat 
– 2. Goede bereikbaarheid van 
de stad en de doorstroming 
van het verkeer verbeteren. – 
3. Een sterke samenwerking 
met de Peel en Brainport / 
Mainport regio Eindhoven op 
het gebied van o.a. veiligheid, 
woningbouw en economische 
bedrijvigheid. Met deze drie 
pijlers - wonen en werken, be-
reikbaarheid en sterke regio-
nale samenwerking - willen wij 
voor iedereen in Helmond het 
verschil maken. 
www.cdahelmond.nl

Voor een stad met ambitie! De 
verkiezingsflyer benoemt de 
volgende speerpunten. Betere 
ontsluiting van stad en regio. 
Investeren in de digitale snel-
weg. (Her)ontwikkeling van 
bestaand en nieuwe bedrijven-
terreinen. Eerste uur parkeren 
in het centrum gratis. Verdere 
ontwikkeling van de stad en 
slimme mobiliteit. Ontwikke-
ling van toekomstbestendige 
sportparken. Overbodige re-
gels schrappen. Duurzame 
energie stimuleren. Meer aan-
dacht voor ouderen, slimme 
zorg in hun directe omgeving. 
Verhoging OZB tegengaan. 
Zero tolerance beleid. Intensi-
vering van de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfs-
leven. VVD Helmond zet sterk 
in op de economische ontwik-
keling van de bedrijvigheid in 
Helmond. Dat levert banen 
op, ook voor 50+ en 60+ ers, 
en verlaagt het aantal werklo-
zen. Het is hierbij onontbeer-
lijk dat wij beschikken over 
adequate opleidingen gericht 
op het door de bedrijven ge-
vraagde vakmanschap. Een 
goede samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven 
leidt tot een aanzuigende wer-
king naar bedrijven om zich in 
Helmond te vestigen en levert 
stageplaatsen op. Een sterke 
promotie van Helmond en de 
Helmondse economie vestigt 
de (inter)nationale aandacht 
permanent op onze bedrijven. 
Zeker voor de Helmondse top-
sectoren: Automotive, Food-
tech, Slimme Maakindustrie. 
www.helmond.vvd.nl

Samen voor ons Helmond, 
Helder Helmond heeft vijf 
speerpunten. 1. Beste zorg voor 
iedereen. Dat is voldoende 
zorg die betaalbaar is, zonder 
eigen bijdrage WMO, met ex-
tra aandacht voor mensen met 
een beperking en bestrijding 
van eenzaamheid. 2. Goed on-
derwijs, werkt. Goed onderwijs 
vergroot de kans op (behoud 
van) werk en vormt daarmee 
de basis voor een gezonde eco-
nomie. Dat betekent voldoen-
de werk voor iedereen. 3. Veilig 
en leefbaar Helmond. We wil-
len het gevoel van veiligheid 
vergroten. Leefbare wijken 
vergroten de veiligheid, onder 
andere door goede voorzienin-
gen. Maar ook leefbaar door 
een schone stad; een helder 
milieu. 4. Helmondse cultuur 
koesteren. Daar hoort sport 
ook bij. We willen historische 
gevels behouden, meer geld 
voor evenementen, huisves-
ting voor draaiorgels en EDAH-
museum en streven naar 3 uur 
gymles per week op scholen. 
5. Integreren is aanpassen. 
Helder Helmond vindt dat je 
alleen samen een sociale stad 
maakt. Iedereen leert Neder-
lands praten. We  stimuleren 
van buurtverenigingen en heb-
ben gratis wifi in het centrum 
en in alle wijkwinkelcentra. 
www.helderhelmond.nl

Ga voor het volledige verkiezingsprogramma naar www.helderhelmond.nl

1.BESTE ZORG VOOR IEDEREEN
2.GOED ONDERWIJS, WERKT
3.VEILIG EN LEEFBAAR HELMOND
4.HELMONDSE CULTUUR KOESTEREN
5.INTEGREREN IS AANPASSEN

Helder Helmond is dé lokale partij van, voor en vooral met 
Helmonders. En is daarmee de stem van de Helmonder. De 
communicatie met deze Helmonders loopt als een oranje 
draad door onze heldere politiek. Alleen samen kan 
Helder Helmond voor ons Helmond doelen bereiken. 
Samen voor ons Helmond. Helder Helmond wil samen met de 
Helmonders werken aan een Helmond, waar het voor iedereen Helmonders werken aan een Helmond, waar het voor iedereen 
fijn is om samen te wonen, werken en leven. 
Samen voor ons Helmond. Die vier woorden zijn niet voor niets 
ons motto.

Lijst4

72Louis van de Werff
ONZE LIJSTDUWER

5Gerard Hurks
www.helderhelmond.nl

4Martijn Rieter
www.helderhelmond.nl

3Alexandra van der Zee
www.helderhelmond.nl

2René van de Westerlo
www.helderhelmond.nl

1Michael Rieter
ONZE LIJSTTREKKER

Op woensdag 21 maart 
aanstaande doen twaalf 
politieke partijen en 
een beweging voor 
vrije politiek mee aan 
de gemeenteraads-
verkiezingen van 
Helmond. Op deze twee 
pagina’s zet Weekkrant 
De Loop Helmond ze 
allemaal bij elkaar met 
hun slogan en enkele 
standpunten uit de 
programma's zoals ze op 
hun websites staan. Op 
de andere pagina’s van 
deze verkiezingsspecial 
laten wij de lijsttrekkers 
aan het woord. 

De redactie hoopt u te 
helpen bij het maken van 
uw keuze, mocht u nog 
niet (zeker) weten op 
wie te stemmen. U kunt 
daarvoor natuurlijk ook 
gebruik maken van de 
stemwijzer.

verkiezingsprogramma kunt u 
er veel meer over lezen.” 
www.helmond.sp.nl

verschil maken. 
www.cdahelmond.nl

daarvoor natuurlijk ook 
gebruik maken van de 
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Zeker in Helmond
Zeker zijn van een bereikbare 
stad door rekening te hou-
den met ontwikkelingen zo-
als elektrisch rijden, fietsen 
en (autonoom) autorijden. 
Daarom zijn we voorzichtig 
met grote (fysiek) investerin-
gen. Zeker zijn van een betaal-
bare duurzame woning door 
sociaal woonbeleid te voeren 
dat begint met een eerlijke 
toewijzing. Zeker zijn van een 
gezond leven door te zorgen 
voor goede sport- en speelac-
comodaties in alle wijken en 
actief stimuleren van een ge-
zonde leefstijl. Zeker zijn van 
een solidaire stad door onze 
vrijwilligers en mantelzorgers 
te ondersteunen en hun eigen 
kracht te onderkennen. Zeker 
zijn van een veilige en schone 
omgeving door te zorgen dat 
alle Helmonders zich veilig 
voelen door meer wijkagenten. 
Zeker zijn van een klimaatneu-
trale stad, hulp bij armoede, 
kansen voor iedereen en goede 
zorg dichtbij. Zeker zijn van 
goed onderwijs. Daar zorgen 
we voor op gemengde scholen 
zonder discriminatie en segre-
gatie met vakonderwijs gericht 
op de lokale vraag van bedrij-
ven zodat jongeren zeker zijn 
van werk. 
www.helmond.pvda.nl

Duurzame vooruitgang. D66 
staat voor duurzame vooruit-
gang. Duurzaamheid vormt de 
rode draad in ons verkiezings-
programma. Bij duurzaamheid 
denken wij niet alleen aan zon-
necollectoren, maar ook aan 
een gezonde leefomgeving en 
maatschappelijke investerin-
gen waarvan we ook op de lange 
termijn profijt hebben. Zo wil-
len wij investeren in een groene 
stad en de voorzieningen in 
de wijken op peil houden. We 
staan voor ambitie en durf en 
willen Helmond graag voorop 
laten lopen. Ten opzichte van 
het huidige college mag er een 
tandje worden bijgeschakeld. 
Wij investeren dan ook in regi-
onale samenwerking, de Auto-
motive Campus en de verdere 
realisatie van de slimme wijk 
Brandevoort Smart District. 
We willen gezondheidsschade 
voorkomen en geven onze vol-
le aandacht aan geen vestiging 
van een geitenhouderij nabij de 
gemeentegrens, luchtkwaliteit, 
hoogspanningsmasten dicht-
bij woningen, rubberen korrels 
op kunststofvelden en coffee-
shopbeleid. Daarnaast zetten 
we natuurlijk in op een goede 
gezondheidszorg (Wet maat-
schappelijke ondersteuning). 
Verder zijn er weer veel maat-
schappelijke thema’s waarop 
grote uitdagingen liggen. 
www.helmond.d66.nl

Met de K van kracht, lokaal, 
betrouwbaar en doordacht. 
Helmond Aktief staat voor: 
Respect voor de ouder wor-
dende mens – Sociale, maat-
schappelijke rechtvaardigheid 
voor alle mensen – Kansen 
scheppen voor alle Helmon-
ders – Een aantrekkelijke stad 
voor wat betreft werk en wo-
nen, sport en cultuur – Gelijke 
behandeling voor iedereen. 
Helmond Aktief gaat voor een 
dienstbare overheid die samen 
met de inwoners van Helmond 
een fijne stad maakt om in 
te wonen en te werken. We 
bouwen aan een senior vrien-
delijke stad. We smeden  een 
band tussen kenniseconomie, 
maakindustrie en de mensen 
die zorg en hulp nodig hebben. 
We maken een aantal afspra-
ken met de inwoners van Hel-
mond. Wij werken mee aan: - 
het scheppen van bestuurlijke 
duidelijkheid in de regio Zuid-
Oost Brabant – verkleinen de 
tweedeling tussen arm en rijk 
– zorg is makkelijk toegankelijk 
en betaalbaar – we respecteren 
het Helmonds erfgoed en de 
Helmondse geschiedenis en 
we maken een actieprogram-
ma seniorvriendelijke stad 2019 
– 2022. 
www.helmondaktief.nl

Verandering begint hier. We 
willen dat iedereen mee kan 
doen: via betaald werk, school, 
mantelzorg of vrijwilligers-
werk. Schuldenproblemen 
pakken we aan. Ook in Hel-
mond willen we experimente-
ren met een basisinkomen. Er 
groeien geen kinderen op in 
armoede, ieder kind verdient 
een eerlijke start. Iedereen 
heeft recht op een betaalbare 
woning. We maken haalbare 
en betaalbare plannen om de 
stad verder te verduurzamen, 
zonder aardgas en met veel 
lokaal opgewekte energie. 
Gezonde lucht is van levens-
belang. Luchtvervuiling en 
CO2-uitstoot verminderen we 
daarom sterk. Veel groen in en 
om de stad is mooi en zorgt te-
gelijkertijd voor schone lucht. 
We stimuleren het gebruik 
van de fiets, elektrisch vervoer, 
het OV en slimme verkeers-
oplossingen. We zetten in op 
schone bedrijvigheid, zonder 
stankoverlast voor omwo-
nenden. We zijn voorstander 
van een verbeterde N279 zon-
der dat dit een vierbaansweg 
wordt. We willen goede, be-
taalbare en toegankelijke zorg 
voor alle inwoners van Hel-
mond, zonder eigen bijdrages. 
www.helmond.groenlinks.nl

Passie voor Helmond! Lokaal 
sterk is de lokale partij van 
Helmond. Ons doel is ervoor 
te zorgen het wonen, werken, 
winkelen en recreëren in onze 
stad voor alle inwoners van 
Helmond en haar bezoekers 
zo aangenaam mogelijk te 
maken. Onze wortels liggen 
in Helmond, wij zijn een par-
tij voor en door Helmonders 
die trots zijn en willen blijven 
op hun stad en haar inwo-
ners! Lokaal sterk beweegt 
zich niet uitsluitend op links 
of op rechts, maar opereert 
vanuit het midden. We zijn 
een lokale partij met een soci-
aal hart en een ondernemende 
mentaliteit. Een partij die kijkt 
naar Helmond als geheel, 
maar zeker ook alle wijken en 
haar inwoners in beeld heeft. 
Een partij die het rijke Hel-
mondse verenigingsleven een 
warm hart toedraagt en haar 
vele vrijwilligers respecteert. 
Een partij die samenwerking 
belangrijk vindt. Kijken naar 
wat verbindt telt meer dan 
kijken naar wat ons scheidt. 
www.lokaalsterkhelmond.nl

Lijst Lijst Lijst Lijst
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Beslis mee, ook na de verkie-
zingen. VKM Leo Broers staat 
voor de menselijke waarde 
terug in de politiek en in de 
beslissingen voor Helmond. 
Onze drie doelen gaan voor al-
les! 1.Betere zorg voor iedereen 
die dat nodig heeft. 2. Meer en 
betaalbare woningen voor so-
ciale huur en starters. 3. Een ar-
moedevrij Helmond. Iedereen 
is van waarde en we respec-
teren wie je bent, wat je kan 
en wat jouw keuzes zijn. Naar 
je luisteren, je open en eerlijk 
informeren en dan samen be-
slissen. Want Helmonders be-
palen het standpunt van VKM 
Leo Broers via ons Vrije Kiezer-
smandaat (VKM). Bij het Vrije 
Kiezersmandaat stem je mee 
bij onderwerpen die jij belang-
rijk vindt. Of je laat de keuze 
aan de volksvertegenwoordi-
ger die jij hebt gekozen. Vrije 
Politiek is een politiek zonder 
partijen. Een politiek die ge-
maakt wordt door de inwoners 
zelf; open, eerlijk en gebaseerd 
op vertrouwen, dat is vrije poli-
tiek. www.vrijepolitiek.nl

Geef geloof een stem. In Hel-
mond gaat er veel goed. Te-
gelijk zijn er zorgen over het 
beleid van de afgelopen jaren. 
Mensen raken klem tussen wal 
en schip. De manier waarop 
we met elkaar de samenleving 
vormgeven, staat meer ter dis-
cussie dan ooit. We zullen het 
samen moeten doen. De Chris-
tenUnie onderkent dit en vindt 
dat het daarom meer dan ooit 
belangrijk om te geloven in een 
stad waar het niet meer gaat 
om ‘ik’ maar steeds meer om 
‘wij’. In een politiek van draag-
kracht en draagvlak. Daarom 
gaan wij met een programma 
van hoop de komende verkie-
zingen in. Een programma met 
plannen voor Helmond dat laat 
zien dat de ChristenUnie wil 
bouwen aan een samenleving 
waarin iedereen meetelt. Wij 
investeren in zorg voor elkaar, 
in de cruciale rol van gezinnen, 
in een dienstbare en rechtvaar-
dige overheid, in moreel leider-
schap, in een duurzame econo-
mie en in een zorgvuldige om-
gang met Gods schepping. De 
ChristenUnie: Zorgt dat ieder-
een meetelt - Investeert in de 
toekomst van kinderen – Komt 
op voor (godsdienst)vrijheid. 
www.helmond.christenunie.nl

Jouw stem, ons plan! plan! wil 
een ton voor elke wijk. In Hel-
mond kennen we het buurt-
budget. Elke wijk krijgt de be-
schikking over een ‘zakje geld’ 
bestaande uit een basisbedrag 
aangevuld met een bedrag dat 
gebaseerd is op het aantal inwo-
ners. Het bedrag wordt beheerd 
door de wijkraad en besteed aan 
de verbetering van de leefbaar-
heid in de wijk. plan! staat voor 
tastbare politiek. Veel politieke 
partijen spreken vage beloften 
uit. Ook in Helmond. Wij van 
plan! spreken duidelijke taal zo-
dat de inwoners van Helmond 
precies weten wat er bedoeld 
wordt en wat ze ervan gaan mer-
ken. Dat noemen wij tastbare 
politiek! plan! wil een raadge-
vend referendum Grootschalige 
herindeling of de komst van een 
asielzoekerscentrum zijn kwes-
ties met grote maatschappelijke 
gevolgen. Daar moeten Helmon-
ders wat over te zeggen hebben. 
plan! zegt: Helmond blijft Hel-
mond! De laatste tijd zijn er weer 
allerlei balletjes opgegooid om 
maar te komen tot grootschali-
ge herindeling. Onzin zeggen wij 
van plan! Door nieuwe tussen-
lagen wordt de afstand van lo-
kale politiek naar inwoner alleen 
maar groter en de OZB hoger. 
www.planhelmond.nl

Brengt nieuw elan in de ge-
meentepolitiek. Een coördi-
nerend wethouder voor ou-
derenzaken op het gebied van 
wonen, werk, zorg en inkomen. 
Er dient meer aandacht te ko-
men voor betaalbare woningen 
voor ouderen, maar ook voor 
woongemeenschappen en be-
schermd wonen. Werkeloze 
50plussers in Helmond moe-
ten sneller aan een nieuwe, be-
taalde baan geholpen worden. 
Zo nodig moet er een stimu-
leringspakket komen om ou-
dere werknemers aan het werk 
te krijgen én te houden. Stop 
het gesol met de thuiszorg! 
Meer erkenning en geld voor 
medewerkers in de thuiszorg. 
Stop alle bezuinigingen op de 
zorg voor ouderen. De zorg, 
thuiszorg, WMO kan en moet 
meer klantvriendelijk. 50PLUS 
wil een rechtvaardig en soci-
aal beleid voor alle inwoners. 
Leeftijdsdiscriminatie in alle 
wet- en regelgeving is uit den 
boze. Openbaar vervoer moet 
beschikbaar zijn en blijven voor 
alle wijken in Helmond. Bij elke 
halte komen zitplaatsen voor 
ouderen en gehandicapten. Het 
gebruik van openbaar vervoer 
dient aantrekkelijker te worden 
gemaakt, zeker buiten de spits. 
www.50pluspartij.nl/helmond
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Voor jezelf, voor elkaar, voor 
Helmond. Wethouder Erik de 
Vries: “Vier jaar geleden wer-
den we de grootste partij en 
konden we voor het eerst wet-
houders leveren. Er kwam een 
heel nieuwe aanpak voor het 
centrum. Het Havenpark staat 
in de steigers en verdient het 
om voltooid te worden. Met 
een miljoen extra is er flink 
werk gemaakt van armoede-
bestrijding. Meer huishoudens 
worden nu geholpen en dat 
willen we verder uitbreiden. De 
dure verkeersruit om Helmond 
is gelukkig van tafel. Met een 
verstandige aanpak kunnen 
we Helmond in de toekomst 
goed bereikbaar én leefbaar 
houden zonder verdubbeling 
van de N279. En de zorg, de 
WMO, is en blijft een speer-
punt voor ons. Tegen de lande-
lijke bezuinigingen in hebben 
we de voorzieningen overeind 
gehouden en de eigen bijdra-
gen zelfs fors verlaagd. De 
volgende stap is om de eigen 
bijdrage helemaal af te schaf-
fen want niemand vraagt erom 
ziek of gehandicapt te zijn. Dit 
zijn in een notendop enkele be-
langrijke onderwerpen. In ons 
verkiezingsprogramma kunt u 
er veel meer over lezen.” 
www.helmond.sp.nl

CDA Helmond.Voor elkaar!
Helmond is een interessante 
stad met een lange geschiede-
nis van maakindustrie. Grote 
veranderingen laten zien dat 
we vooruit zijn gegaan. Kijk 
naar ons centrum, de Auto-
motive en Food Campus, de 
Spoorzone (een visitekaartje 
voor wie met de trein naar 
Helmond komt), Ecozone de 
Goorloop, de Cacaofabriek, het 
Speelhuis en het toekomstige 
Stadspark. Kortom, Helmond 
is steeds meer een stad waarin 
je graag woont en werkt. CDA 
Helmond is ook realistisch. Als 
één van de middelgrote steden 
in Nederland hebben we het 
niet gemakkelijk. We moeten 
daarom kiezen waar we op in-
zetten. CDA kiest voor: 1. Het 
stimuleren van een nog beter 
woon- , werk- en leefklimaat 
– 2. Goede bereikbaarheid van 
de stad en de doorstroming 
van het verkeer verbeteren. – 
3. Een sterke samenwerking 
met de Peel en Brainport / 
Mainport regio Eindhoven op 
het gebied van o.a. veiligheid, 
woningbouw en economische 
bedrijvigheid. Met deze drie 
pijlers - wonen en werken, be-
reikbaarheid en sterke regio-
nale samenwerking - willen wij 
voor iedereen in Helmond het 
verschil maken. 
www.cdahelmond.nl

Voor een stad met ambitie! De 
verkiezingsflyer benoemt de 
volgende speerpunten. Betere 
ontsluiting van stad en regio. 
Investeren in de digitale snel-
weg. (Her)ontwikkeling van 
bestaand en nieuwe bedrijven-
terreinen. Eerste uur parkeren 
in het centrum gratis. Verdere 
ontwikkeling van de stad en 
slimme mobiliteit. Ontwikke-
ling van toekomstbestendige 
sportparken. Overbodige re-
gels schrappen. Duurzame 
energie stimuleren. Meer aan-
dacht voor ouderen, slimme 
zorg in hun directe omgeving. 
Verhoging OZB tegengaan. 
Zero tolerance beleid. Intensi-
vering van de samenwerking 
tussen onderwijs en bedrijfs-
leven. VVD Helmond zet sterk 
in op de economische ontwik-
keling van de bedrijvigheid in 
Helmond. Dat levert banen 
op, ook voor 50+ en 60+ ers, 
en verlaagt het aantal werklo-
zen. Het is hierbij onontbeer-
lijk dat wij beschikken over 
adequate opleidingen gericht 
op het door de bedrijven ge-
vraagde vakmanschap. Een 
goede samenwerking tussen 
onderwijs en bedrijfsleven 
leidt tot een aanzuigende wer-
king naar bedrijven om zich in 
Helmond te vestigen en levert 
stageplaatsen op. Een sterke 
promotie van Helmond en de 
Helmondse economie vestigt 
de (inter)nationale aandacht 
permanent op onze bedrijven. 
Zeker voor de Helmondse top-
sectoren: Automotive, Food-
tech, Slimme Maakindustrie. 
www.helmond.vvd.nl

Samen voor ons Helmond, 
Helder Helmond heeft vijf 
speerpunten. 1. Beste zorg voor 
iedereen. Dat is voldoende 
zorg die betaalbaar is, zonder 
eigen bijdrage WMO, met ex-
tra aandacht voor mensen met 
een beperking en bestrijding 
van eenzaamheid. 2. Goed on-
derwijs, werkt. Goed onderwijs 
vergroot de kans op (behoud 
van) werk en vormt daarmee 
de basis voor een gezonde eco-
nomie. Dat betekent voldoen-
de werk voor iedereen. 3. Veilig 
en leefbaar Helmond. We wil-
len het gevoel van veiligheid 
vergroten. Leefbare wijken 
vergroten de veiligheid, onder 
andere door goede voorzienin-
gen. Maar ook leefbaar door 
een schone stad; een helder 
milieu. 4. Helmondse cultuur 
koesteren. Daar hoort sport 
ook bij. We willen historische 
gevels behouden, meer geld 
voor evenementen, huisves-
ting voor draaiorgels en EDAH-
museum en streven naar 3 uur 
gymles per week op scholen. 
5. Integreren is aanpassen. 
Helder Helmond vindt dat je 
alleen samen een sociale stad 
maakt. Iedereen leert Neder-
lands praten. We  stimuleren 
van buurtverenigingen en heb-
ben gratis wifi in het centrum 
en in alle wijkwinkelcentra. 
www.helderhelmond.nl

Ga voor het volledige verkiezingsprogramma naar www.helderhelmond.nl

1.BESTE ZORG VOOR IEDEREEN
2.GOED ONDERWIJS, WERKT
3.VEILIG EN LEEFBAAR HELMOND
4.HELMONDSE CULTUUR KOESTEREN
5.INTEGREREN IS AANPASSEN

Helder Helmond is dé lokale partij van, voor en vooral met 
Helmonders. En is daarmee de stem van de Helmonder. De 
communicatie met deze Helmonders loopt als een oranje 
draad door onze heldere politiek. Alleen samen kan 
Helder Helmond voor ons Helmond doelen bereiken. 
Samen voor ons Helmond. Helder Helmond wil samen met de 
Helmonders werken aan een Helmond, waar het voor iedereen Helmonders werken aan een Helmond, waar het voor iedereen 
fijn is om samen te wonen, werken en leven. 
Samen voor ons Helmond. Die vier woorden zijn niet voor niets 
ons motto.

Lijst4

72Louis van de Werff
ONZE LIJSTDUWER

5Gerard Hurks
www.helderhelmond.nl

4Martijn Rieter
www.helderhelmond.nl

3Alexandra van der Zee
www.helderhelmond.nl

2René van de Westerlo
www.helderhelmond.nl

1Michael Rieter
ONZE LIJSTTREKKER

Op woensdag 21 maart 
aanstaande doen twaalf 
politieke partijen en 
een beweging voor 
vrije politiek mee aan 
de gemeenteraads-
verkiezingen van 
Helmond. Op deze twee 
pagina’s zet Weekkrant 
De Loop Helmond ze 
allemaal bij elkaar met 
hun slogan en enkele 
standpunten uit de 
programma's zoals ze op 
hun websites staan. Op 
de andere pagina’s van 
deze verkiezingsspecial 
laten wij de lijsttrekkers 
aan het woord. 

De redactie hoopt u te 
helpen bij het maken van 
uw keuze, mocht u nog 
niet (zeker) weten op 
wie te stemmen. U kunt 
daarvoor natuurlijk ook 
gebruik maken van de 
stemwijzer.

verkiezingsprogramma kunt u 
er veel meer over lezen.” 
www.helmond.sp.nl

verschil maken. 
www.cdahelmond.nl

daarvoor natuurlijk ook 
gebruik maken van de 
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Zeker in Helmond
Zeker zijn van een bereikbare 
stad door rekening te hou-
den met ontwikkelingen zo-
als elektrisch rijden, fietsen 
en (autonoom) autorijden. 
Daarom zijn we voorzichtig 
met grote (fysiek) investerin-
gen. Zeker zijn van een betaal-
bare duurzame woning door 
sociaal woonbeleid te voeren 
dat begint met een eerlijke 
toewijzing. Zeker zijn van een 
gezond leven door te zorgen 
voor goede sport- en speelac-
comodaties in alle wijken en 
actief stimuleren van een ge-
zonde leefstijl. Zeker zijn van 
een solidaire stad door onze 
vrijwilligers en mantelzorgers 
te ondersteunen en hun eigen 
kracht te onderkennen. Zeker 
zijn van een veilige en schone 
omgeving door te zorgen dat 
alle Helmonders zich veilig 
voelen door meer wijkagenten. 
Zeker zijn van een klimaatneu-
trale stad, hulp bij armoede, 
kansen voor iedereen en goede 
zorg dichtbij. Zeker zijn van 
goed onderwijs. Daar zorgen 
we voor op gemengde scholen 
zonder discriminatie en segre-
gatie met vakonderwijs gericht 
op de lokale vraag van bedrij-
ven zodat jongeren zeker zijn 
van werk. 
www.helmond.pvda.nl

Duurzame vooruitgang. D66 
staat voor duurzame vooruit-
gang. Duurzaamheid vormt de 
rode draad in ons verkiezings-
programma. Bij duurzaamheid 
denken wij niet alleen aan zon-
necollectoren, maar ook aan 
een gezonde leefomgeving en 
maatschappelijke investerin-
gen waarvan we ook op de lange 
termijn profijt hebben. Zo wil-
len wij investeren in een groene 
stad en de voorzieningen in 
de wijken op peil houden. We 
staan voor ambitie en durf en 
willen Helmond graag voorop 
laten lopen. Ten opzichte van 
het huidige college mag er een 
tandje worden bijgeschakeld. 
Wij investeren dan ook in regi-
onale samenwerking, de Auto-
motive Campus en de verdere 
realisatie van de slimme wijk 
Brandevoort Smart District. 
We willen gezondheidsschade 
voorkomen en geven onze vol-
le aandacht aan geen vestiging 
van een geitenhouderij nabij de 
gemeentegrens, luchtkwaliteit, 
hoogspanningsmasten dicht-
bij woningen, rubberen korrels 
op kunststofvelden en coffee-
shopbeleid. Daarnaast zetten 
we natuurlijk in op een goede 
gezondheidszorg (Wet maat-
schappelijke ondersteuning). 
Verder zijn er weer veel maat-
schappelijke thema’s waarop 
grote uitdagingen liggen. 
www.helmond.d66.nl

Met de K van kracht, lokaal, 
betrouwbaar en doordacht. 
Helmond Aktief staat voor: 
Respect voor de ouder wor-
dende mens – Sociale, maat-
schappelijke rechtvaardigheid 
voor alle mensen – Kansen 
scheppen voor alle Helmon-
ders – Een aantrekkelijke stad 
voor wat betreft werk en wo-
nen, sport en cultuur – Gelijke 
behandeling voor iedereen. 
Helmond Aktief gaat voor een 
dienstbare overheid die samen 
met de inwoners van Helmond 
een fijne stad maakt om in 
te wonen en te werken. We 
bouwen aan een senior vrien-
delijke stad. We smeden  een 
band tussen kenniseconomie, 
maakindustrie en de mensen 
die zorg en hulp nodig hebben. 
We maken een aantal afspra-
ken met de inwoners van Hel-
mond. Wij werken mee aan: - 
het scheppen van bestuurlijke 
duidelijkheid in de regio Zuid-
Oost Brabant – verkleinen de 
tweedeling tussen arm en rijk 
– zorg is makkelijk toegankelijk 
en betaalbaar – we respecteren 
het Helmonds erfgoed en de 
Helmondse geschiedenis en 
we maken een actieprogram-
ma seniorvriendelijke stad 2019 
– 2022. 
www.helmondaktief.nl

Verandering begint hier. We 
willen dat iedereen mee kan 
doen: via betaald werk, school, 
mantelzorg of vrijwilligers-
werk. Schuldenproblemen 
pakken we aan. Ook in Hel-
mond willen we experimente-
ren met een basisinkomen. Er 
groeien geen kinderen op in 
armoede, ieder kind verdient 
een eerlijke start. Iedereen 
heeft recht op een betaalbare 
woning. We maken haalbare 
en betaalbare plannen om de 
stad verder te verduurzamen, 
zonder aardgas en met veel 
lokaal opgewekte energie. 
Gezonde lucht is van levens-
belang. Luchtvervuiling en 
CO2-uitstoot verminderen we 
daarom sterk. Veel groen in en 
om de stad is mooi en zorgt te-
gelijkertijd voor schone lucht. 
We stimuleren het gebruik 
van de fiets, elektrisch vervoer, 
het OV en slimme verkeers-
oplossingen. We zetten in op 
schone bedrijvigheid, zonder 
stankoverlast voor omwo-
nenden. We zijn voorstander 
van een verbeterde N279 zon-
der dat dit een vierbaansweg 
wordt. We willen goede, be-
taalbare en toegankelijke zorg 
voor alle inwoners van Hel-
mond, zonder eigen bijdrages. 
www.helmond.groenlinks.nl

Passie voor Helmond! Lokaal 
sterk is de lokale partij van 
Helmond. Ons doel is ervoor 
te zorgen het wonen, werken, 
winkelen en recreëren in onze 
stad voor alle inwoners van 
Helmond en haar bezoekers 
zo aangenaam mogelijk te 
maken. Onze wortels liggen 
in Helmond, wij zijn een par-
tij voor en door Helmonders 
die trots zijn en willen blijven 
op hun stad en haar inwo-
ners! Lokaal sterk beweegt 
zich niet uitsluitend op links 
of op rechts, maar opereert 
vanuit het midden. We zijn 
een lokale partij met een soci-
aal hart en een ondernemende 
mentaliteit. Een partij die kijkt 
naar Helmond als geheel, 
maar zeker ook alle wijken en 
haar inwoners in beeld heeft. 
Een partij die het rijke Hel-
mondse verenigingsleven een 
warm hart toedraagt en haar 
vele vrijwilligers respecteert. 
Een partij die samenwerking 
belangrijk vindt. Kijken naar 
wat verbindt telt meer dan 
kijken naar wat ons scheidt. 
www.lokaalsterkhelmond.nl

Lijst Lijst Lijst Lijst
10 11 12 13

Beslis mee, ook na de verkie-
zingen. VKM Leo Broers staat 
voor de menselijke waarde 
terug in de politiek en in de 
beslissingen voor Helmond. 
Onze drie doelen gaan voor al-
les! 1.Betere zorg voor iedereen 
die dat nodig heeft. 2. Meer en 
betaalbare woningen voor so-
ciale huur en starters. 3. Een ar-
moedevrij Helmond. Iedereen 
is van waarde en we respec-
teren wie je bent, wat je kan 
en wat jouw keuzes zijn. Naar 
je luisteren, je open en eerlijk 
informeren en dan samen be-
slissen. Want Helmonders be-
palen het standpunt van VKM 
Leo Broers via ons Vrije Kiezer-
smandaat (VKM). Bij het Vrije 
Kiezersmandaat stem je mee 
bij onderwerpen die jij belang-
rijk vindt. Of je laat de keuze 
aan de volksvertegenwoordi-
ger die jij hebt gekozen. Vrije 
Politiek is een politiek zonder 
partijen. Een politiek die ge-
maakt wordt door de inwoners 
zelf; open, eerlijk en gebaseerd 
op vertrouwen, dat is vrije poli-
tiek. www.vrijepolitiek.nl

Geef geloof een stem. In Hel-
mond gaat er veel goed. Te-
gelijk zijn er zorgen over het 
beleid van de afgelopen jaren. 
Mensen raken klem tussen wal 
en schip. De manier waarop 
we met elkaar de samenleving 
vormgeven, staat meer ter dis-
cussie dan ooit. We zullen het 
samen moeten doen. De Chris-
tenUnie onderkent dit en vindt 
dat het daarom meer dan ooit 
belangrijk om te geloven in een 
stad waar het niet meer gaat 
om ‘ik’ maar steeds meer om 
‘wij’. In een politiek van draag-
kracht en draagvlak. Daarom 
gaan wij met een programma 
van hoop de komende verkie-
zingen in. Een programma met 
plannen voor Helmond dat laat 
zien dat de ChristenUnie wil 
bouwen aan een samenleving 
waarin iedereen meetelt. Wij 
investeren in zorg voor elkaar, 
in de cruciale rol van gezinnen, 
in een dienstbare en rechtvaar-
dige overheid, in moreel leider-
schap, in een duurzame econo-
mie en in een zorgvuldige om-
gang met Gods schepping. De 
ChristenUnie: Zorgt dat ieder-
een meetelt - Investeert in de 
toekomst van kinderen – Komt 
op voor (godsdienst)vrijheid. 
www.helmond.christenunie.nl

Jouw stem, ons plan! plan! wil 
een ton voor elke wijk. In Hel-
mond kennen we het buurt-
budget. Elke wijk krijgt de be-
schikking over een ‘zakje geld’ 
bestaande uit een basisbedrag 
aangevuld met een bedrag dat 
gebaseerd is op het aantal inwo-
ners. Het bedrag wordt beheerd 
door de wijkraad en besteed aan 
de verbetering van de leefbaar-
heid in de wijk. plan! staat voor 
tastbare politiek. Veel politieke 
partijen spreken vage beloften 
uit. Ook in Helmond. Wij van 
plan! spreken duidelijke taal zo-
dat de inwoners van Helmond 
precies weten wat er bedoeld 
wordt en wat ze ervan gaan mer-
ken. Dat noemen wij tastbare 
politiek! plan! wil een raadge-
vend referendum Grootschalige 
herindeling of de komst van een 
asielzoekerscentrum zijn kwes-
ties met grote maatschappelijke 
gevolgen. Daar moeten Helmon-
ders wat over te zeggen hebben. 
plan! zegt: Helmond blijft Hel-
mond! De laatste tijd zijn er weer 
allerlei balletjes opgegooid om 
maar te komen tot grootschali-
ge herindeling. Onzin zeggen wij 
van plan! Door nieuwe tussen-
lagen wordt de afstand van lo-
kale politiek naar inwoner alleen 
maar groter en de OZB hoger. 
www.planhelmond.nl

Brengt nieuw elan in de ge-
meentepolitiek. Een coördi-
nerend wethouder voor ou-
derenzaken op het gebied van 
wonen, werk, zorg en inkomen. 
Er dient meer aandacht te ko-
men voor betaalbare woningen 
voor ouderen, maar ook voor 
woongemeenschappen en be-
schermd wonen. Werkeloze 
50plussers in Helmond moe-
ten sneller aan een nieuwe, be-
taalde baan geholpen worden. 
Zo nodig moet er een stimu-
leringspakket komen om ou-
dere werknemers aan het werk 
te krijgen én te houden. Stop 
het gesol met de thuiszorg! 
Meer erkenning en geld voor 
medewerkers in de thuiszorg. 
Stop alle bezuinigingen op de 
zorg voor ouderen. De zorg, 
thuiszorg, WMO kan en moet 
meer klantvriendelijk. 50PLUS 
wil een rechtvaardig en soci-
aal beleid voor alle inwoners. 
Leeftijdsdiscriminatie in alle 
wet- en regelgeving is uit den 
boze. Openbaar vervoer moet 
beschikbaar zijn en blijven voor 
alle wijken in Helmond. Bij elke 
halte komen zitplaatsen voor 
ouderen en gehandicapten. Het 
gebruik van openbaar vervoer 
dient aantrekkelijker te worden 
gemaakt, zeker buiten de spits. 
www.50pluspartij.nl/helmond
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Stel je eens voor: een mooi winkelgebied 
tussen twee parken, een bij het kasteel en 
een bij het nieuwe haventje. Een nieuw 
groen hart voor Helmond. 

Van de vijftien tot twintig duizend auto’s 
die dagelijks dwars door de binnenstad rij-
den, heb je geen last meer.  “Het is een doel 
voor de lange termijn waar nog vele gene-
raties inwoners en bezoekers voordeel van 
hebben. Daar zetten we ons graag voor in 
omdat het goed is voor de leefbaarheid en 
het imago van onze stad. 

We willen ook zorgen voor een Canon van 
Helmond, een stuk geschiedschrijving dat 
ons bewust maakt van de ontwikkeling 
van Helmond en de mensen die er wonen. 
Ik zie een ontwikkeling van kleine Calime-
ro naar een mooie zwaan. Deze geschiede-
nis is belangrijk omdat het de basis is voor 
onze toekomst.”

Dicht bij de mensen
De Traverse en het canon zijn maar twee 
onderwerpen uit het programma voor de 
komende raadsverkiezingen. Als lokale 
partij staat Helmond Aktief dicht bij de in-
woners van Helmond. “Dat is onze kracht. 
We weten wat er speelt in de wijken en 
waar behoefte aan is. We blijven strijden 
tegen armoede en voor goede voorzie-
ningen in de wijk, betaalbare woningen 
voor jong en oud en verdere uitrol van het 
AED-netwerk. Gezondheid en veiligheid 
zijn voor iedere Helmonder belangrijk. 
Net als plezier. We zijn er trots op dat het 
gelukt is om voor de Leonardus speeltuin 
en de speeltuin in Helmond West geld be-
schikbaar te krijgen. Een kwart miljoen per 
speeltuin maar liefst. De speeltuinen zijn 
een belangrijke ontmoetingsplek voor de 
buurt. Net als de wijkhuizen. Onze groot-
ste wijk, Helmond Noord, heeft meer 
ruimte nodig. De Boerderij alleen is te 
klein, dus werken we met de gemeente 
aan een goede oplossing.”

Bewust lokaal
“Ik ben in de politiek beland om echt wat 
te kunnen doen voor de inwoners van Hel-
mond. Toen ik twintig jaar geleden begon, 
was er veel afstand tussen de landelijke 
partijen in de raad en de plaatselijke be-
volking. Daarom ben ik toen met een lo-
kale partij gestart, met Helmonders voor 
Helmonders. Daar is nog steeds behoefte 
aan.”
Voor het hele verkiezingsprogramma: 
www.helmondaktief.nl. Voor vragen aan 
Berry Smits berrybsmits@hccnet.nl of bel 
06 10 71 94 02.

7

Helmond Aktief wil onderzoek naar 
centrumdeel Traverse ondergronds

Rome is niet in één dag gebouwd. 
Hetzelfde geldt voor Helmond. Voor 
stadsontwikkeling is tijd, visie en geld 
nodig. En lef natuurlijk. Helmond Ak-
tief gelooft in een stad met een deels 
ondergrondse Traverse en zet dit 
onderwerp opnieuw op de politieke 
agenda. Lijsttrekker Berry Smits: 
“Met het deel van de paalwoningen 
tot aan de ING ondergronds weren 
we veel fijnstof van uitlaatgassen en 
maken we ruimte voor de verdere 
ontwikkeling van het centrum als 
een geheel. Dat is gezond voor mens 
en stad.”

Berry Smits
Afscheidsbrief van Theo van Mullekom, raadslid Helmond Aktief

Aan alle inwoners van Helmond/
speciaal Mierlo-hout
Aan dezelfde keukentafel waar ik vele ja-
ren terug het partijprogramma van Hel-
mond Aktief op papier zette, schrijf ik 
nu mijn afscheidsbrief aan ALLE  inwo-
ners van Helmond/speciaal Mierlo-hout. 
Door mijn zwakke gezondheid ben ik ge-
noodzaakt aan het einde van deze raads-
periode te stoppen met mijn raadswerk. 
Ik doe dit met pijn in het hart. Ik heb het 
altijd als een roeping gezien, maar het is 
helaas niet anders.

Ik wil daarom, alle Helmonders en Houte-
naren die op de een of andere manier het 
mij mogelijk gemaakt hebben dit raads-
werk 20 jaar lang te mogen doen, hartelijk 
bedanken. Voor het politieke handwerk 
nemen anderen bij Helmond Aktief de 
scepter over, maar ik blijf wel als adviseur 
aan de partij verbonden.Want ik kan het 
niet laten. Ik wil dit op de achtergrond 
blijven doen, wat ik als raadslid ook al-
tijd heb gedaan: de gewone Helmonders/
Houtenaren een steun in de rug geven. Op 
3 december 2001 de lokale partij Helmond 
Aktief opgericht, om de lokale politiek 
meer inhoud te geven. Om deze redenen 
is het ook dat ik graag lijstduwer wil zijn 
bij de a.s. verkiezingen van Helmond Ak-
tief, lijst nummer 7.  Mijn betrokkenheid bij 
de man en vrouw in de straat heeft altijd 
voorop gestaan in mijn visie op de politiek. 
Zoals gezegd, ik doe een stap terug omdat 
het moet. Maar Helmond Aktief komt dit 
jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart a.s. terug met sterke kandi-
daten. Op onze lijst staan 22 kandidaten 
waaronder maar liefst 7 vrouwen, met ie-

der een geweldige staat van dienst. Onze 
lijsttrekker is Berry Smits, woonachtig 
in Helmond West/Mierlo-hout. Tijdens 
mijn ziekteperiode heb ik ontzettend veel 
warme reacties van burgers uit   mijn eigen 
Mierlo-hout, de stad en politiek gekregen. 
Dat heeft veel voor mij, mijn vrouw en kin-
deren betekend.  Hoewel, als je mij wérke-
lijk een plezier wilt doen, stem dan bij de 
a.s. raadsverkiezingen op lijst 7 Helmond 
Aktief. De lokale partij Helmond Aktief is 
sinds haar bestaan nooit van naam veran-
derd, hier was ook geen reden voor. “EENS-
GEZIND” en door alle jaren heen hebben 
wij het beste voorgehad met alle inwo-
ners van Helmond, jong en oud, al 20 jaar 
lang. NU en in de TOEKOMST zullen wij 
dat met uw steun en stem als lokale partij 
zeker blijven doen. Ga in ieder geval stem-
men a.u.b. want uw stem telt, zeker als u 
uw stem gaat uitbrengen op onze partij 
met zeer betrokken kandidaten van 1 t/m 
22 op onze lijst nummer 7, Helmond Ak-
tief. Een mooier afscheid als raadslid kan 
ik me niet voorstellen, dan veel stemmen 
op woensdag 21 maart en dan het liefst op 
mijn partij, Helmond Aktief, lijst 7. 

Namens alle kandi-
daten wens ik u dat 
het u allen, zeker in 
gezondheid blijvend 
goed mag gaan. 

Hartelijke groet 
van Theo van 
Mullekom
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“Bij het maken van onze verkiezingskrant 
hebben we de afgelopen vier jaar nog eens 
samen doorgenomen. Het is mooi om te 
zien dat het harde werk en onze vasthou-
dendheid concrete resultaten heeft opge-
leverd. Het grootste thema is Helmond 
klimaatneutraal per 2035. Dat is een geza-
menlijke ambitie van veel partijen. Zonder 
die samenwerking zou het ook nooit luk-
ken. In het contract met woningcorpora-
ties is bijvoorbeeld afgesproken dat we 
aardgasvrij worden. Nieuwe woningen 
worden niet langer verwarmd met aardgas 
en bestaande woningen gaan over op een 
andere energievoorziening. Zo’n grote ver-
andering vraagt tijd en geld. Dat het nodig 
is, daar is iedereen inmiddels wel van over-
tuigd. Ook het geurbeleid is aangescherpt 
om de stankoverlast in Brouwhuis, Rijpel-
berg en Annawijk verder terug te dringen. 
Daarmee heeft Helmond sinds begin deze 

maand een van de strengste geurnormen 
van heel Nederland. Nu is het zaak om de 
stank volledig in te dammen.”

Op de fi ets
Andere thema’s voor de komende jaren 
gaan onder andere over de potentie van 
jongeren, een gezond klimaat, ook in de 
school, leefbare wijken met meer groen, 
menselijke zorg en armoedebestrijding. 
“Ook bereikbaarheid is voor ons een be-
langrijk onderwerp. Meer asfalt voor au-
towegen is het antwoord niet. Dat is de 
afgelopen jaren wel gebleken. Wij geven 
de fiets graag meer ruimte. Daarom heb-
ben we gezorgd voor een investering van 
1,5 miljoen in fietspaden, veilige oversteek-
plaatsen, (gratis) stallingen en ander zaken 
die voor fietsers belangrijk zijn.”

Zeer de moeite waard
Vier jaar geleden was Antoinette Maas 
voor het eerst lijsttrekker en werd na de 
succesvolle verkiezingen fractievoorzitter 
en raadslid. “Dat combineer ik met mijn 
functies als stafmedewerker communi-
catie op het Stedelijke College en de In-
ternationale School in Eindhoven. En met 
een samengesteld gezin van zes kinderen. 
Ondanks dat de combinatie veel van me 
vraagt, vind ik raadslid zijn zeer de moeite 
waard. Toen ik lid werd van GroenLinks 
wilde ik voor de hele wereld wat beteke-
nen. Voor het behoud van onze mooie aar-
de is het eerder vijf over twaalf dan twee 
voor. Als raadslid kan ik die brede idealen 
omzetten in acties dicht bij huis door Hel-
mond schoner, gezonder en socialer te 
maken. Het verbeteren van de wereld, be-
gint echt bij mezelf. Daar passen de idealen 
van GroenLinks het beste bij.”

Voor meer informatie: lees de GroenLinks 
verkiezingskrant die bij De Loop is gevoegd 
of kijk op www.helmond.groenlinks.nl

GroenLinks wil 
nu doorpakken 
op duurzaamheid

“GroenLinks in het stadsbestuur 
maakt echt een verschil. Door de ini-
tiatieven die we hebben genomen en 
ondersteund is Helmond de afgelopen 
vier jaar socialer, groener en opener ge-
worden.” Lijsttrekker Antoinette Maas: 
“Wethouder Paul Smeulders heeft 
met ons GroenLinks-team en de stad 
duurzaamheid echt op de kaart gezet 
in Helmond. We hebben flinke stap-
pen genomen en zaken versneld door 
goede samenwerking. De komende 
vier jaar willen we graag doorpakken.”

Antoinette Maas

Off the Record  Muzikaal politiek café 

Cacaofabriek
28 februari, 6 en 13 maart
20:00 - 22:30 uur
Gratis entree

Zij laten hun 
stem horen:
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Stel je eens voor: een mooi winkelgebied 
tussen twee parken, een bij het kasteel en 
een bij het nieuwe haventje. Een nieuw 
groen hart voor Helmond. 

Van de vijftien tot twintig duizend auto’s 
die dagelijks dwars door de binnenstad rij-
den, heb je geen last meer.  “Het is een doel 
voor de lange termijn waar nog vele gene-
raties inwoners en bezoekers voordeel van 
hebben. Daar zetten we ons graag voor in 
omdat het goed is voor de leefbaarheid en 
het imago van onze stad. 

We willen ook zorgen voor een Canon van 
Helmond, een stuk geschiedschrijving dat 
ons bewust maakt van de ontwikkeling 
van Helmond en de mensen die er wonen. 
Ik zie een ontwikkeling van kleine Calime-
ro naar een mooie zwaan. Deze geschiede-
nis is belangrijk omdat het de basis is voor 
onze toekomst.”

Dicht bij de mensen
De Traverse en het canon zijn maar twee 
onderwerpen uit het programma voor de 
komende raadsverkiezingen. Als lokale 
partij staat Helmond Aktief dicht bij de in-
woners van Helmond. “Dat is onze kracht. 
We weten wat er speelt in de wijken en 
waar behoefte aan is. We blijven strijden 
tegen armoede en voor goede voorzie-
ningen in de wijk, betaalbare woningen 
voor jong en oud en verdere uitrol van het 
AED-netwerk. Gezondheid en veiligheid 
zijn voor iedere Helmonder belangrijk. 
Net als plezier. We zijn er trots op dat het 
gelukt is om voor de Leonardus speeltuin 
en de speeltuin in Helmond West geld be-
schikbaar te krijgen. Een kwart miljoen per 
speeltuin maar liefst. De speeltuinen zijn 
een belangrijke ontmoetingsplek voor de 
buurt. Net als de wijkhuizen. Onze groot-
ste wijk, Helmond Noord, heeft meer 
ruimte nodig. De Boerderij alleen is te 
klein, dus werken we met de gemeente 
aan een goede oplossing.”

Bewust lokaal
“Ik ben in de politiek beland om echt wat 
te kunnen doen voor de inwoners van Hel-
mond. Toen ik twintig jaar geleden begon, 
was er veel afstand tussen de landelijke 
partijen in de raad en de plaatselijke be-
volking. Daarom ben ik toen met een lo-
kale partij gestart, met Helmonders voor 
Helmonders. Daar is nog steeds behoefte 
aan.”
Voor het hele verkiezingsprogramma: 
www.helmondaktief.nl. Voor vragen aan 
Berry Smits berrybsmits@hccnet.nl of bel 
06 10 71 94 02.
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Helmond Aktief wil onderzoek naar 
centrumdeel Traverse ondergronds

Rome is niet in één dag gebouwd. 
Hetzelfde geldt voor Helmond. Voor 
stadsontwikkeling is tijd, visie en geld 
nodig. En lef natuurlijk. Helmond Ak-
tief gelooft in een stad met een deels 
ondergrondse Traverse en zet dit 
onderwerp opnieuw op de politieke 
agenda. Lijsttrekker Berry Smits: 
“Met het deel van de paalwoningen 
tot aan de ING ondergronds weren 
we veel fijnstof van uitlaatgassen en 
maken we ruimte voor de verdere 
ontwikkeling van het centrum als 
een geheel. Dat is gezond voor mens 
en stad.”

Berry Smits
Afscheidsbrief van Theo van Mullekom, raadslid Helmond Aktief

Aan alle inwoners van Helmond/
speciaal Mierlo-hout
Aan dezelfde keukentafel waar ik vele ja-
ren terug het partijprogramma van Hel-
mond Aktief op papier zette, schrijf ik 
nu mijn afscheidsbrief aan ALLE  inwo-
ners van Helmond/speciaal Mierlo-hout. 
Door mijn zwakke gezondheid ben ik ge-
noodzaakt aan het einde van deze raads-
periode te stoppen met mijn raadswerk. 
Ik doe dit met pijn in het hart. Ik heb het 
altijd als een roeping gezien, maar het is 
helaas niet anders.

Ik wil daarom, alle Helmonders en Houte-
naren die op de een of andere manier het 
mij mogelijk gemaakt hebben dit raads-
werk 20 jaar lang te mogen doen, hartelijk 
bedanken. Voor het politieke handwerk 
nemen anderen bij Helmond Aktief de 
scepter over, maar ik blijf wel als adviseur 
aan de partij verbonden.Want ik kan het 
niet laten. Ik wil dit op de achtergrond 
blijven doen, wat ik als raadslid ook al-
tijd heb gedaan: de gewone Helmonders/
Houtenaren een steun in de rug geven. Op 
3 december 2001 de lokale partij Helmond 
Aktief opgericht, om de lokale politiek 
meer inhoud te geven. Om deze redenen 
is het ook dat ik graag lijstduwer wil zijn 
bij de a.s. verkiezingen van Helmond Ak-
tief, lijst nummer 7.  Mijn betrokkenheid bij 
de man en vrouw in de straat heeft altijd 
voorop gestaan in mijn visie op de politiek. 
Zoals gezegd, ik doe een stap terug omdat 
het moet. Maar Helmond Aktief komt dit 
jaar, met de gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart a.s. terug met sterke kandi-
daten. Op onze lijst staan 22 kandidaten 
waaronder maar liefst 7 vrouwen, met ie-

der een geweldige staat van dienst. Onze 
lijsttrekker is Berry Smits, woonachtig 
in Helmond West/Mierlo-hout. Tijdens 
mijn ziekteperiode heb ik ontzettend veel 
warme reacties van burgers uit   mijn eigen 
Mierlo-hout, de stad en politiek gekregen. 
Dat heeft veel voor mij, mijn vrouw en kin-
deren betekend.  Hoewel, als je mij wérke-
lijk een plezier wilt doen, stem dan bij de 
a.s. raadsverkiezingen op lijst 7 Helmond 
Aktief. De lokale partij Helmond Aktief is 
sinds haar bestaan nooit van naam veran-
derd, hier was ook geen reden voor. “EENS-
GEZIND” en door alle jaren heen hebben 
wij het beste voorgehad met alle inwo-
ners van Helmond, jong en oud, al 20 jaar 
lang. NU en in de TOEKOMST zullen wij 
dat met uw steun en stem als lokale partij 
zeker blijven doen. Ga in ieder geval stem-
men a.u.b. want uw stem telt, zeker als u 
uw stem gaat uitbrengen op onze partij 
met zeer betrokken kandidaten van 1 t/m 
22 op onze lijst nummer 7, Helmond Ak-
tief. Een mooier afscheid als raadslid kan 
ik me niet voorstellen, dan veel stemmen 
op woensdag 21 maart en dan het liefst op 
mijn partij, Helmond Aktief, lijst 7. 

Namens alle kandi-
daten wens ik u dat 
het u allen, zeker in 
gezondheid blijvend 
goed mag gaan. 

Hartelijke groet 
van Theo van 
Mullekom
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“Bij het maken van onze verkiezingskrant 
hebben we de afgelopen vier jaar nog eens 
samen doorgenomen. Het is mooi om te 
zien dat het harde werk en onze vasthou-
dendheid concrete resultaten heeft opge-
leverd. Het grootste thema is Helmond 
klimaatneutraal per 2035. Dat is een geza-
menlijke ambitie van veel partijen. Zonder 
die samenwerking zou het ook nooit luk-
ken. In het contract met woningcorpora-
ties is bijvoorbeeld afgesproken dat we 
aardgasvrij worden. Nieuwe woningen 
worden niet langer verwarmd met aardgas 
en bestaande woningen gaan over op een 
andere energievoorziening. Zo’n grote ver-
andering vraagt tijd en geld. Dat het nodig 
is, daar is iedereen inmiddels wel van over-
tuigd. Ook het geurbeleid is aangescherpt 
om de stankoverlast in Brouwhuis, Rijpel-
berg en Annawijk verder terug te dringen. 
Daarmee heeft Helmond sinds begin deze 

maand een van de strengste geurnormen 
van heel Nederland. Nu is het zaak om de 
stank volledig in te dammen.”

Op de fi ets
Andere thema’s voor de komende jaren 
gaan onder andere over de potentie van 
jongeren, een gezond klimaat, ook in de 
school, leefbare wijken met meer groen, 
menselijke zorg en armoedebestrijding. 
“Ook bereikbaarheid is voor ons een be-
langrijk onderwerp. Meer asfalt voor au-
towegen is het antwoord niet. Dat is de 
afgelopen jaren wel gebleken. Wij geven 
de fiets graag meer ruimte. Daarom heb-
ben we gezorgd voor een investering van 
1,5 miljoen in fietspaden, veilige oversteek-
plaatsen, (gratis) stallingen en ander zaken 
die voor fietsers belangrijk zijn.”

Zeer de moeite waard
Vier jaar geleden was Antoinette Maas 
voor het eerst lijsttrekker en werd na de 
succesvolle verkiezingen fractievoorzitter 
en raadslid. “Dat combineer ik met mijn 
functies als stafmedewerker communi-
catie op het Stedelijke College en de In-
ternationale School in Eindhoven. En met 
een samengesteld gezin van zes kinderen. 
Ondanks dat de combinatie veel van me 
vraagt, vind ik raadslid zijn zeer de moeite 
waard. Toen ik lid werd van GroenLinks 
wilde ik voor de hele wereld wat beteke-
nen. Voor het behoud van onze mooie aar-
de is het eerder vijf over twaalf dan twee 
voor. Als raadslid kan ik die brede idealen 
omzetten in acties dicht bij huis door Hel-
mond schoner, gezonder en socialer te 
maken. Het verbeteren van de wereld, be-
gint echt bij mezelf. Daar passen de idealen 
van GroenLinks het beste bij.”

Voor meer informatie: lees de GroenLinks 
verkiezingskrant die bij De Loop is gevoegd 
of kijk op www.helmond.groenlinks.nl

GroenLinks wil 
nu doorpakken 
op duurzaamheid

“GroenLinks in het stadsbestuur 
maakt echt een verschil. Door de ini-
tiatieven die we hebben genomen en 
ondersteund is Helmond de afgelopen 
vier jaar socialer, groener en opener ge-
worden.” Lijsttrekker Antoinette Maas: 
“Wethouder Paul Smeulders heeft 
met ons GroenLinks-team en de stad 
duurzaamheid echt op de kaart gezet 
in Helmond. We hebben flinke stap-
pen genomen en zaken versneld door 
goede samenwerking. De komende 
vier jaar willen we graag doorpakken.”

Antoinette Maas

Off the Record  Muzikaal politiek café 
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“We zijn er trots op dat we, met onze voe-
ten in de klei, positief kritisch zijn geweest 
op de ontwikkelingen rondom de WMO. 
Een complex proces waar veel partijen bij 
betrokken zijn. 
Logisch dat dat moeilijk is, maar in theorie 
klonk het regelmatig mooier dan het in de 
praktijk was. In het hele proces hebben we 
steeds opnieuw de vraag op tafel gelegd, 
waarom en voor wie doen we dit nou? 
En is dit dan wel de beste keuze die we 
kunnen maken voor de inwoners van Hel-
mond? Een vraag die we ons bij ieder on-
derwerp opnieuw stellen. 

We zijn dan ook blij dat er op ons verzoek 
geld is vrijgemaakt voor de terugkeer van 
de wijkbeheerder en een fonds voor oude-
ren, zoals we stichting Leergeld voor kin-
deren hebben.”

Alles hangt samen
“Lokaal sterk zegt: We willen dat het wo-
nen, werken, winkelen, sporten en recre-
eren voor alle Helmonders zo optimaal 
mogelijk is. Dat klinkt mooi, maar wat 
betekent dat in de praktijk? Al deze onder-
werpen hangen met elkaar samen, dus be-
kijken we ze ook in verbinding met elkaar. 
Om een paar voorbeelden te noemen. Een 
groot deel van de Helmondse jeugd volgt 
een MBO-opleiding. 

Daar horen bedrijven in de maakindustrie 
bij. Hoe zorg je dat die zich in de stad of 
regio vestigen? Een groep jonge mensen 
verdient te veel voor een huurwoning en 
te weinig om er een te kopen. Wat moet 
je dan bouwen? Ouderen moeten langer 
zelfstandig kunnen wonen. Klinkt mooi, 
maar we weten ook dat hun eenzaamheid 
groeit, ook door armoede. Is er een ont-
moetingsplek in de buurt waar ze terecht 
kunnen om samen te eten en een kaartje te 
leggen? Die samenhang houden we scherp 
in de gaten.”

Echt mijn partij
“Anderen helpen en ondersteunen is me 
met de paplepel ingegoten. Ik heb er zelfs 
mijn beroep van gemaakt als leerkracht en 
teamleider in het basisonderwijs. 

Lokaal sterk is echt mijn partij omdat we 
er zijn voor álle Helmonders. We hebben 
elkaar nodig.”

Voor het hele verkiezingsprogramma: 
www.lokaalsterkhelmond.nl

Lokaal sterk: 
het is de 
praktijk die telt

“Je hebt theorie en je hebt praktijk”, 
zegt fractievoorzitter Harrie van Dijk 
stellig. “Lokaal sterk is een partij van 
de praktijk. Alle (raads)leden van Lo-
kaal sterk staan met hun voeten in de 
Helmondse klei. Daarmee bedoel ik, 
we zijn allemaal actief in verenigings- 
en bedrijfsleven. Door midden in de 
Helmondse samenleving te staan, 
weten we heel goed wat er in onze 
stad speelt. Altijd, niet alleen in cam-
pagnetijd.”

Harrie van Dijk

Passie voor Helmond

www.lokaalsterkhelmond.nl99LijstLijst

stem woensdag 21 maart 2018 lijst 9

nog steeds
gewoon

tussen de mensen

20. Henk Bekkers

Passie voor Helmond
Lokaal sterk staat voor

Een bruisende stad

met tal van evenementen.

Bestaande, goed lopende, evenementen

moeten worden gekoesterd

en nieuwe ini�a�even beloond.

Zowel stedelijke als

wijkgerichte evenementen

worden gewaardeerd en gesteund. 

Lokaal sterk zet zich in voor
een boeiende stad

een zorgzame overheid

samenwerking en sociaal gedrag

Lokaal sterk
voor en door Helmonders

met hart voor de Helmondse zaak 

www.lokaalsterkhelmond.nl

Velen hebben nog heel goede herinnerin-
gen aan de autolessen die ze hebben ge-
had bij autorijschool Tiny en Ria Kuypers 
op 't Hout. Verkeersveiligheid heeft bij 
Tiny altijd hoog in het vaandel gestaan. 
Sedert zijn pensionering is het niet min-
der maar meer geworden. Dit blijkt uit 
zijn vele activiteiten voor Veilig Verkeer 
Nederland Helmond, opfriscursussen 
voor scootmobielers, zijn jaarlijkse deel-
name aan de fi etsexamens op de basis-
scholen de cursus 'fi ets veilig&fi t'. 

Het streelt Tiny dan ook dat veel andere 
raadsleden bij hem te rade komen als het 
gaat over verkeer en verkeersveiligheid. 
Met een gewillig oor hoort hij vragen van 
zijn collega's, maar ook van de inwoners 
van de stad aan en geeft hen een welover-
wogen advies.
"Het is zo slecht nog niet in Helmond", 
merkt Tiny op, 'maar het kan nog beter". 
Hij wijst hierbij op het te drukke verkeer 
in woonwijken en een tekort aan parkeer-
plaatsen daar. "Goed naar elkaar luisteren 
en samen oplossingen bedenken. Veel 

hardrijders in de woonwijken zijn juist be-
woners en we moeten elkaar aanspreken 
op onveilig gedrag. Het buurtpreventie-
team of de wijkraad kan hierbij een mooie 
rol spelen. Samen moeten we ons verant-
woordelijk voelen voor een veilige wijk en 
een veilige stad", aldus Kuypers.
Ook op andere terreinen heeft Tiny zijn 
sporen inmiddels wel verdiend. Zo is hij 
al jarenlang actief bij de Houtse Kluppels, 
waarvoor hij trouw elke week papier gaat 
brengen en allerlei hand- en spandiensten 
verricht. Maar ook organisaties zoals de 
Zonnebloem, NL Doet, de wandelvier-
daagse voor ouderen doen nooit tever-
geefs een beroep op Tiny, die zich daarbij 
altijd gesteund weet door zijn vrouw Ria.
Sinds 1997 is Tiny lid van de gemeenteraad 
en draagt hij daarin zijn steentje bij. Be-
trokken, open, met aandacht voor jong en 
oud wil Tiny dit ook de komende periode 
blijven doen.

STEM DAN OOK OP 21 MAART 2018: 
LIJST 9 NUMMER 5 TINY KUYPERS.
(Lokaal sterk)

Even voorstellen: Tiny Kuypers
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Leo Broers
En nou gaan we het écht 
anders doen. Bij ons beslis je 
namelijk ook na de verkie-
zingen mee. 
Samen kiezen voor:
- meer en betaalbare 
 woningen; 
- betere zorg voor iedereen;
- een armoedevrij Helmond.  
De menselijke waarde terug 
in de politiek en in de beslis-
singen voor Helmond.
Wij respecteren wie je bent, 
wat je kan en wat jouw keu-
zes zijn. Naar je luisteren, je 
open en eerlijk informeren 
en dan samen beslissen! 
Want Helmonders bepalen 
het standpunt van VKM Leo 
Broers via ons 
Vrije Kiezersmandaat (VKM).

Inge Vernie
Sinds 27 jaar woonachtig 
in Helmond. Alleenstaan-
de moeder en werkzaam 
als receptioniste. Ik vind 
dat de democratie verlo-
ren is gegaan en wil me 
graag inzetten dit te ver-
anderen. Democratie gaat 
verder dan het uitbrengen 
van een stem op een partij 
of persoon. Inwoners ook 
na de verkiezingen laten 
meedenken, naar ze luis-
teren en gaan staan voor 
wat de meerderheid wil, 
dat is pas echt democratie. 
VKM Leo Broers sluit daar 
helemaal bij aan. Het Vrije 
Kiezersmandaat geeft 
iedereen een gelijke stem 
die ook daadwerkelijk zal 
tellen. Zonder verandering 
blijft alles bij het oude. 
Deze tijd vraagt om ver-
nieuwing. Ik geef het vol 
vertrouwen een kans. Ik 
hoop jullie ook!

Hanneke Hegeman
Geboren en getogen in 
Helmond uit Helmondse 
ouders. Ik heb ruim 20 
jaar in de gezondheids-
zorg gewerkt en 10 jaar 
in een gemeentelijke 
organisatie. In beide heb 
ik gezien wat goed, maar 
ook wat niet goed ging 
omdat mensen het ‘lieten 
gebeuren’ of niet wisten 
hoe het tij te keren. Dat 
is ook in de Helmondse 
politiek te merken. Kiezers 
blijven teleurgesteld thuis 
en hun kostbare stem 
gaat verloren. Daar wil ik 
iets aan doen. VKM Leo 
Broers geeft de kiezer 4 
jaar lang doorlopend een 
stem en legt daarmee de 
verantwoordelijkheid voor 
besluiten terug bij dege-
nen waar het om gaat: de 
Helmonders. Dat is echte 
democratie. Power to the 
people!

Roger Bisseling
Voor mij, als wajongere, 
doen zich nieuwe kansen 
voor. Ik krijg de moge-
lijkheid om via VKM Leo 
Broers in de gemeen-
teraad van Helmond te 
komen.  Het wordt tijd 
voor nieuwe gezichten en 
een nieuwe aanpak in de 
politiek van Helmond.
Dat kan via VKM Leo 
Broers.  Ik wil opkomen 
voor de wajongeren in 
Helmond. Deze groep 
wordt nog steeds niet ge-
waardeerd en niet serieus 
genomen. Daarnaast zal 
ik mij ook voor andere 
onderwerpen inzetten.
Steun ons in deze nieuwe 
aanpak.
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www.vrijepolitiek.nl
www.vrijekiezersmandaat.nl
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Nederland Helmond, opfriscursussen 
voor scootmobielers, zijn jaarlijkse deel-
name aan de fi etsexamens op de basis-
scholen de cursus 'fi ets veilig&fi t'. 

Het streelt Tiny dan ook dat veel andere 
raadsleden bij hem te rade komen als het 
gaat over verkeer en verkeersveiligheid. 
Met een gewillig oor hoort hij vragen van 
zijn collega's, maar ook van de inwoners 
van de stad aan en geeft hen een welover-
wogen advies.
"Het is zo slecht nog niet in Helmond", 
merkt Tiny op, 'maar het kan nog beter". 
Hij wijst hierbij op het te drukke verkeer 
in woonwijken en een tekort aan parkeer-
plaatsen daar. "Goed naar elkaar luisteren 
en samen oplossingen bedenken. Veel 

hardrijders in de woonwijken zijn juist be-
woners en we moeten elkaar aanspreken 
op onveilig gedrag. Het buurtpreventie-
team of de wijkraad kan hierbij een mooie 
rol spelen. Samen moeten we ons verant-
woordelijk voelen voor een veilige wijk en 
een veilige stad", aldus Kuypers.
Ook op andere terreinen heeft Tiny zijn 
sporen inmiddels wel verdiend. Zo is hij 
al jarenlang actief bij de Houtse Kluppels, 
waarvoor hij trouw elke week papier gaat 
brengen en allerlei hand- en spandiensten 
verricht. Maar ook organisaties zoals de 
Zonnebloem, NL Doet, de wandelvier-
daagse voor ouderen doen nooit tever-
geefs een beroep op Tiny, die zich daarbij 
altijd gesteund weet door zijn vrouw Ria.
Sinds 1997 is Tiny lid van de gemeenteraad 
en draagt hij daarin zijn steentje bij. Be-
trokken, open, met aandacht voor jong en 
oud wil Tiny dit ook de komende periode 
blijven doen.

STEM DAN OOK OP 21 MAART 2018: 
LIJST 9 NUMMER 5 TINY KUYPERS.
(Lokaal sterk)

Even voorstellen: Tiny Kuypers
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Leo Broers
En nou gaan we het écht 
anders doen. Bij ons beslis je 
namelijk ook na de verkie-
zingen mee. 
Samen kiezen voor:
- meer en betaalbare 
 woningen; 
- betere zorg voor iedereen;
- een armoedevrij Helmond.  
De menselijke waarde terug 
in de politiek en in de beslis-
singen voor Helmond.
Wij respecteren wie je bent, 
wat je kan en wat jouw keu-
zes zijn. Naar je luisteren, je 
open en eerlijk informeren 
en dan samen beslissen! 
Want Helmonders bepalen 
het standpunt van VKM Leo 
Broers via ons 
Vrije Kiezersmandaat (VKM).

Inge Vernie
Sinds 27 jaar woonachtig 
in Helmond. Alleenstaan-
de moeder en werkzaam 
als receptioniste. Ik vind 
dat de democratie verlo-
ren is gegaan en wil me 
graag inzetten dit te ver-
anderen. Democratie gaat 
verder dan het uitbrengen 
van een stem op een partij 
of persoon. Inwoners ook 
na de verkiezingen laten 
meedenken, naar ze luis-
teren en gaan staan voor 
wat de meerderheid wil, 
dat is pas echt democratie. 
VKM Leo Broers sluit daar 
helemaal bij aan. Het Vrije 
Kiezersmandaat geeft 
iedereen een gelijke stem 
die ook daadwerkelijk zal 
tellen. Zonder verandering 
blijft alles bij het oude. 
Deze tijd vraagt om ver-
nieuwing. Ik geef het vol 
vertrouwen een kans. Ik 
hoop jullie ook!

Hanneke Hegeman
Geboren en getogen in 
Helmond uit Helmondse 
ouders. Ik heb ruim 20 
jaar in de gezondheids-
zorg gewerkt en 10 jaar 
in een gemeentelijke 
organisatie. In beide heb 
ik gezien wat goed, maar 
ook wat niet goed ging 
omdat mensen het ‘lieten 
gebeuren’ of niet wisten 
hoe het tij te keren. Dat 
is ook in de Helmondse 
politiek te merken. Kiezers 
blijven teleurgesteld thuis 
en hun kostbare stem 
gaat verloren. Daar wil ik 
iets aan doen. VKM Leo 
Broers geeft de kiezer 4 
jaar lang doorlopend een 
stem en legt daarmee de 
verantwoordelijkheid voor 
besluiten terug bij dege-
nen waar het om gaat: de 
Helmonders. Dat is echte 
democratie. Power to the 
people!

Roger Bisseling
Voor mij, als wajongere, 
doen zich nieuwe kansen 
voor. Ik krijg de moge-
lijkheid om via VKM Leo 
Broers in de gemeen-
teraad van Helmond te 
komen.  Het wordt tijd 
voor nieuwe gezichten en 
een nieuwe aanpak in de 
politiek van Helmond.
Dat kan via VKM Leo 
Broers.  Ik wil opkomen 
voor de wajongeren in 
Helmond. Deze groep 
wordt nog steeds niet ge-
waardeerd en niet serieus 
genomen. Daarnaast zal 
ik mij ook voor andere 
onderwerpen inzetten.
Steun ons in deze nieuwe 
aanpak.

helemaal bij aan. Het Vrije 
Kiezersmandaat geeft 
iedereen een gelijke stem 
die ook daadwerkelijk zal 
tellen. Zonder verandering 
blijft alles bij het oude. 
Deze tijd vraagt om ver-
nieuwing. Ik geef het vol 
vertrouwen een kans. Ik 
hoop jullie ook!

verantwoordelijkheid voor 
besluiten terug bij dege
nen waar het om gaat: de 
Helmonders. Dat is echte 
democratie. Power to the 
people!

www.vrijepolitiek.nl
www.vrijekiezersmandaat.nl
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“Een politiek zonder partijen. Een politiek 
die inwoners zelf maken; open eerlijk en 
gebaseerd op vertrouwen, dat is vrije po-
litiek. Ik noem het politiek met lef omdat 
we de politiek willen veranderen en omdat 
we inwoners meer vrijheid en invloed ge-
ven. Niet een keer per vier jaar, maar altijd. 
We vertegenwoordigen enkel en alleen de 
mensen die bij de gemeenteraadsverkie-
zingen op ons stemmen en niet een poli-
tieke partij. Dus we luisteren alleen naar 
hen, onze achterban. Bij iedere beslissing 
die de gemeenteraad moet nemen, leggen 
we ons standpunt voor aan deze achter-
ban. Hun stemmen bepalen ons stemge-
drag in de gemeenteraad. Keer op keer.”

Zo werkt het
“Mijn hoofdtaak als volksvertegenwoor-
diger is continu contact houden met mijn 
achterban en ze open, eerlijk en volledig 
informeren. Belangrijk hulpmiddel in ons 

contact is het online VKM-systeem. Dat 
gebruiken we om ieders mening te vragen. 
Wil je meebeslissen, dan registreer je je op 
www.vrijekiezersmandaat.nl. Je krijgt een 
e-mail als er een nieuw voorstel klaarstaat 
waarop je kunt stemmen, zo’n twee keer 
per maand verwacht ik. Je kunt je keuze 
overlaten aan VKM Leo Broers of je eigen 
stem uitbrengen. De keuzes van alle VKM-
deelnemers bepalen ons uiteindelijke 
standpunt. Je stem telt daarom altijd mee.”

De dingen die er toe doen
“Politiek is van ons allemaal. Inwoners be-
horen mee te beslissen. We vinden daarbij 
dat in de politiek en in alle beslissingen 
voor inwoners en onze stad de menselijke 
waarde voorop staat. Met VKM Leo Broers 
hebben we daarom drie doelen die altijd 
voorgaan. Samen kiezen we voor meer en 
betaalbare woningen in de sociale huur en 
voor starters. Een betere zorg voor ieder-
een die dat nodig heeft en een armoedevrij 
Helmond. Voor ons zijn dat de dingen die 
er echt toe doen. Daarmee investeren we 
in geluk en gezondheid en in menselijke 
waardigheid.”

Alle ruimte voor initiatieven van inwoners
“Natuurlijk werkt het ook andersom. Wil-
len inwoners zelf het initiatief nemen om 
zaken in te brengen of anders te regelen 
dan de gemeente voorstelt, dan maken we 
ons daar sterk voor. In andere steden heeft 
het recht om het bestuur uit te dagen, het 
zogenoemde right to challenge, al prach-
tige resultaten opgeleverd. 
In Rotterdam, bijvoorbeeld, hebben buurt-
bewoners een nieuw plan voor de herin-
richting van hun straat ingediend en met 
succes uitgevoerd. De 200 bomen die de 
gemeente wilde kappen staan er nog en 
de buren hebben onderling blijvend meer 
contact. ”

Waarom nieuwe politiek?
“De samenleving verandert en veel mensen 
zijn ontevreden over de huidige partijpoli-
tiek. Inwoners willen meedenken en mee-
beslissen bij onderwerpen die ze belangrijk 
vinden. Vrije politiek, met het vrije kiezer-
smandaat VKM, maakt dat mogelijk. Par-
tijcoalities vormen tegenover een opposi-
tie, dat komt niet meer voor. Strijd maakt 
plaats voor samenwerking. Zowel binnen 
de raad als met de inwoners. Verkiezings-
beloftes worden niet meer gebroken. Als 
lid van de gemeenteraad vertegenwoordig 
je puur en alleen het standpunt van je kie-
zers. Precies zoals de Kieswet volksverte-
genwoordiging bedoelt. Die gaat niet over 
machtsblokken en partijen.” 

Veranderen vraagt vrijheid
“Ik heb deze nieuwe politiek ontworpen 
vanuit de kennis en ervaring die ik als pro-
jectleider en adviseur heb met verander-
processen in het bedrijfsleven. Die pas ik 
nu toe op de politiek en de maatschappij. 
Om een veranderproces te laten slagen is 
vrijheid nodig. Geef mensen de vrijheid 
om hun kracht en talenten in te zetten op 
een manier die echt bij hen past en alles 
komt in beweging. Vandaar de term vrije 
politiek. Echt iedereen kan meedoen en 
meebeslissen.”

Voor meer info:
www.vrijepolitiek.nl

VKM Leo Broers 
brengt politiek 
met lef

Iedere maand meebeslissen over on-
derwerpen die bij de gemeenteraad 
op de agenda staan. Dat kan met de 
nieuwe politiek die Leo Broers bij de 
komende verkiezingen introduceert. 
Helmond heeft de primeur van het 
Vrije Kiezersmandaat (VKM). “We 
geven mensen de vrijheid om ook na 
de verkiezingen mee te beslissen over 
zaken die er voor hen toe doen.”

Leo Broers

Door Trudy Veenhuys

Op 21 maart aanstaande zijn de 
verkiezingen voor de gemeen-
teraad. Afgelopen jaar hebben 
we ons burgerpanel (de mensen 
die zich hebben aangemeld bij 
TipDeLoop) gevraagd naar de 
onderwerpen die zij voor onze 
gemeenteraad van belang vin-
den en deden we daarvan ook 
verslag in De Loop. Deze maand 
gaan we aan de hand van de 
verkiezingsprogramma’s hier 
dieper op in. 

Gemeenteraadsverkiezingen en
informatie
Deze keer vroegen we ons bur-
gerpanel naar het gebruik en het 
belang van de media door en 
voor partijen die aan de komen-
de verkiezingen meedoen.

Informatie vooraf over 
de verkiezingen
Zo’n 73% van de deelnemers zegt 

vooraf informatie over de ver-
kiezingsprogramma’s te zoeken, 
voordat ze gaan stemmen op 21 
maart. 17% doet dat niet en 10% 
weet het nog niet. Uit de toelich-
tingen blijkt, dat het merendeel 
zich vooraf wil informeren om 
erachter te komen op wie ze hun 
stem willen uitbrengen. Enkele 
deelnemers willen weten welke 
partij voor hen interessant is en 
wat die partij de afgelopen jaren 
heeft gedaan. 

Anderen geven als toelichting, 
dat ze niet naar de verkiezings-
programma’s kijken, maar zoe-
ken wel zoveel mogelijk infor-
matie via de media. Een enke-
ling heeft geen behoefte aan 
informatie, omdat hij of zij al een 
keuze heeft gemaakt. 

Op de vraag welk medium men 
het belangrijkst vindt voor infor-
matie over de verkiezingen, geeft 
29% van de deelnemers de “huis 

- aan - huiskrant” aan en 27% de 
stemwijzer. 19% van de deelne-
mers noemt het dagblad; 6% Fa-
cebook; 1% LinkedIn en 4% geeft 
als antwoord “geen enkel me-
dium”. 14% Geeft als antwoord 
“anders”. Uit de daarbij gegeven 
toelichtingen blijkt, dat het me-
rendeel van deze deelnemers ver-
schillende bronnen raadpleegt 
en dan vooral via een lokaal ver-
spreide krant met verkiezingsin-
formatie van alle partijen. 

Een enkeling bekijkt de verslagen 
van de raadsvergaderingen of 
praat met anderen over de pro-
gramma’s van de verschillende 
partijen. 

Gelijktijdige stemming 
gemeenteraad en referendum
We vroegen of het gelijktijdig 
te houden referendum (over 
de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Wiv, ook 
wel de “aftapwet” of “sleepwet” 
genoemd) van invloed is op de 
keuze om wel of niet te gaan 
stemmen voor de gemeente-
raad. Voor de meeste deelnemers 
(78%) heeft het referendum geen 
invloed; voor 6% wel en 10% weet 
het (nog) niet. Als toelichting op 
“geen invloed” schrijft een van 
de deelnemers, dat hij/zij altijd 
gaat stemmen en goed kijkt wat 
de partijen van het referendum 
vinden. Een andere deelnemer 
schrijft, dat het referendum geen 
enkele zin heeft.

Verkiezingsbijeenkomsten 
Op de vraag of men van plan is 
om verkiezingsbijeenkomsten te 

gaan bezoeken, geeft 72% van 
de deelnemers aan dat niet van 
plan te zijn. 6% Gaat alleen naar 
een verkiezingsbijeenkomst van 
de partij waarin men al geïnte-
resseerd is en 6% gaat alleen als 
daar lijsttrekkers van partijen 
met elkaar in debat gaan. 14% 
Van de deelnemers weet het 
(nog) niet. 

Oproep aan politieke partijen
We vroegen ons burgerpanel 
wat de politieke partijen tot aan 
de verkiezingen zouden moeten 
doen om zoveel mogelijk men-
sen naar de stembus te krijgen. 
Men kon meer antwoorden in-
vullen. 

71% van de deelnemers bepleit 
dat de partijen hun verkiezings-
programma’s uitzetten in lokale 
huis - aan - huis kranten (Week-
krant De Loop Helmond plaatst 
op 9 maart een verkiezingsspe-
cial). 

55% Vindt dat partijen dui-
delijk moeten maken wat de 
bevoegdheden van de ge-
meenteraad zijn (en dus niet 
spreken over onderwerpen 
die landelijk aan de orde zijn 
en waar gemeenten niet over 
gaan). 45% geeft aan dat 
de partijen zich vaak moe-
ten laten zien in de wijken 
en in het centrum. 30% 
Vindt dat de partijen actief 

moeten zijn op sociale media. 
18% stelt voor dat de partijen 
verkiezingsbijeenkomsten bij-
wonen die de gemeente of orga-
nisaties organiseren. 

3% weet het niet en 5% doet an-
dere suggesties, namelijk: aanto-
nen dat stemmen belangrijk is 
om veranderingen te realiseren; 
beloftes doen en waarmaken in 
een coalitie; zich niet alleen in 
verkiezingstijd tot burgers wen-
den, maar altijd; niet tegen elkaar 
vechten, maar op hoofdlijnen 
verbindingen zoeken; minder 
partijen die met de verkiezingen 
meedoen; uitleggen wat ze de af-
gelopen periode hebben bereikt 
en met wie; geen landelijke par-
tijkopstukken uitnodigen; duide-
lijk maken welke keuzes de partij 
wil maken en op welke terreinen 
ze de komende jaren de nadruk 
willen leggen; en stoppen met 
het doen van beloften die niet te 
realiseren zijn.

Helmond 
kiest 
bewust!

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 
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• De ChristenUnie wil een sociaal-christelijke partij 
 zijn en geloof een stem geven, dat houdt voor ons 
 in: betrouwbaar, sociaal en milieuvriendelijk.

• Recreatieplas Berkendonk gratis toegankelijk 
 houden.  Berkendonk moet groen blijven en is er 
 voor dagrecreatie.

• De Brouwhuissche Heide niet aantasten door kap 
 BZOB-bos. Brouwhuis niet verder inbouwen met 
 bedrijven, er is nu al teveel overlast! 

• Nut en noodzaak van de Ruit om Eindhoven is 

 niet aangetoond: daarom blijven wij tegen 
 verdubbeling van de N279. Verbreding van de A67 
 is snel nodig. De ontsluiting van Dierdonk op de 
 upgrading van de N279 moet alsnog 
 meegenomen worden.

• Het armoedebeleid moet verder uitgewerkt 
 worden want de stille armoede groeit. 

• Sluitende aanpak van dak- en thuislozen, 
 verwarde mensen en verslaafden is bittere 
 noodzaak. Nacht- en dagopvang/begeleiding 
 moet snel gerealiseerd worden. 

• Zorg voor jongeren door goed aanbod in de 
 wijken; Cacaofabriek; jongerenevenement; 
 sport; scouting en de scholen.

• Winkelgebied centrum versterken door parkeren 
 voor bezoekers goedkoper te maken : gratis WIFI:  
 Gaviolizaal inpassen in De Waart. 
 Wijkwinkelcentra en buurtwinkels op peil houden. 

• Goed en betaalbaar aanbod van 
 seniorenwoningen in de wijken en het centrum. 
 Uren voor thuiszorg ruimhartiger toekennen.

ChristenUnie: SAMEN

Lijst:11

Al sinds hij begin jaren ‘70 vanuit Zuid-Hol-
land naar Helmond kwam om met zijn An-
ne Cathrien te trouwen, is hij actief betrok-
ken bij kerk, wijkraad, politiek en het per-
soonlijk welzijn van mensen. “In 2000 ben ik 
lid geworden van de Christen Unie en heb 
ik de partij in de regio mee opgebouwd. In 
Helmond zijn we uniek van samenstelling. 
CU is een puur Protestante partij, denkt ie-
dereen. In Helmond niet. We zijn met negen 
mensen waarvan vijf Katholiek, drie van de 
Evangelische Kerk, een lid van een huisge-
meente en een gereformeerd lid. Heel divers 
dus, maar wel allemaal verbonden via het 
Christelijke geloof.”

Eigen kredietbank
“Vanuit die Christelijke waarden willen we 
de gemeenteraad in om te zorgen voor 
meer oprechte aandacht voor mensen in 

nood. We pleiten voor een eigen gemeente-
lijke kredietbank die mensen tegen redelijke 
voorwaarden helpt om schulden te behe-
ren en op te lossen. Er is zoveel armoede in 
Helmond. Als secretaris van de Lambertus 
Parochie ben ik betrokken bij vier kerken. 
We hebben een soepbus geregeld en twee 
eetpunten in de Jozef- en Pauluskerk. Daar 
is het altijd druk. Of het nu om de warme 
maaltijd of het gezelschap gaat omdat ze 
eenzaam zijn, we zien aan de mensen dat ze 
het nodig hebben.”

Genoeg is genoeg
“Wat ik niet humaan vind aan Helmond 
is dat het bestuur geen eigen geld uittrekt 
voor het welzijn van haar inwoners. Alleen 
het geld dat daarvoor uit Den Haag komt, 
wordt uitgegeven. Dat vind ik te karig. Nu 
hebben we als CU niet het idee dat we Hel-
mond moeten redden, want sinds 1975 is de 
stad zeer ten goede veranderd. Alleen wil ik 
de komende vier jaar meer aandacht voor 
groepen en wijken die nu vergeten lijken te 
worden. Zoals Helmond Noord en -Oost. 
De Azalealaan bijvoorbeeld. Dat was vroe-
ger een chique laan, nu heeft de wijk rond-
om de Jumbo allerlei problemen. We heb-
ben ook meer betaalbare woningen nodig 
en een definitieve oplossing voor de Gavioli-
zaal. Het plan voor de Braak is een oud plan 
van vijftien jaar geleden. Dat was toen veel 
te duur en dat is het nu nog steeds. Ook de 
ontwikkelingen rondom het BZOB bedrij-
venterrein volgen we op de voet. Wat ons 
betreft wordt er geen bos meer gekapt voor 
nog meer vervuilende bedrijven die zich niet 
aan regels en afspraken houden. Genoeg is 
genoeg. Helmond kiest niet altijd goed om 
iedereen maar te vriend te houden. Ik vind 
dat je best compromissen mag sluiten, maar 
nooit ten koste van je principes.”

Meer informatie: 
www.helmond.christenunie.nl

CU wil meer 
oprechte aandacht 
voor mensen 
in nood

“Het Helmondse bestuur doet veel te 
weinig voor mensen die hulp nodig 
hebben”, vindt Lodewijk den Breejen, 
lijsttrekker voor de Christen Unie. 
Hij noemt het collegebeleid van de 
afgelopen vier jaar inhumaan. “Er is 
rücksichtslos gekort op huishoude-
lijke hulp, teveel mensen leven nog in 
armoede en we hebben nog maar zes 
bedden voor daklozen. Voor vluchte-
lingen is na lang bakkeleien mondjes-
maat opvang geregeld. Die onrecht-
vaardigheid maakt me boos en dan 
kom ik in actie.”

nooit ten koste van je principes.”

Lodewijk den Breejen
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“Een politiek zonder partijen. Een politiek 
die inwoners zelf maken; open eerlijk en 
gebaseerd op vertrouwen, dat is vrije po-
litiek. Ik noem het politiek met lef omdat 
we de politiek willen veranderen en omdat 
we inwoners meer vrijheid en invloed ge-
ven. Niet een keer per vier jaar, maar altijd. 
We vertegenwoordigen enkel en alleen de 
mensen die bij de gemeenteraadsverkie-
zingen op ons stemmen en niet een poli-
tieke partij. Dus we luisteren alleen naar 
hen, onze achterban. Bij iedere beslissing 
die de gemeenteraad moet nemen, leggen 
we ons standpunt voor aan deze achter-
ban. Hun stemmen bepalen ons stemge-
drag in de gemeenteraad. Keer op keer.”

Zo werkt het
“Mijn hoofdtaak als volksvertegenwoor-
diger is continu contact houden met mijn 
achterban en ze open, eerlijk en volledig 
informeren. Belangrijk hulpmiddel in ons 

contact is het online VKM-systeem. Dat 
gebruiken we om ieders mening te vragen. 
Wil je meebeslissen, dan registreer je je op 
www.vrijekiezersmandaat.nl. Je krijgt een 
e-mail als er een nieuw voorstel klaarstaat 
waarop je kunt stemmen, zo’n twee keer 
per maand verwacht ik. Je kunt je keuze 
overlaten aan VKM Leo Broers of je eigen 
stem uitbrengen. De keuzes van alle VKM-
deelnemers bepalen ons uiteindelijke 
standpunt. Je stem telt daarom altijd mee.”

De dingen die er toe doen
“Politiek is van ons allemaal. Inwoners be-
horen mee te beslissen. We vinden daarbij 
dat in de politiek en in alle beslissingen 
voor inwoners en onze stad de menselijke 
waarde voorop staat. Met VKM Leo Broers 
hebben we daarom drie doelen die altijd 
voorgaan. Samen kiezen we voor meer en 
betaalbare woningen in de sociale huur en 
voor starters. Een betere zorg voor ieder-
een die dat nodig heeft en een armoedevrij 
Helmond. Voor ons zijn dat de dingen die 
er echt toe doen. Daarmee investeren we 
in geluk en gezondheid en in menselijke 
waardigheid.”

Alle ruimte voor initiatieven van inwoners
“Natuurlijk werkt het ook andersom. Wil-
len inwoners zelf het initiatief nemen om 
zaken in te brengen of anders te regelen 
dan de gemeente voorstelt, dan maken we 
ons daar sterk voor. In andere steden heeft 
het recht om het bestuur uit te dagen, het 
zogenoemde right to challenge, al prach-
tige resultaten opgeleverd. 
In Rotterdam, bijvoorbeeld, hebben buurt-
bewoners een nieuw plan voor de herin-
richting van hun straat ingediend en met 
succes uitgevoerd. De 200 bomen die de 
gemeente wilde kappen staan er nog en 
de buren hebben onderling blijvend meer 
contact. ”

Waarom nieuwe politiek?
“De samenleving verandert en veel mensen 
zijn ontevreden over de huidige partijpoli-
tiek. Inwoners willen meedenken en mee-
beslissen bij onderwerpen die ze belangrijk 
vinden. Vrije politiek, met het vrije kiezer-
smandaat VKM, maakt dat mogelijk. Par-
tijcoalities vormen tegenover een opposi-
tie, dat komt niet meer voor. Strijd maakt 
plaats voor samenwerking. Zowel binnen 
de raad als met de inwoners. Verkiezings-
beloftes worden niet meer gebroken. Als 
lid van de gemeenteraad vertegenwoordig 
je puur en alleen het standpunt van je kie-
zers. Precies zoals de Kieswet volksverte-
genwoordiging bedoelt. Die gaat niet over 
machtsblokken en partijen.” 

Veranderen vraagt vrijheid
“Ik heb deze nieuwe politiek ontworpen 
vanuit de kennis en ervaring die ik als pro-
jectleider en adviseur heb met verander-
processen in het bedrijfsleven. Die pas ik 
nu toe op de politiek en de maatschappij. 
Om een veranderproces te laten slagen is 
vrijheid nodig. Geef mensen de vrijheid 
om hun kracht en talenten in te zetten op 
een manier die echt bij hen past en alles 
komt in beweging. Vandaar de term vrije 
politiek. Echt iedereen kan meedoen en 
meebeslissen.”

Voor meer info:
www.vrijepolitiek.nl

VKM Leo Broers 
brengt politiek 
met lef

Iedere maand meebeslissen over on-
derwerpen die bij de gemeenteraad 
op de agenda staan. Dat kan met de 
nieuwe politiek die Leo Broers bij de 
komende verkiezingen introduceert. 
Helmond heeft de primeur van het 
Vrije Kiezersmandaat (VKM). “We 
geven mensen de vrijheid om ook na 
de verkiezingen mee te beslissen over 
zaken die er voor hen toe doen.”

Leo Broers

Door Trudy Veenhuys

Op 21 maart aanstaande zijn de 
verkiezingen voor de gemeen-
teraad. Afgelopen jaar hebben 
we ons burgerpanel (de mensen 
die zich hebben aangemeld bij 
TipDeLoop) gevraagd naar de 
onderwerpen die zij voor onze 
gemeenteraad van belang vin-
den en deden we daarvan ook 
verslag in De Loop. Deze maand 
gaan we aan de hand van de 
verkiezingsprogramma’s hier 
dieper op in. 

Gemeenteraadsverkiezingen en
informatie
Deze keer vroegen we ons bur-
gerpanel naar het gebruik en het 
belang van de media door en 
voor partijen die aan de komen-
de verkiezingen meedoen.

Informatie vooraf over 
de verkiezingen
Zo’n 73% van de deelnemers zegt 

vooraf informatie over de ver-
kiezingsprogramma’s te zoeken, 
voordat ze gaan stemmen op 21 
maart. 17% doet dat niet en 10% 
weet het nog niet. Uit de toelich-
tingen blijkt, dat het merendeel 
zich vooraf wil informeren om 
erachter te komen op wie ze hun 
stem willen uitbrengen. Enkele 
deelnemers willen weten welke 
partij voor hen interessant is en 
wat die partij de afgelopen jaren 
heeft gedaan. 

Anderen geven als toelichting, 
dat ze niet naar de verkiezings-
programma’s kijken, maar zoe-
ken wel zoveel mogelijk infor-
matie via de media. Een enke-
ling heeft geen behoefte aan 
informatie, omdat hij of zij al een 
keuze heeft gemaakt. 

Op de vraag welk medium men 
het belangrijkst vindt voor infor-
matie over de verkiezingen, geeft 
29% van de deelnemers de “huis 

- aan - huiskrant” aan en 27% de 
stemwijzer. 19% van de deelne-
mers noemt het dagblad; 6% Fa-
cebook; 1% LinkedIn en 4% geeft 
als antwoord “geen enkel me-
dium”. 14% Geeft als antwoord 
“anders”. Uit de daarbij gegeven 
toelichtingen blijkt, dat het me-
rendeel van deze deelnemers ver-
schillende bronnen raadpleegt 
en dan vooral via een lokaal ver-
spreide krant met verkiezingsin-
formatie van alle partijen. 

Een enkeling bekijkt de verslagen 
van de raadsvergaderingen of 
praat met anderen over de pro-
gramma’s van de verschillende 
partijen. 

Gelijktijdige stemming 
gemeenteraad en referendum
We vroegen of het gelijktijdig 
te houden referendum (over 
de Wet op de inlichtingen- en 
veiligheidsdiensten (Wiv, ook 
wel de “aftapwet” of “sleepwet” 
genoemd) van invloed is op de 
keuze om wel of niet te gaan 
stemmen voor de gemeente-
raad. Voor de meeste deelnemers 
(78%) heeft het referendum geen 
invloed; voor 6% wel en 10% weet 
het (nog) niet. Als toelichting op 
“geen invloed” schrijft een van 
de deelnemers, dat hij/zij altijd 
gaat stemmen en goed kijkt wat 
de partijen van het referendum 
vinden. Een andere deelnemer 
schrijft, dat het referendum geen 
enkele zin heeft.

Verkiezingsbijeenkomsten 
Op de vraag of men van plan is 
om verkiezingsbijeenkomsten te 

gaan bezoeken, geeft 72% van 
de deelnemers aan dat niet van 
plan te zijn. 6% Gaat alleen naar 
een verkiezingsbijeenkomst van 
de partij waarin men al geïnte-
resseerd is en 6% gaat alleen als 
daar lijsttrekkers van partijen 
met elkaar in debat gaan. 14% 
Van de deelnemers weet het 
(nog) niet. 

Oproep aan politieke partijen
We vroegen ons burgerpanel 
wat de politieke partijen tot aan 
de verkiezingen zouden moeten 
doen om zoveel mogelijk men-
sen naar de stembus te krijgen. 
Men kon meer antwoorden in-
vullen. 

71% van de deelnemers bepleit 
dat de partijen hun verkiezings-
programma’s uitzetten in lokale 
huis - aan - huis kranten (Week-
krant De Loop Helmond plaatst 
op 9 maart een verkiezingsspe-
cial). 

55% Vindt dat partijen dui-
delijk moeten maken wat de 
bevoegdheden van de ge-
meenteraad zijn (en dus niet 
spreken over onderwerpen 
die landelijk aan de orde zijn 
en waar gemeenten niet over 
gaan). 45% geeft aan dat 
de partijen zich vaak moe-
ten laten zien in de wijken 
en in het centrum. 30% 
Vindt dat de partijen actief 

moeten zijn op sociale media. 
18% stelt voor dat de partijen 
verkiezingsbijeenkomsten bij-
wonen die de gemeente of orga-
nisaties organiseren. 

3% weet het niet en 5% doet an-
dere suggesties, namelijk: aanto-
nen dat stemmen belangrijk is 
om veranderingen te realiseren; 
beloftes doen en waarmaken in 
een coalitie; zich niet alleen in 
verkiezingstijd tot burgers wen-
den, maar altijd; niet tegen elkaar 
vechten, maar op hoofdlijnen 
verbindingen zoeken; minder 
partijen die met de verkiezingen 
meedoen; uitleggen wat ze de af-
gelopen periode hebben bereikt 
en met wie; geen landelijke par-
tijkopstukken uitnodigen; duide-
lijk maken welke keuzes de partij 
wil maken en op welke terreinen 
ze de komende jaren de nadruk 
willen leggen; en stoppen met 
het doen van beloften die niet te 
realiseren zijn.

Helmond 
kiest 
bewust!

TIP 
DE LOOP 

HELMOND
.NL

UW MENING TELT! 
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• De ChristenUnie wil een sociaal-christelijke partij 
 zijn en geloof een stem geven, dat houdt voor ons 
 in: betrouwbaar, sociaal en milieuvriendelijk.

• Recreatieplas Berkendonk gratis toegankelijk 
 houden.  Berkendonk moet groen blijven en is er 
 voor dagrecreatie.

• De Brouwhuissche Heide niet aantasten door kap 
 BZOB-bos. Brouwhuis niet verder inbouwen met 
 bedrijven, er is nu al teveel overlast! 

• Nut en noodzaak van de Ruit om Eindhoven is 

 niet aangetoond: daarom blijven wij tegen 
 verdubbeling van de N279. Verbreding van de A67 
 is snel nodig. De ontsluiting van Dierdonk op de 
 upgrading van de N279 moet alsnog 
 meegenomen worden.

• Het armoedebeleid moet verder uitgewerkt 
 worden want de stille armoede groeit. 

• Sluitende aanpak van dak- en thuislozen, 
 verwarde mensen en verslaafden is bittere 
 noodzaak. Nacht- en dagopvang/begeleiding 
 moet snel gerealiseerd worden. 

• Zorg voor jongeren door goed aanbod in de 
 wijken; Cacaofabriek; jongerenevenement; 
 sport; scouting en de scholen.

• Winkelgebied centrum versterken door parkeren 
 voor bezoekers goedkoper te maken : gratis WIFI:  
 Gaviolizaal inpassen in De Waart. 
 Wijkwinkelcentra en buurtwinkels op peil houden. 

• Goed en betaalbaar aanbod van 
 seniorenwoningen in de wijken en het centrum. 
 Uren voor thuiszorg ruimhartiger toekennen.

ChristenUnie: SAMEN

Lijst:11

Al sinds hij begin jaren ‘70 vanuit Zuid-Hol-
land naar Helmond kwam om met zijn An-
ne Cathrien te trouwen, is hij actief betrok-
ken bij kerk, wijkraad, politiek en het per-
soonlijk welzijn van mensen. “In 2000 ben ik 
lid geworden van de Christen Unie en heb 
ik de partij in de regio mee opgebouwd. In 
Helmond zijn we uniek van samenstelling. 
CU is een puur Protestante partij, denkt ie-
dereen. In Helmond niet. We zijn met negen 
mensen waarvan vijf Katholiek, drie van de 
Evangelische Kerk, een lid van een huisge-
meente en een gereformeerd lid. Heel divers 
dus, maar wel allemaal verbonden via het 
Christelijke geloof.”

Eigen kredietbank
“Vanuit die Christelijke waarden willen we 
de gemeenteraad in om te zorgen voor 
meer oprechte aandacht voor mensen in 

nood. We pleiten voor een eigen gemeente-
lijke kredietbank die mensen tegen redelijke 
voorwaarden helpt om schulden te behe-
ren en op te lossen. Er is zoveel armoede in 
Helmond. Als secretaris van de Lambertus 
Parochie ben ik betrokken bij vier kerken. 
We hebben een soepbus geregeld en twee 
eetpunten in de Jozef- en Pauluskerk. Daar 
is het altijd druk. Of het nu om de warme 
maaltijd of het gezelschap gaat omdat ze 
eenzaam zijn, we zien aan de mensen dat ze 
het nodig hebben.”

Genoeg is genoeg
“Wat ik niet humaan vind aan Helmond 
is dat het bestuur geen eigen geld uittrekt 
voor het welzijn van haar inwoners. Alleen 
het geld dat daarvoor uit Den Haag komt, 
wordt uitgegeven. Dat vind ik te karig. Nu 
hebben we als CU niet het idee dat we Hel-
mond moeten redden, want sinds 1975 is de 
stad zeer ten goede veranderd. Alleen wil ik 
de komende vier jaar meer aandacht voor 
groepen en wijken die nu vergeten lijken te 
worden. Zoals Helmond Noord en -Oost. 
De Azalealaan bijvoorbeeld. Dat was vroe-
ger een chique laan, nu heeft de wijk rond-
om de Jumbo allerlei problemen. We heb-
ben ook meer betaalbare woningen nodig 
en een definitieve oplossing voor de Gavioli-
zaal. Het plan voor de Braak is een oud plan 
van vijftien jaar geleden. Dat was toen veel 
te duur en dat is het nu nog steeds. Ook de 
ontwikkelingen rondom het BZOB bedrij-
venterrein volgen we op de voet. Wat ons 
betreft wordt er geen bos meer gekapt voor 
nog meer vervuilende bedrijven die zich niet 
aan regels en afspraken houden. Genoeg is 
genoeg. Helmond kiest niet altijd goed om 
iedereen maar te vriend te houden. Ik vind 
dat je best compromissen mag sluiten, maar 
nooit ten koste van je principes.”

Meer informatie: 
www.helmond.christenunie.nl

CU wil meer 
oprechte aandacht 
voor mensen 
in nood

“Het Helmondse bestuur doet veel te 
weinig voor mensen die hulp nodig 
hebben”, vindt Lodewijk den Breejen, 
lijsttrekker voor de Christen Unie. 
Hij noemt het collegebeleid van de 
afgelopen vier jaar inhumaan. “Er is 
rücksichtslos gekort op huishoude-
lijke hulp, teveel mensen leven nog in 
armoede en we hebben nog maar zes 
bedden voor daklozen. Voor vluchte-
lingen is na lang bakkeleien mondjes-
maat opvang geregeld. Die onrecht-
vaardigheid maakt me boos en dan 
kom ik in actie.”

nooit ten koste van je principes.”

Lodewijk den Breejen
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 wil een ton voor elke wijk

Om de leefbaarheid te 
bevorderen willen wij 
jaarlijks voor elke wijk 
een ton ofwel €100.000,- 
reserveren. Het is aan de 
wijkbewoners om, bijvoor-
beeld via een wijkraad, 
met elkaar te bepalen 
waar het geld aan wordt 

besteed. Elke wijk zal daarbij eigen keuzes mogen maken. 
Het geld wordt op die manier ‘op maat’ besteed.

 streeft naar tastbare politiek

plan! spreekt duidelijke taal zodat jij precies weet wat er 
wordt bedoeld. Het belangrijkste is dat Helmond er ook 
letterlijk iets van gaat merken. Dát noemen wij tastbare 
politiek. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 zegt: Helmond blijft Helmond!

Er worden weer allerlei 
balletjes opgegooid 
om te komen tot groot-
schalige herindeling. 
Van 21 gemeenten er 
1 maken of komen tot 
4 grote gemeenten in 
onze regio?

Onzin! Door nieuwe tussenlagen wordt de afstand tussen 
politiek en inwoner alleen maar groter en de OZB hoger!

 wil een raadgevend referendum

In de huidige samen-
leving is het van het 
grootste belang om 
bij kwesties met grote 
maatschappelijke ge-
volgen de mening van 
alle Helmonders te 
peilen. 37 raadsleden 

zijn tenslotte niet alwetend. Daarom is plan! een sterk 
voorstander van een raadgevend referendum. 
Medezeggenschap… de normaalste zaak van de wereld!

Ons Centrumplan! 
(staat ook online)

Revitalisering 
buurtspeeltuintje.

Meer draagvlak voor 
het beleid.

Geen herindeling van 
de 21 gemeenten.

Rode fi etspaden; 
overal in Helmond.

Blijvend gratis gebruik 
van fi etsstallingen.

Verkeersmaatregel, 
bijvoorbeeld: drempel.

Openbare discussie 
onder inwoners.

Samenwerken oké, 
maar wel zelfstandig.

Helmonds Sportgala 
komt terug.

Met carnaval frisfeest 
voor de jeugd.

Uw idee voor de wijk 
is zeer welkom!

Medezeggenschap: 
democratie ten top!

Unieke brugfunctie 
Peel en Eindhoven.

Een passend 
vrijheidsfeest.www.planhelmond.nl

Jouw stem, 
ons plan!

12lijst

1. Sacha van Lierop

4. Ank de Voogd

7. Ronald de Leest

2. Henk Klarenbeek

5. Jos van Bussel

8. Rob Scheepers

3. Henk de Leest

6. Guido van Dooren

9. Bob de Voogd

“Als je meepraat en meewerkt aan wat 
er in je eigen woonomgeving gebeurt, 
voel je je vanzelf meer betrokken en 
verantwoordelijk. Dan wil je ook dat 
anderen er goed mee omgaan. Stel je hebt 
samen gezorgd voor een mooi plein met 
speeltoestellen, dan ben je daar zuinig op. 
Op termijn bespaart dat kosten. Het 
voelt meer van jou dan iets wat op het 
gemeentehuis is bedacht. Deze manier 
van samenwerken met onze inwoners 
maakt de kloof tussen beleid en het 
dagelijks leven van mensen kleiner. Dat is 
wat we met plan! willen bereiken. Plannen 
uitvoeren die er echt toe doen.”

Sport en vrijwilligers
Een ton per wijk is maar één onderdeel 
uit het programma van plan!. “Dienstbaar, 
haalbaar, tastbaar, dicht bij de mensen, 
daar gaat het ons om. Wat we bijvoorbeeld 
ook graag voor Helmond willen, is een goed 
ingericht centrum. Daarvoor hebben we 
in 2016 ons eigen Centrumplan! gemaakt 
waarvan delen nu ook in de definitieve 
plannen terugkomen. We willen dat 
fietsstallingen gratis blijven en pleiten 
voor een aantal feesten, zoals een passend 
vrijheidsfeest en met carnaval een frisfeest 
voor de jeugd. Daar gaan ouders met hun 
kinderen nu voor naar de buurgemeentes. 
We willen ook weer een sportgala in 

Helmond organiseren. Sport inspireert en 
verbindt. Bij sportclubs zie je ook goed hoe 
belangrijk vrijwilligers zijn voor onze stad. 
Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. 
Om onze waardering niet bij woorden te 
laten, zetten we elke maand een vrijwilliger 
in het zonnetje. Die verrassen we graag 
met een bloemetje. Er zijn zoveel geschikte 
kandidaten dat we daar nog lange tijd mee 
door kunnen gaan. Blijf ze ook vooral bij 
ons aanmelden, zou ik zeggen.

Peper
plan! heeft nu één zetel in de gemeenteraad. 
Wat is het doel? “Net als Sven Kramer 
gaan we voor goud. Drie zetels zou mooi 

zijn, maar dat bepaalt de kiezer uiteraard. 
En ook al blijft het bij één zetel, dan nog 
kunnen we een verschil maken. Als je in 
een grote pan soep wat peper toevoegt, 
smaakt de soep ineens heel anders. Wij 
zijn dat snufje peper, altijd bereid met 
anderen samen te werken aan een goed 
eindresultaat voor de inwoners van onze 
stad.”

Meer informatie: 
www.planhelmond.nl

plan! wil 
een ton voor 
elke wijk

De partij plan! heeft een plan, meerde-
re zelfs. Lijsttrekker Sacha van Lierop: 
“Het zijn plannen die concreet en tast-
baar zijn en het leven in je eigen wijk en 
in de hele stad beter maken. Wij zeg-
gen: geef iedere wijk elk jaar € 100.000,- 
om naar eigen inzicht te besteden. Wat 
zou jij dan willen aanpakken? Als we 
die vraag tijdens onze wijkbezoeken 
aan inwoners stellen, dan weten men-
sen vaak precies waar de wijk beter van 
zou kunnen worden. Wij geven de in-
woners van Helmond graag de ruimte 
om daar samen aan te werken.”

Sacha van Lierop
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Helmond telt ruim 30.000 mensen van 50 
jaar en ouder. Dat is eenderde van het aan-
tal inwoners. “50-Plussers zijn een beetje de 
melkkoe van de samenleving. Pensioenen 
staan stil of dalen, betaald werk vinden le-
vert problemen op, er wordt bezuinigd op 
de zorg er zijn te weinig geschikte wonin-
gen om lang zelfstandig in te wonen als je 
lichamelijk of geestelijk achteruit gaat. Tot 
2025 blijft het aantal ouderen groeien. Daar 
willen we als stad op voorbereid zijn zodat 
je hier een leven lang prettig kunt wonen. 

Gelukkig heeft Helmond al veel te bieden, 
maar de samenhang kan veel beter. Hier 
kan een coördinerend wethouder voor ou-

derenzaken een belangrijke rol in spelen.”

Werk en wonen
“Kijken we naar de arbeidsmarkt, dan vindt 
een werkgever een 50-plusser al gauw te 
oud, denkt in termen van te vaak ziek, te 
traag, vormt een risico. 
Terwijl een 50-plusser veel werk- en le-
venservaring meebrengt en het geduld 
heeft om jongere collega’s in te leren en te 
begeleiden. 

Daar willen we aandacht voor. Net als 
voor de groeiende behoefte aan levens-
bestendige woningen. Woningen die je 
in de loop der jaren kunt aanpassen aan 
de levensfase van dat moment. Dan kan 
het ook gaan om woongemeenschappen 
en vormen van beschermd wonen. Onze 
focus voor de komende jaren is duidelijk. 
Iedere partij heeft wel iets over ouderen in 
zijn programma opgenomen, maar alleen 
50PLUS richt alle aandacht op de Helmon-
der van 50 jaar en ouder.”

Meedoen en aanpakken
Frans Mol is trots op zijn team en wil graag 
groeien van twee naar vier zetels. “Met vier 
zetels en de ondersteuning van een grote 
partij, kunnen we echt wat bereiken in Hel-
mond. Daarvoor ben ik in 2010 ook de poli-
tiek ingegaan. Als hockeycoach zag ik altijd 
veel mensen roepen vanaf de zijlijn. Dat is 
voor mij niet genoeg. Ik wil meedoen, niet 
teveel praten en echt aanpakken. 50-Plus 
Helmond is er klaar voor.”

Kijk op 50pluspartij/helmond voor het 
partijprogramma en de kandidatenlijst. 
Voor vragen aan lijsttrekker Frans Mol: 
fransmol@50plushelmond.nl, 
T. 06 205 988 65. 

50Plus wil een 
wethouder 
voor 
ouderenzaken

Senioren 2013 is opgegaan in de lan-
delijke 50Plus partij. Lijsttrekker Frans 
Mol is heel blij met deze overstap. 
“De vakkundige en praktische onder-
steuning is geweldig en met een grote 
partij staan we sterker. Nu kunnen we 
ons als raadsleden helemaal richten op 
onze idealen voor de 50-plussers van 
Helmond. Om er een paar te noemen: 
betaald werk, betaalbare woningen, 
bestrijding van eenzaamheid en een 
coördinerend wethouder voor oude-
renzaken op het gebied van wonen, 
werk, zorg en inkomen.”

Frans Mol

• een coördinerend wethouder voor ouderenzaken,
• een rechtvaardig en sociaal beleid voor 
 alle inwoners
• actieve bestrijding van eenzaamheid,
 ook onder ouderen,
• geen verdere stijging van de OZB.

NIEUW ELAN IN DE HELMONDSE 
POLITIEK MET:

Zie ook www.50plushelmond.nl
informatie: info@50plushelmond.nl
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 wil een ton voor elke wijk

Om de leefbaarheid te 
bevorderen willen wij 
jaarlijks voor elke wijk 
een ton ofwel €100.000,- 
reserveren. Het is aan de 
wijkbewoners om, bijvoor-
beeld via een wijkraad, 
met elkaar te bepalen 
waar het geld aan wordt 

besteed. Elke wijk zal daarbij eigen keuzes mogen maken. 
Het geld wordt op die manier ‘op maat’ besteed.

 streeft naar tastbare politiek

plan! spreekt duidelijke taal zodat jij precies weet wat er 
wordt bedoeld. Het belangrijkste is dat Helmond er ook 
letterlijk iets van gaat merken. Dát noemen wij tastbare 
politiek. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

 zegt: Helmond blijft Helmond!

Er worden weer allerlei 
balletjes opgegooid 
om te komen tot groot-
schalige herindeling. 
Van 21 gemeenten er 
1 maken of komen tot 
4 grote gemeenten in 
onze regio?

Onzin! Door nieuwe tussenlagen wordt de afstand tussen 
politiek en inwoner alleen maar groter en de OZB hoger!

 wil een raadgevend referendum

In de huidige samen-
leving is het van het 
grootste belang om 
bij kwesties met grote 
maatschappelijke ge-
volgen de mening van 
alle Helmonders te 
peilen. 37 raadsleden 

zijn tenslotte niet alwetend. Daarom is plan! een sterk 
voorstander van een raadgevend referendum. 
Medezeggenschap… de normaalste zaak van de wereld!

Ons Centrumplan! 
(staat ook online)

Revitalisering 
buurtspeeltuintje.

Meer draagvlak voor 
het beleid.

Geen herindeling van 
de 21 gemeenten.

Rode fi etspaden; 
overal in Helmond.

Blijvend gratis gebruik 
van fi etsstallingen.

Verkeersmaatregel, 
bijvoorbeeld: drempel.

Openbare discussie 
onder inwoners.

Samenwerken oké, 
maar wel zelfstandig.

Helmonds Sportgala 
komt terug.

Met carnaval frisfeest 
voor de jeugd.

Uw idee voor de wijk 
is zeer welkom!

Medezeggenschap: 
democratie ten top!

Unieke brugfunctie 
Peel en Eindhoven.

Een passend 
vrijheidsfeest.www.planhelmond.nl

Jouw stem, 
ons plan!

12lijst

1. Sacha van Lierop

4. Ank de Voogd

7. Ronald de Leest

2. Henk Klarenbeek

5. Jos van Bussel

8. Rob Scheepers

3. Henk de Leest

6. Guido van Dooren

9. Bob de Voogd

“Als je meepraat en meewerkt aan wat 
er in je eigen woonomgeving gebeurt, 
voel je je vanzelf meer betrokken en 
verantwoordelijk. Dan wil je ook dat 
anderen er goed mee omgaan. Stel je hebt 
samen gezorgd voor een mooi plein met 
speeltoestellen, dan ben je daar zuinig op. 
Op termijn bespaart dat kosten. Het 
voelt meer van jou dan iets wat op het 
gemeentehuis is bedacht. Deze manier 
van samenwerken met onze inwoners 
maakt de kloof tussen beleid en het 
dagelijks leven van mensen kleiner. Dat is 
wat we met plan! willen bereiken. Plannen 
uitvoeren die er echt toe doen.”

Sport en vrijwilligers
Een ton per wijk is maar één onderdeel 
uit het programma van plan!. “Dienstbaar, 
haalbaar, tastbaar, dicht bij de mensen, 
daar gaat het ons om. Wat we bijvoorbeeld 
ook graag voor Helmond willen, is een goed 
ingericht centrum. Daarvoor hebben we 
in 2016 ons eigen Centrumplan! gemaakt 
waarvan delen nu ook in de definitieve 
plannen terugkomen. We willen dat 
fietsstallingen gratis blijven en pleiten 
voor een aantal feesten, zoals een passend 
vrijheidsfeest en met carnaval een frisfeest 
voor de jeugd. Daar gaan ouders met hun 
kinderen nu voor naar de buurgemeentes. 
We willen ook weer een sportgala in 

Helmond organiseren. Sport inspireert en 
verbindt. Bij sportclubs zie je ook goed hoe 
belangrijk vrijwilligers zijn voor onze stad. 
Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. 
Om onze waardering niet bij woorden te 
laten, zetten we elke maand een vrijwilliger 
in het zonnetje. Die verrassen we graag 
met een bloemetje. Er zijn zoveel geschikte 
kandidaten dat we daar nog lange tijd mee 
door kunnen gaan. Blijf ze ook vooral bij 
ons aanmelden, zou ik zeggen.

Peper
plan! heeft nu één zetel in de gemeenteraad. 
Wat is het doel? “Net als Sven Kramer 
gaan we voor goud. Drie zetels zou mooi 

zijn, maar dat bepaalt de kiezer uiteraard. 
En ook al blijft het bij één zetel, dan nog 
kunnen we een verschil maken. Als je in 
een grote pan soep wat peper toevoegt, 
smaakt de soep ineens heel anders. Wij 
zijn dat snufje peper, altijd bereid met 
anderen samen te werken aan een goed 
eindresultaat voor de inwoners van onze 
stad.”

Meer informatie: 
www.planhelmond.nl

plan! wil 
een ton voor 
elke wijk

De partij plan! heeft een plan, meerde-
re zelfs. Lijsttrekker Sacha van Lierop: 
“Het zijn plannen die concreet en tast-
baar zijn en het leven in je eigen wijk en 
in de hele stad beter maken. Wij zeg-
gen: geef iedere wijk elk jaar € 100.000,- 
om naar eigen inzicht te besteden. Wat 
zou jij dan willen aanpakken? Als we 
die vraag tijdens onze wijkbezoeken 
aan inwoners stellen, dan weten men-
sen vaak precies waar de wijk beter van 
zou kunnen worden. Wij geven de in-
woners van Helmond graag de ruimte 
om daar samen aan te werken.”

Sacha van Lierop
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Helmond telt ruim 30.000 mensen van 50 
jaar en ouder. Dat is eenderde van het aan-
tal inwoners. “50-Plussers zijn een beetje de 
melkkoe van de samenleving. Pensioenen 
staan stil of dalen, betaald werk vinden le-
vert problemen op, er wordt bezuinigd op 
de zorg er zijn te weinig geschikte wonin-
gen om lang zelfstandig in te wonen als je 
lichamelijk of geestelijk achteruit gaat. Tot 
2025 blijft het aantal ouderen groeien. Daar 
willen we als stad op voorbereid zijn zodat 
je hier een leven lang prettig kunt wonen. 

Gelukkig heeft Helmond al veel te bieden, 
maar de samenhang kan veel beter. Hier 
kan een coördinerend wethouder voor ou-

derenzaken een belangrijke rol in spelen.”

Werk en wonen
“Kijken we naar de arbeidsmarkt, dan vindt 
een werkgever een 50-plusser al gauw te 
oud, denkt in termen van te vaak ziek, te 
traag, vormt een risico. 
Terwijl een 50-plusser veel werk- en le-
venservaring meebrengt en het geduld 
heeft om jongere collega’s in te leren en te 
begeleiden. 

Daar willen we aandacht voor. Net als 
voor de groeiende behoefte aan levens-
bestendige woningen. Woningen die je 
in de loop der jaren kunt aanpassen aan 
de levensfase van dat moment. Dan kan 
het ook gaan om woongemeenschappen 
en vormen van beschermd wonen. Onze 
focus voor de komende jaren is duidelijk. 
Iedere partij heeft wel iets over ouderen in 
zijn programma opgenomen, maar alleen 
50PLUS richt alle aandacht op de Helmon-
der van 50 jaar en ouder.”

Meedoen en aanpakken
Frans Mol is trots op zijn team en wil graag 
groeien van twee naar vier zetels. “Met vier 
zetels en de ondersteuning van een grote 
partij, kunnen we echt wat bereiken in Hel-
mond. Daarvoor ben ik in 2010 ook de poli-
tiek ingegaan. Als hockeycoach zag ik altijd 
veel mensen roepen vanaf de zijlijn. Dat is 
voor mij niet genoeg. Ik wil meedoen, niet 
teveel praten en echt aanpakken. 50-Plus 
Helmond is er klaar voor.”

Kijk op 50pluspartij/helmond voor het 
partijprogramma en de kandidatenlijst. 
Voor vragen aan lijsttrekker Frans Mol: 
fransmol@50plushelmond.nl, 
T. 06 205 988 65. 

50Plus wil een 
wethouder 
voor 
ouderenzaken

Senioren 2013 is opgegaan in de lan-
delijke 50Plus partij. Lijsttrekker Frans 
Mol is heel blij met deze overstap. 
“De vakkundige en praktische onder-
steuning is geweldig en met een grote 
partij staan we sterker. Nu kunnen we 
ons als raadsleden helemaal richten op 
onze idealen voor de 50-plussers van 
Helmond. Om er een paar te noemen: 
betaald werk, betaalbare woningen, 
bestrijding van eenzaamheid en een 
coördinerend wethouder voor oude-
renzaken op het gebied van wonen, 
werk, zorg en inkomen.”

Frans Mol

• een coördinerend wethouder voor ouderenzaken,
• een rechtvaardig en sociaal beleid voor 
 alle inwoners
• actieve bestrijding van eenzaamheid,
 ook onder ouderen,
• geen verdere stijging van de OZB.

NIEUW ELAN IN DE HELMONDSE 
POLITIEK MET:

Zie ook www.50plushelmond.nl
informatie: info@50plushelmond.nl
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Ook Van der Valk kiest
voor kwaliteit!

Ja.
Ook Van der Valk kiest

BURO VOOR GRAFISCHE EN PUBLICITEITSVORMGEVING

WWW.KLAASENVANDEURSEN.COM
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond

KLAASEN
VANDEURSENCommunicatie
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Een dinerbon t.w.v. E 100
te besteden bij Holland Casino Eindhoven aangeboden door: 

5 9 8

6 5

8 9 3

6

1 8 5 7

7 1

7 6 9

9 3 4 5

1 7 8
Oplossing van week 8:

Mail de gele oplossing voor 16 maart naar:

actie@deloop.eu

o.v.v. je naam, geboortedatum en telefoonnummer.

minimale leeftijd voor deelname is 18 jaar.

Prijswinnaar krijgt een persoonlijk bericht.

De prijswinnaar van week 8 wordt 
volgende week bekend 
gemaakt via Facebook en in 
Weekkrant De Loop.

b

a

8

d

c

79

4

b

a

c

Iedere maandag organiseert het 
HMC een Superkien in het TOV-
gebouw, Azalealaan te Helmond. 
Er is een prijzenpot van €1.400 
met als hoofdprijs een bedrag 
van 350 euro. Tevens is er een 
loterij voor het winnen van twee 
grote gevulde levensmiddelen-
manden en gratis kienkaarten. 
Aanvang 20.00 uur. Zaal open 
vanaf 18.45.

Helmond-Oost

In buurthuis St. Anna aan de 
hoogeindsestraat 24 kun je ie-
dere zondagmiddag vanaf half 
2 en maandagavond vanaf half 
8 prijskaarten. Je kunt er terecht 
voor jokeren en rikken. 

De organisatie op zondag is door 
de Jubileumcommissie van Kv de 
Ollietrappers en maandagavond 
de seniorenvereniging St. Anna.

Annawijk/Suytkade

De Gaviolizaal met zijn collectie 
draaiorgels en accordeons van 
Arie Willems, beheerd door de 
Stichting Draaiorgels Helmond, 
is elke zaterdag en zondag ge-
opend van 13.00 tot 17.00 uur. 
Groepen ook op afspraak, info: 
info@draaiorgelshelmond.nl
Op zondagen ook regelma-
tig concerten. U bent welkom 
in de Torenstraat 36a. 5701 SH  
Helmond.

Helmond

Bridgeclub ’t Houtse Slem orga-
niseert elke vrijdagmiddag een 
bridgedrive in De Geseldonk. 
Ook niet-leden zijn van hate wel-
kom en kunnen tegen een kleine 
vergoeding meespelen.  Er zijn 
kleine prijzen te winnen. Aan-
melden als paar op 13.00 uur aan 
de zaal. Meer weten: 
www.houtseslem.nl

Mierlo-Hout

Gratis reparaties bij Repaircafé 
Rijpelberg op woensdag 14 maart 
van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie:  
oude basisschool De Torelaar op 
de Groningenhof 4, Helmond. 
Meer info: www.facebook.com/
RepaircafeRijpelberg 
Wegens drukte tevens nieuwe 
vrijwilligers welkom!  

Rijpelberg

Seniorenvereniging  De  Schaaps-
kooi  organiseert  woensdag  
14 maart  een  kien middag  bij  
wijkcentrum  De  Boerderij, Har-
moniestraat  105.  Aanvang  14.00 
uur.  De  Prijzen  bestaan  uit  
waardebonnen. U  hoeft  geen  
lid  te  zijn  om  aan  deze  mid-
dag  deel  te  nemen.
Wijkcentrum  De   Boerderij  is  
open vanaf  13.00 uur.

Helmond-Noord

Op zaterdag 17 maart a.s. vindt 
er een dansavond plaats in De 
Fonkel, Prins Karelstraat 131 te 
Helmond. De muziek op deze 
avond wordt verzorgd door de 
band Line Up uit Helmond. Aan-
vang van deze avond is 20.30 uur 
en de toegangsprijs bedraagt € 
5,00 per persoon.

Centrum

Op vrijdag 16, zaterdag 17 en 
zondag 18 maart 2018 exposeert 

Brandevoort

de Fotoclub Brandevoort in het 
wijkcentrum ’t BrandPunt, Bie-
zenlaan 29, in Helmond Brande-
voort.
De expositie wordt geopend op 
vrijdagavond om 19.30 uur. Op 
zaterdag is de expositie te be-
zoeken tussen 12 en 18 uur en op 
zondag tussen 11 en 16 uur. De 
toegang is gratis.

Op maandagavond 12 maart 
speelt het VIOS van Esch Bil-
jarts kaderteam weer een thuis-
wedstrijd tegen B.C. Tegelen/De 
Picardie.  Aanvang wedstrijden 
is om 19.30 in het wijkhuis de 
Geseldonk in Mierlo- Hout. Dit 
is voor de biljartliefhebber een 
mooie kans om het kaderbiljart-
spel te bewonderen.

Mierlo-Hout

Op zaterdag 10 maart organi-
seert de Werkgroep Vrijwilligers 
Helmond West weer haar wijk-
schoonmaak actie in het kader 
van NL doet. 
De container staat geplaatst  

Helmond-West

Vanaf dinsdag 13 maart start 
wijkhuis De Lier met een maan-
delijkse koffieochtend van 10.00-
12.00 uur. U kunt gezellig met 
elkaar koffie of thee drinken en 
een praatje maken met andere 
buurtgenoten. Maar het kan ook 
een spel zijn zoals kaarten, biljar-
ten, sjoelen, darten of koersbal.
(ook leuk voor oudere). Deze 
eerste ochtend krijgt u 1 koffie of 
thee gratis aangeboden.   

Helmond-Oost

Nationale pannenkoeken dag bij 
Jan Linders op vrijdag 16 maart 
van 10:30 uur tot 16.00 uur. Pan-
nenkoek, worstenbroodjes en 
koffie:  € 1,00.Bij aankoop van 
een pannenkoek, mag u gratis 
grabbelen! Mede mogelijk dank-
zij het goede doelen fonds Jan 
Linders.De opbrengst is voor Sa-
vant locatie Alphonsus.

Mierlo-Hout

op de Hoek Schepenstraat / 1e 
Haagstraat . 
De wijkschoonmaakactie is van 
9:15 uur en duurt tot 13:00 uur.

Concert van de 
Politieharmonie 

Oost-Brabant 

Op 11 maart 2018 vindt een toch 
wel uniek concert plaats in de 
Gaviolizaal. De Politieharmonie 
Oost-Brabant is het muzikale 
visitekaartje van de politie in 
Zuid-Nederland. 

Het orkest bestaat uit ongeveer 
50 muzikanten en heeft een 
harmonie bezetting. Veel muzi-
kanten zijn in dienst bij de Na-
tionale Politie en werkzaam bij 
de Eenheid Oost-Brabant. De 
overige muzikanten zijn oud-
politiemensen of hebben een 
andere (arbeid)relatie met of in 
de politieorganisatie. De  Poli-
tieharmonie speelt onder leiding 
van haar vaste dirigent Martien 
Maas een gevarieerd en populair 
programma.

Tijdens dit concert zal de Politie-
harmonie 2 solisten begeleiden te 

weten Liselotte Schellings welke 
een politievrouw is, die ook met 
haar stem haar mannetje staat, 
en Maurice de Beer een die u zal 
raken met zijn warme stem en 
uitstraling!. Met 2 vocalisten is 
dit concert een uitdaging voor 
het orkest. Tegelijkertijd belooft 
dit een leuke en gevarieerde mu-
zikale middag te worden

Het concert duurt van 14.00 tot 
16.00 uur en is gratis toeganke-
lijk. Natuurlijk wordt een gift in 
de donatiepijp op prijs gesteld.

De Gaviolizaal is te vinden aan 
de Torenstraat 36a, 5701 SH Hel-
mond. Openingstijden zaterdag 
en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. Groepen van minimaal 10 
personen ook mogelijk op af-
spraak. Meer informatie op onze 
website www.draaiorgelshel-
mond.nl  of info per mail info@
draaiorgelshelmond.nl  of tel:  
06-39682404 s

Centrum
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idee! gemeenteraadsverkiezingen 
21 maart 2018 opkomst bevorderen? 
gemeente helmond geef ‘n hellemondgift waardebon van 
 10 euro cadeau? geld blijft in helmond, opkomst gaat omhoog!
Besteedbaar bij meer dan 140 Helmondse ONDERNEMINGEN.

behoud de economie in helmond, steun de leefbaarheid, laat niet alles wegvloeien naar het internet. Advertentie wordt gesponsord door weekkrant de loop t.b.v. MKB 
helmond Verkooppunten: Bloemstudio tini Roefs, Cacaofabriek horeca, da drogist stiphout, giels bloemboetiek, jumbo stiphout, konings verf & behang, leef en zorg 
helmond, lunchroom de keijser, primera de luifel, the readshop, vvv kantoor en wijnhuis helmond. www.hellemondgift.nl

geef de hellemondgift waardebon cadeau!

Industrieweg 48A, Mierlo 
06-22710494 / 06-54927807

Industrieweg 48A, Mierlo 
06-22710494 / 06-54927807Al 15 jaar een feest

 

 
Bestel, reserveer of doe uw aanvraag tijdens 

het “OPEN HUIS” en u ontvangt 15% korting 
(op onze verhuur materialen)

Zaterdag 10 maart 

OPEN HUIS 
van 18.00 – 20.00 UUR

Industrieweg 48A, Mierlo
0492-544078

HEUVEL

5 T/M 11 MAART
EINDHOVEN DE GEKSTE

MEER PRIJZEN, MEER VOORDEEL 

CRAZY 
CASINO DAYS

ONZE 
MENUKAART

IS TROEF

HEUVEL

EINDHOVEN

Deze advertentie geeft recht op 
50% korting van 12 t/m 31 maart 2018.

Reserveer nu via 040 - 2 357 357

De onderdelen van de St. Anna Zorggroep (St. Anna Ziekenhuis, Ananz en TopSupport) presenteren zich tijdens deze open dag in het St. Anna Ziekenhuis, Bogardeind 2 te Geldrop.

www.st-anna.nl/opendag

Demonstraties,

proefjes, metingen, 

lezingen en 

entertainment.

Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!

ZATERDAG 17 MAART 2018
10:00 TOT 15:30 UUR

OPEN DAG
LOCATIE: ST. ANNA ZIEKENHUIS GELDROP

Bekijk en beleef onze topzorg met eigen ogen!

proefjes, metingen, 

lezingen en 

entertainment.

Ook PSV mascotte 

Phoxy is er weer bij!
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Nieuws uit Mierlo-Hout

Al eens nagedacht over uw uitvaart?

Kleinschalig en dichtbij
Helmond, Mierlo-Hout e.o.

Regeling en verzorging naar uw 
persoonlijke wensen, met eigen 
faciliteiten in Helmond (‘t Hout) en Mierlo.

Bel ons gerust voor meer info, ook als u 
verzekerd bent bij Dela, Monuta of Yarden.
U bent vrij om zelf te kiezen wie uw 
uitvaart regelt.

Dag en nacht (overlijden melden en info)

0492 - 78 06 60
www.uvdk.nl | info@uvdk.nl

‘t Damiaanhuis
Gelegen aan het 

Alphonsusplantsoen.
Uw naasten met een gerust 
gevoel achterlaten?
Kijk eens op: www.vooruitvaart.nl

Pastoor Elsenstraat 32, Helmond
www.tapijthaltijssen.nl

M.TIJSSENM.TIJSSEN

Gordijnen,

vouwgordijnen,

jalouzieën,

rolgordijnen

Tapijt, 
vinyl, 
PVC

Helmondse Lichtjes Parade

Tienduizenden verschillende lampjes to-
veren Mierlo-Hout om tot een ´Klein Dis-
neyland´ tijdens de negende editie van de 
Helmondse Lichtjes Parade (voorheen 
Wooden Light Parade). 

Op zaterdag 17 maart vanaf 19.30 uur ver-
anderen de diverse lampjes van de wagens, 
groepen en individuen de Houtse Parallel-
weg en de Hoofdstraat een paar uur lang 
in een sprookjesdorp. 

Niet de kwantiteit maar de kwaliteit staat 
ieder jaar weer hoog in het vaandel voor 
de deelnemers. Met hun schitterend ver-
lichtte creaties vermaken zij het publiek. 
De route begint, net als bij de vorige edi-
ties, op industrieterrein Houtsdonk. Vanaf 

daar trekken de deelnemers over de Hout-
se Parallelweg richting de Hoofdstraat. Ter 
hoogte van de Windmolenstraat eindigt 
de optocht. 

In de grote verwarmde tent op het Kerk-
plein gaan we er vanaf 19.30 uur tot 01.00 
uur een fantastisch feest van maken. Na 
afloop van de Helmondse Lichtjes Parade 
worden daar de prijswinnaars bekendge-
maakt.

Op deze avond zijn de Hoofdstraat en de 
Houtse Parallelweg van 18:00 tot 23:30 uur 
afgesloten voor al het verkeer. Toegang tot 
de parade kost € 2,50 per persoon, kinde-
ren tot 4 jaar gratis.

Meedoen met de Helmondse Lichtjes 
Parade? Meld je aan via 
www.helmondselichtjesparade.nl s

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout

Mierlo-Hout
Weekend van landelijke en 
regionale turnwedstrijden

Komend weekend gaat turnvereniging 
HT'35 Helmond het land door, in het 
verre Roden (Groningen) wordt er op 
zaterdag 10 en zondag 11 maart de lande-
lijke kwartfinale geturnd door onze N2/
Jeugd-N3 turnsters en 2e divisie boven-
bouwdames.

Zaterdag de beurt aan de instappers Puck 
Aben, Yi Mei Matheeuwsen, Destiny Net-
ten en Renske van Stiphout. Ook turnen 
dan Inge Koolen en Pleun Vestjes (jeugd-1 
N3).
Zondag allereerst pupil-1 Isa Koevermans 
en pupillen-2 Cleo Creutzburg en Renske 
v.d. Vorst. De andere jeugdmeisjes (Romy 
Hulsers, Indy Kwee en Lorraine Teurlings) 
zijn deze dag ingedeeld, net als Marieke 
Steijaert (jeugd-2), Inge Berkers, Kirsten 
Bevers en Dione de Vaan (senioren).

Dichterbij huis, in Asten, de eerste wed-
strijden georganiseerd voor de 5e divisie/
D2 turnsters. Maar liefst 39 turnsters van 
HT'35 zullen in actie komen. Er wordt ge-
turnd voor plaatsing in de regiofinale en 
daarnaast kunnen er toestelfinales be-
haald worden.

Ook Aleid, Amber, Anne , Demi, Carlijne, 
Eflin, Esmee, Fenne, Ilse, Isabel H, Isabel P, 
Jony, Karlijn, Kim, Lisan, Malon, Marijn, 
Merel, Maud C, Maud Z, Nadine, Nienke, 
Nina K, Nina W, Nisrine, Puck, Renee C, 
Renee M, Roselie, Roxanne, Sanne L, San-
ne Verbakel, Sanne Vissers, Sarah, Tara, 
Tess, Veerle, Vera en Zoë heel veel plezier 
en succes toegewenst!

Het merendeel van hen turnde zaterdag 
24 februari nog een oefenwedstrijd in Best  
tegen leeftijdsgenootjes van Turnvereni-
ging Variant uit Lage Mierde. Dit was een 
mooie voorbereiding op komend week-
end. 
De uitslag:
Instap D2: 2) Nisrine Toub (50,75) / 3) Ro-
selie Latour (50,15)
Pupil-1 D2: 1) Tess Verspaget (54,60) / 2) 
Maud Chatrou (52,00) / 3) Nina Wouters 
(51,95)
Pupil-2 D2: 1) Maud Zeegers (53,45) / 2) Re-
nee Manders (49,50) / 3) Nina van Kuyen 
(49,25)
Jeugd-1 D2: 1) Lisan van Veen (52,30) / 2) 
Roxanne Bosch (52,25) / 3) Isabel v.d. Poel 
(49,60)
Div. 5 Jeugd (supplement G): 1) Amber van 
Hoof (42,70) / 2) Esmee Franse (42,10) / 3) 
Nadine Peeters (41,90). s

Achter:  Isabel van Hoof, Eflin Ekiz, Carlijne Raaijmakers, Maud Zeegers, Nina van Kuyen, 
Karlijn Ruijs en Fenne Snoeks. Voor: Nina Wouters, Roselie Latour, Tess Verspaget, Maud 
Chatrou, Nisrine Toub, Renee Manders

Openbare wijkbijeenkomst Mierlo-Hout

De wijkraad organiseert op donderdag 22 
maart om 20.00 uur een openbare wijk-
bijeenkomst in wijkhuis De Geseldonk. 
Het thema is WijkActiePlan (WAP) 2018 
- 2020. Er wordt even teruggekeken op 
het WAP 2016-2018, waarna de aanwezi-
gen punten kunnen aandragen voor het 
nieuwe plan, dat geldt voor de periode 
2018-2020.

In het WijkActiePlan 2016-2018 heeft de 
wijkraad, samen met de inwoners, ver-
enigingen en organisaties binnen Mierlo-
Hout aangegeven welke zaken aandacht 
verdienen. In de bijeenkomst van decem-

ber heeft de voorzitter al benoemd welke 
doelen, benoemd in het WAP, zijn gereali-
seerd. Natuurlijk zijn er nog veel meer za-
ken gerealiseerd, dankzij de hulp van vele 
vrijwilligers, verenigingen, organisaties en 
gemeente. Er blijven echter altijd wensen 
over. Deze wensen willen we graag, samen 
met u, op donderdag 22 maart inventari-
seren. Dat uw mening van belang is, blijkt 
wel uit de vele punten, die van het vorige 
W.A.P. zijn gerealiseerd. 
Uw aanwezigheid en 
inbreng wordt zeer op 
prijs gesteld dus zet 
deze avond al vast in 
uw agenda.

Graag tot 22 maart! s
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Passie voor Helmond
Lokaal sterk staat voor

Goede en toegankelijke

wijkaccommoda�es�

die ontmoe�ngsp�nt zijn

voor bewoners van de wijk en

die voorzien in diensten en zorg op maat.

De wijk vormt de basis 

voor ontmoe�ng en zorg.  

Lokaal sterk op de bres voor
vrijwilligers en mantelzorgers

vitale verenigingen

een veilige en lee�are stad

Lokaal sterk
voor en door Helmonders

met hart voor de Helmondse zaak 

www.lokaalsterkhelmond.nl

Helmond Sport gaat voor derde thuisoverwinning
Na de thuisoverwinningen op 
Jong FC Utrecht en Jong AZ 
gaat Helmond Sport aanstaande 
maandag 12 maart tegen FC Den 
Bosch voor de derde zege op een 
rij in het Lavans Stadion.  

Eerder dit seizoen stonden beide 
ploegen al tegenover elkaar in 
Stadion De Vliert. Na negentig 
minuten stond er een 2-2 eind-
stand op het scorebord. 

De Helmondse doelpunten wer-
den gemaakt door Arne Naudts 
en Charlton Vicento. De laatste 
keer dat FC Den Bosch op bezoek 

kwam in het Lavans Stadion won 
Helmond Sport vrij eenvoudig 
met 2-0. 

Gevaarlijke ploeg 
Het FC Den Bosch van dit seizoen 
is niet te vergelijken met de ploeg 
die vorig jaar op bezoek kwam. 
De Bosschenaren staan momen-
teel tiende en beschikken over een 
aantal gevaarlijke spelers. 

Zo heeft aanvoerder Niek Vosse-
belt al twaalf doelpunten op zijn 
naam staan en ook Sven Blum-
mel is een speler om in de gaten te 
houden. Het jeugdexponent van 
PSV heeft met tien doelpunten en 
vijf assists een belangrijk aandeel 
bij de ploeg van Wil Boessen. 

Spits in vorm
Bij Helmond Sport is Jordy Tho-
massen de man in vorm. Dankzij 
twee doelpunten tegen Jong AZ 
werd hij verkozen tot ‘Speler van 
de Week’ in de Jupiler League. Ook 
tegen FC Dordrecht wist Thomas-
sen twee keer het net te vinden. 
Door zijn treffers tegen Jong AZ 
is hij momenteel club topscorer 
met acht doelpunten, daarmee 
passeert hij Arne Naudts.  Inzet: 
Kaarten voor deze wedstrijd zijn 
online te bestellen via www.hel-
mondsport.nl/tickets. Ook is het 
mogelijk om tijdens kantooruren 
een ticket bij de administratie te 
kopen. Op de wedstrijddag zijn 
de kassa’s bij het Lavans Stadion 
vanaf 19.00 uur geopend. s

Helmond

(Foto: Wim van den Broek)

Ik ga op vakantie en ik neem mee… 
Helmond-Noord

Lekker op vakantie, naar prach-
tige oorden met heerlijk warm 
water.  Je gaat wat zwemmen, je 
ziet van alles onder je, je koopt 
een duikbrilletje om het beter 

te bekijken; je reageert: “Hé dat 
ziet er leuk uit!”. Je interesse is 
gewekt. 

S ’avonds loop je wat rond en 
ziet dat men duiken aanbiedt als 
activiteit. Je besluit mee te doen. 
Je bestudeert 3 dagen aan leren 

en praktijkoefeningen doen om 
vervolgens te gaan oefenen met 
duiken. Aan het einde ontvang 
je een duikbrevet als bewijs van 
opleiding. Je bent enthousiast 
over wat je allemaal gezien hebt, 
maar eenmaal thuis komen de 
dagelijkse beslommeringen, 

druk, druk, druk…..  en het duiken 
is uit het zicht.

De volgende vakantie ga je weer 
naar mooie oorden waar je ook 
kunt duiken. Je bezit een duik-
brevet en je denkt: ‘’ik kan met-
een starten met duiken’’. Tijdens 
de verplichte standaard intro-
ductieduik, ook wel check- in 
duik genoemd, blijkt dat je ken-
nis van het voorgaande jaar niet 
meer zo is blijven hangen en dat 
je vaardigheden wat zijn wegge-
ebd. Dus zal je weer eerst moeten 
gaan oefenen om ervaring in dui-
ken op te doen alvorens je volop 
kunt genieten van je duiken. 

Wil je graag up-to-date blijven?
De Helmondse Vereniging voor 
Onderwatersport Aquarius biedt 
je deze mogelijkheid! 
In een tijd van 6 weken worden 
alle basis duikvaardigheden 
doorgenomen. Je kunt dan één 
uur per week bij ons komen oe-
fenen. 
Wij helpen je om alle duikzaken 

door te nemen in de vorm van 
een opfriscursus duiken.

Na afloop ben jij weer helemaal 
op de hoogte van het duiken en 
dat kun je dan laten zien tijdens 
de check-in duik op je vakantie 
adres.

De cursus is voor vakantiedui-
kers die in bezit zijn van een 
duikbrevet. 

Op 6 donderdagavonden; 2e  
helft mei en in juni, exacte data 
zijn op de website terug te vin-
den. Theorie 19:45-21:15 uur, 
Praktijk 21:30-22:30 uur. De cur-
sus kost €80,- p.p

Locatie: Zwembad Laco Hel-
mond (De Wissen) Keizerin Ma-
rialaan 1 Helmond

Hebt U interesse om deel te ne-
men? neem dan contact op met: 
Alex Strijbosch  06-13391156  of 
stuur een mail naar hvvo.aqua-
rius@outlook.com s

Wil je ook graag je kennis over duiken blijven houden? Dat 
kan bij Aquarius Helmond!

www.
stichting

lief.nl
Tel.: 0492

347662 

Calsstraat 
2, 

Helmond
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(Nep)trouwen voor 
1 dag met alles erop en eraan?

Altijd al willen trouwen in Kas-
teel Helmond maar nergens aan 
vastzitten? Dat kan bij Museum 
Helmond! Op zondag 15 april 
tussen 12.00 uur en 17.00 uur kan 
iedereen die dat wil (nep) trou-
wen met alles erop en eraan. 

De ceremonie wordt voltrok-
ken in de oudste en mooiste zaal 
van het kasteel, met persoonlijke 
speech. Het huwelijk is dan niet 
officieel, de liefde is echt. Of het 
nu twee bruiden zijn, een  papa 
en zijn ‘prinsessendochter’, twee 
gommen, een moeder en zoon: 
iedereen in elke combi is wel-
kom.

Het trouwprogramma
Eerst krijgt het bruidspaar een 

gesprek, om tijdens de ceremo-
nie een zo persoonlijk mogelijke 
speech te kunnen houden. Daar-
na wordt een leuke trouwoutfit 
uitgekozen. Als de muziek klinkt 
loopt het bruidspaar de trouw-
zaal binnen en voltrekt de Bui-
tengewoon Ambtenaar van de 
Burgerlijke Stand het huwelijk. 
Aan het einde van de ceremonie 
wordt er geproost en ontvangt 
het bruidspaar een leuke herin-
nering en trouwcertificaat. Ook 
is er aansluitend de mogelijkheid 
om een foto te maken in de rid-
derzaal. 

Aanmelden
Ook (nep)trouwen? Stuur dan 
een mail naar Rosie Lelivelt, 
r.lelivelt@helmond.nl. 
Vermeld in de mail naam, leeftijd 
en de reden van de (nep) brui-
loft. De kosten zijn € 12,50 per 

bruidspaar, dit is inclusief een 
toegangskaart voor Museum 
Helmond. De duur van de brui-
loft is 1 uur. (Nep)trouwen kan 
alleen op reservering. 
De ceremonie is inclusief: 
bruidsjurken in diverse maten, 
sluiers, tiara’s, handschoenen en 
jacquets, hoge hoeden en strop-
dassen voor hem, een persoon-
lijke speech, een muziekje, twee 
trouwarmbanden, twee drankjes 
om mee te proosten en het cer-
tificaat. De trouwfoto maak je 
met een eigen camera.

Trouwen voor 1 dag is mede mo-
gelijk gemaakt door het Rabo-
bank Coöperatiefonds. Deze ac-
tiviteit wordt tijdens de Nationa-
le Museumweek georganiseerd 
en in het kader van de trouwten-
toonstelling over bijna een eeuw 
trouwen in Kasteel Helmond. s

Centrum

Ook (nep)trouwen? Op zondag 15 april tussen 12.00 uur en 17.00 uur kan iedereen die dat wil (nep) trouwen 
met alles erop en eraan.

Vur welleke 
club bende gai, 
ik ben vur 
Helmond Sport!

Ons 

vertelt…

Dat hoort toch eigenlijk elke Hel-
monder te zingen dees liedje. Ook 
ik kom wel eens bij Helmond Sport. 
En wat men dan altijd opvalt, is dat 
die tribunes best leeg zijn.
Afgelopen vrijdag stond hier Fox 
sport op en ge ziet echt bijna nie-
mand op de tribune zitten bij de 
beelden van Helmond Sport, effe 
opgezocht, er zaten 833 toeschou-
wers.
Wel even vermelden dat alle fans 
een lekkere kom erwtensoep kre-
gen om warm te blijven in de pauze 
en ze mochten allemaal op de ver-
warmde hoofdtribune.
Goed bezig Helmond Sport da vin 
ik nog eens top gedaan.
Maar da aantal toeschouwers vind 
ik eigenlijk toch wel triest, 
Met onze 91000 inwoners moet da 
toch kunnen?
Hoe komt da nou toch dat Hel-
monders bijna niet naar Helmond 
Sport gaan?
Hier in Helmond laten ze wel eens 
het kopke hangen as het effe niet 
goed gaat , en laten gelijk het 
stadsclubke vallen. Alleen de harde 
kern blijft trouw komen diep res-
pect heb ik vur jullie.
Elke wedstrijd zitten ze op de tri-
bune met -15 en met +30 graden, 
echt altijd.
Staan ze onderaan of staan ze bo-
venaan.. ze zijn aanwezig.
Zo hoort het. Steunen doe je in 
goede tijden, maar zeer zeker ook 
in minder goede tijden.

Als er nou eens wa meer mensen 
heen gaon dan komt er meer geld 
binnen en kunnen ze wat betere 
speulers kopen en gaat het echt 
wel beter. Ook iets minder mauwen 
dat het niks is mee Helmond Sport 
maar steunen met steun komde 
verder als mee mopperen. Dat geld 
trouwens vur alles in het leven.
In men ogen heuren daor genera-
ties te ztten ,unne opa met klein-
kind, een vader en zoon/dochter, 
vrienden groepkus, vriendinne 
groepkus,moeders met kids.
Het weekend begint eigenlijk met 

unne vrijdagavond bij Helmond 
Sport daar komt het op neer. Maar 
dat gebeurd dus te weinig ,er gaan 
er wel genoeg naar Eindhoven om 
voetbal te kijken.  Zuuk het eens ge-
woon in ons eigen stadje.
Hier hebben ze oew echt hard no-
dig en het is er echt leuk, hoor ik 
van mensen die al meer als 40 jaar 
trouw gaan. Ik ga jullie oproepen 
om 23 maart naar de wedstrijd Hel-
mond Sport-OSS te gaan. Wat zou 
het kei gaaf zijn als we de tribunes 
wat voller zouden krijgen,
en daarna natuurlijk ook. maakt er 
een leuke avond van.
Ik vind echt dat we TROTSER op 
onze stad moeten zijn en alles wat 
daarbij hoort, en dat is zeker we-
ten ook HELMOND SPORT in mijn 
ogen!
Ja ik weet het, ik barst van de po-
sitiviteit maar met negatief zijn 
winde niks ,hullemaal niks.
Dat verdienen die speulers gewoon 
die daar op het veld staan! meer 
toeschouwers in het stadion.

Als ik jullie nou is beloof dat ik op 
de tribune zit 23 maart tegen OSS, 
samen met menne meens en  bo-
nus kleinzoon  incl Helmond Sport 
sjaal,  komen jullie dan ook ?? 
Dat zou ik nou nog ins leuk vinden.
En als klap op de vuurpijl wil ik 2 
keer 2 kaartjes beschikbaar stellen 
(hoofdtribune).
Hoe kunde die bemachtigen?
Ga me volgen op mijn Instagram 
“marijscheepens”.  
Daar staat de foto van deze co-
lumn. 
Zet onder deze foto met wie jij de 
wedstrijd wilt bezoeken en ik ver-
loot 2 kaartjes onder jullie.
Degene die geen Instagram heb-
ben, sturen een mailtje naar Week-
krant De Loop:  actie@deloop.nl 
met als onderwerp actie Marij.
Vertel met wie jij de wedstrijd wil 
bezoeken ook hier geven we 2 
kaartjes weg.
De winnaars worden volgende 
week bekendgemaakt.

Grote dank aan Metafa in samen-
werking met Helmond Sport voor 
het beschikbaar stellen van de 
kaartjes, echt kei lief van jullie. 
Laot me niet in de steek de 23ste?

Tot volgende week

Helmond

HellemondGift: Het Helmondse geld! 

Stichting HellemondGift is op-
gericht zonder winstoogmerk 
en bedoeld om het met ons al-
len opgebrachte Helmondse 
geld ook in de Helmondse eco-
nomie te houden. 

Een nobel streven, want immers 
als het de Helmonder goed gaat, 
kan iedereen daar in gedijen en 
zal de leefbaarheid alleen maar 
stijgen. 

Het geld/ruilmiddel is de Helle-
mondGift waardebon geschikt 
als cadeau of beloning voor een 
klusje en inwisselbaar bij inmid-
dels meer dan 140 Helmondse 
ondernemingen. We konden le-
zen dat Jeff Bezos van het Ame-
rikaanse Amazon inmiddels de 
rijkste man ter wereld is, deze 
internetbaas wordt schatrijk o.a. 
met Helmonds geld en besteed 
hiervan geen rooie cent meer 
in Nederland, laat staan in de 
Helmondse economie. Dus pro-
beer samen met ons een klein 

tegenwicht te bieden tegen deze 
internetbazen, middels de Hel-
lemondGift die alleen maar te 
gebruiken is in onze eigen Hel-
mondse economie. 

Info of bonnen kopen? 
Mail naar 
info@hellemondgift.nl en zie 
www.hellemondgift.nl s

Begin december 2017 werd het 
restaurant van Holland Casino 
Eindhoven bekroond met plaats 
104 in de IENS TOP 1000 beste 
restaurants van Nederland en 
binnen de stad Eindhoven zelfs 

op de derde plek. Tijd dus om 
onze gasten, aan wie we deze 
notering te danken hebben, te 
belonen.

Op pagina 14 van Weekblad De 
Loop treft u een advertentie aan 
van Holland Casino Eindhoven. 
Indien u een reservering maakt 

via 040 – 2357 357 in de periode 
van 12 tot en met 31 maart 2018 
én de advertentie meeneemt, 
ontvangt u 50% korting op uw 
restaurantrekening.
Deze actie wordt u aangeboden 
door Weekblad De Loop in sa-
menwerking met Holland Ca-
sino Eindhoven. s

Regio

50% korting in restaurant Holland Casino Eindhoven
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L I E S H O U T  H O L L A N D

ONZE HOOFDSPONSOREN

HELMOND SPORT –
FC DEN BOSCH
12/MRT/20.00 UUR

Kassa’s open om 19.00 uur 
of bestel online via
www.helmondsport.nl/tickets

KOM NET ALS ONZE VERDEDIGER
STEPHEN EN ONZE SUPPORTER LUUK
100% ACHTER ONZE CLUB STAAN

VOLG ONS OOK OP 

FACEBOOK.COM/HELMONDSPORT 
EN TWITTER @HELMONDSPORT
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Speeltuin ‘Helmond-West’ 
gaat weer open!

Nu de dagen weer langer wor-
den en de kou uit de lucht is ver-
dwenen wordt het weer tijd om 
naar buiten te gaan. In speeltuin 
“Helmond-West” is alles weer 
in gereedheid gebracht om be-
zoekers te kunnen ontvangen. 
De speeltoestellen zijn nageke-
ken, de tuin in orde gemaakt en 
er zijn enkele nieuwe toestellen 
geplaatst. 

Nieuw dit jaar is een air-trampo-
line, een springkussen waarop 
heel wat kinderen zich tegelij-
kertijd kunnen vermaken. Daar-
naast zijn er ook enkele andere 
nieuwe toestellen geplaatst ter 
vervanging van andere.
Op 11 maart opent de speeltuin 
weer. Drie weken vroeger dan 
gebruikelijk omdat we het sei-
zoen wat langer willen maken. 
Kinderen kunnen zo langer ge-
bruik maken van de speeltuin en 
het is mogelijk om langer van een 
abonnement te genieten. Met 
het gehele gezin kun je lid wor-
den van de speeltuin voor € 25,- 
voor het gehele seizoen. Opa’s en 
oma’s vallen daar ook onder. De 
moeite waard om al vroeg in het 
seizoen lid te worden en er het 
gehele jaar van te genieten!

Vorig jaar is de speeltuin geheel 
vernieuwd. Toen was het hier en 
daar nog wat kaal. Maar nu zijn 
de struiken en bomen al volop 
aan het groeien en dat betekent 
dat het ook al weer heel wat leu-
ker wordt om te komen spelen. 
In het paviljoen worden lang-
zaam maar zeker wat meer ge-
zondere artikelen aangeboden. 
Het roken wordt meer terugge-
drongen in navolging van de lan-
delijke ontwikkeling. Roken mag 
alleen nog maar op een gedeelte 
van het terras.
Op 11 maart gaan op 13.00 uur de 
poorten weer open. Wethouder 
Frans Stienen zal de openings-

handeling verrichten. Zoals ge-
bruikelijk is er op de openings-
dag ook het een en ander extra 
te doen. Clown Kees is aanwezig 
en zal enkele keren optreden. En 
Ariza zal aan de kinderen gratis 
pakjes drinken uitdelen, lekker 
en gezond!
Wat ook gebruikelijk is: op de 
openingsdag is de entree gra-
tis! Een reden te meer om op 11 
maart naar de speeltuin te ko-
men en uw kinderen lekker te la-
ten spelen. Zelf zult u er ook geen 
spijt van hebben, want wat is er 
nou fijner dan uw kinderen lek-
ker te zien spelen en zelf op het 
terras aan de koffie te zitten. s

Helmond-West

550 kramen op Zwarte markt Venray

Op zondag 11 Maart organi-
seert Evenementenhal Venray 
in samenwerking met Organi-
satieburo Van Aerle dè Zwarte 
Markt van Venray! 

Deze markt telt ruim 550 kramen 
met koopwaar. Leuke dingen, 

gekke dingen, kostbare en han-
dige spullen; zomaar of voor de 
heb. Het is er allemaal! Een com-
pleet huis kan ermee worden in-
gericht. 

Openingstijden: 09.00 – 16.30 uur 
Entreeprijs : volwassenen € 4,00 
per persoon, kinderen t/m 12 jaar 
(onder begeleiding) gratis, Parke-
ren : gratis. s

Regio

Kom ook snuffelen tussen ruim 550 kramen tijdens de zwarte markt!

Mega markt in Horst aan de Maas  

De Mega Carbootsale in het 
Limburgse dorp Horst aan de 
Maas gooit op maandag 2 april   
(tweede paasdag), de hekken 
weer open. Het is een 2 keer 
per maand, terugkerend evene-
ment in de maanden april t/m 
oktober. Deze mega rommel-
markt met meer dan 400 par-
ticuliere standhouders, wordt 
gehouden op het evenementen-
terrein in het landelijk groen, 
van “Kasteelpark Ter Horst” ge-
legen langs de A73 afslag 10.

Als je  de weidse parkeerplaats 
komt oprijden, zie je door de 
bossen heen al de felgekleurde 
marktzeilen van de marktkra-
men die staan opgebouwd. Na 
het wegzetten van uw auto op de 
ruime, gratis parkeerplaats komt 
u bij de ingang van de rommel-
markt. 
De brede paden zorgen ervoor 

dat het bij drukte nooit dringen 
wordt. Het aanbod mag er ook 
zijn. Kinderspeelgoed, boeken, 
platen, huishoudelijke appara-
ten, kleding en zelfs goede retro 
stukken. Alles is hier vindbaar! 
De verkopers doen goede zaken, 
ze hebben er lol in. De bezoekers 
zijn net zo gevarieerd als het aan-
bod. Klantvriendelijk en gastvrij, 
daar hou ik van zegt de organi-
sator van MCC Events. 
Data: 2 en 15 april, 6 en 21 mei,  
3 en 17 juni, 8 en 22 juli, 5 en 19 
augustus, 2 en 16 september en 7 
oktober. Entree € 3,00 kinderen 
tot 12 jaar gratis

Door een goede wegaanduiding 
is het mega evenemententerrein 
in Horst makkelijk te vinden. 
Voor navigatie: Peeldijkje 1, 5961 
NK Horst A73 afrit 10.

Voor meer informatie/aanmel-
dingen kijk op www.carbootsa-
lehorst.nl tel: 0031 654 345 123 
MCC Events. s

Regio

www.helmondnu.nl

Lekker stappen bij Lopersgroep Brandevoort

In de afgelopen tijd waarin de 
Olympische medailles je om 
de oren vlogen, realiseer ik me 
eens te meer mijn eigen fysieke 
beperkingen. 

Natuurlijk weet ik dat de ‘Irene 
Wüst-s’ en de ‘Sven Kamer-s’ 
van deze wereld uitzonderingen 
zijn, maar toch. Ik voel al eens va-
ker een steek hier, een verkram-
ping daar, mijn spieren kunnen 
onwillig en mijn botten weerbar-
stig zijn. Ga er met zo’n lijf maar 
eens lekker op uit, ‘de paden op, 
de lanen in, de vrijheid tegemoet’. 
Daar moet je toch niet aan den-
ken. Jij wel?
Nou ja, aan de andere kant: het 
is best lekker, naar buiten, in het 
bos, op de hei, met een zonnetje, 
onderweg een praatje. Maar voor 
je zover bent. Ga d’r maar aan-
staan. Poeh!
Tot die ene woensdagochtend, 
inderdaad een zonnetje, en ze 
belde bij me aan. Of ik zin heb 
om een klein stukje mee te gaan 
wandelen. Zomaar, om een 
beetje te kletsen, in beweging 
te blijven. Nee, niet stevig door-
stappen; lekker rustig, met nog 
een paar mensen die het ook 

rustig aan willen doen. Of mis-
schien wel, rustig aan moeten 
doen. En na afloop, samen een  
kopje koffie. 
Bij Lopersgroep Brandevoort 
hebben ze zich dat wél voorge-
steld. En daarom zijn ze begon-
nen met een kleine groep om 
een rustige wandeling te maken. 
Lijkt jou dat ook dat iets? Wil jij 
ook eens zo’n woensdagoch-
tend meemaken? Loop gerust 
een keertje mee. Het verplicht 
je tot niets. Laat Marlou Ubags, 
tel 06-42003124, even weten dat 

je meeloopt of zorg dat je op 
woensdagochtend om 09:10 uur 
bij Sportpark Brandevoort bent. 
Verzamelen binnen bij het bank-
je op de eerste verdieping. Om 
09:15 vertrekken ze. Je bent van 
harte welkom!

En oh ja, als je wel van stevig 
doorstappen houdt, ben je na-
tuurlijk ook van harte welkom in 
de andere wandelgroep, die tege-
lijk start.

Tot woensdagochtend! s

Brandevoort

Op woensdagochtend kunt u aansluiten bij Lopersgroep Brandevoort 
voor een ontspannen wandeling.
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VLOGGERS EN
VIDEOREPORTERS 
GEZOCHT

Word jij het nieuwe 
vlogtalent van Helmond? 
Heb jij een natuurlijk 
gevoel voor stijl en ben 
je een echte storyteller? 
Weet jij jouw volgers te 
inspireren met creatieve 
vlogs? Verdienste in 
overleg. Mail dan naar: 
redactie@deloop.eu

DE LOUW V.D. ZANDEN
VERLICHTING

V.A. 20% KORTING 
OP VERLICHTING, LAMPENKAPPEN 

EN GLOEILAMPEN

WWW.DELOUWVDZANDEN.NL
0492-477063. KERKSTRAAT 37, HELMOND

OPHEFFING

Nieuwe behandelmethode bij 
(chronische) klachten

Zoals: Rug, Bekken, Schouder, 
Nek, Knie, Hamstrings etc.

Voor meer info of afspraak:
www.Bowen-Mierlo.nl
Laurens Hoebergen
T: 0492-666040

Bowen Mierlo
















6 dagen per week geopend!
(langs de weg van Helmond naar Deurne)

De specialist voor uw prothese

‘t Bijsterveld 2
5701GW Helmond

0492-542912

www.kunstgebitbijsterveld.nl

Kunstgebit
Reparaties

Klikgebit
Opvullen

Uw Koopmakelaar
uw droomhuis voor de laagste prijs!

Huis kopen en geld besparen,

specialist in het kopen van woningen en appartementen

Theo Gransier  06 4786 8081  
www.uwkoopmakelaar.nl

UW PROTHESE OP MAAT GEMAAKT. 
OOK AAN HUIS!  

▪ Klikgebit
▪ Kunstgebit
▪ Frames
▪ Rebase
▪ Reparaties 

Ruime vergoeding bij elke verzekering!

www.rofradent.nl 06  42686523
info@rofradent.nl        Zonnehof 5 Helmond

www.rofradent.nl
info@rofradent.nl

Moe? Fitloos?
Niet tevreden met 

je gewicht?

Bel: Lenie Klaasen 06-52 71 66 22
www.foreverhelmond.nl

Kun je er beter uitzien en je beter, maar vooral 
fitter voelen na slechts 9 dagen? Ja, dat kan!

Met ons 9-daagse programma maak je een vliegende start op weg naar een slankere en 
gezondere versie van jezelf. Dit efficiënte en makkelijk te volgen reinigingsprogramma 
geeft je de tools in handen die je nodig hebt om vandaag nog van start te gaan om je 

lichaam te transformeren, er beter uit te zien en je fitter te voelen

DUS nu de winter kilo’s eraf en gezond maar vooral fit de lente tegemoet?

Stichting Dierenasiel & Dierenambulance Helmond e.o. is geopend op maandag, dinsdag, 
woensdag en vrijdag van 12.00u tot 16.00u en op zaterdag van 12.00u tot 15.00u. Grasbeemd 17, 
5705 DE Helmond, tel. 0492-513971.

www.dierenambulancehelmond.nl

INFO-/ ALARMNR.: 
0492 - 51 39 71

Barrie: een pittige kater
Deze schitterende, warmrode kater bepaalt zelf wel wat hij toelaat en wat niet 
- Barrie is van zichzelf! Barrie heeft duidelijk twee kanten. Hij rolt op zijn rug 
en dabt met zijn voorpoten. Hij kan ook op schoot komen en kopjes geven. Hij 
vindt het soms heerlijk om op zijn kop en onder zijn kin gekriebeld te worden. 
Als hij wil spelen gaat hij uit zijn dak met een hengeltje of een tunneltje. Zijn 
andere kant is pittig: hij kan uithalen. Hij is gauw geagiteerd en kan opeens een 
mep uitdelen of happen. Je kunt het zien aankomen aan de blik in zijn ogen: 
die wordt dan echt fel. Maar je ziet het niet altijd. 
Waar kan Barrie buiten volop avonturen beleven zodat daar zijn pittige kant 
aan zijn trekken komt? Dan zal hij moe maar heel voldaan thuiskomen om zijn 
gezellige kant te laten zien. Prachtige kerel voor een ervaren kattenliefhebber 
met een voorkeur voor stoere exemplaren. Barrie wacht sinds 1 november vo-
rig jaar op een nieuw baasje en begint “in te kakken”. Hij ligt bijna altijd op zijn 
favoriete zwarte krabton te wachten op ... u? 

www.stichting
lief.nl

Tel.: 0492
347662 

Calsstraat 2, 
Helmond
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Eeuwige grafrust midden in de natuur

• Kies zelf de plek voor uw natuurgraf in een  
   bosrijk en afwisselend natuurgebied
• Het is de voordeligste vorm van begraven    
   en het afscheid kunt u naar eigen wens 
   invullen
• Nu een plek vastleggen betekent later geen 
   zorgen en kosten

• Elke eerste zondag van de maand om 
   13.30 uur begeleide rondleiding
• Informatiecentrum elke dinsdag, 
   woensdag, zaterdag en zondag open 
   van 13.30 – 16.30 uur. 
• Dagelijks welkom om te wandelen of voor 
   een persoonlijk gesprek op afspraak

Janslust 11 Heide, in de Peel tussen Deurne en Venray
0478 515721 • natuur@weverslo.nl  • www.weverslo.nl

Bij inlevering van deze advertentie 
krijgt u het 2e 3-gangen keuzemenu 
à € 29,50 per persoon gratis.
U dient vooraf te reserveren o.v.v.: Actie Weekkrant De Loop.

Kijk voor de gerechten op:
www.paviljoendewarande.com
De Kluis 2, 5707 GP Helmond
0492 536 361

LEZERSACTIE
2e MENU GRATIS

De reserveringen zijn op basis van beschikbaarheid. Deze actie is geldig 
tot en met vrijdag 30 maart 2018.  Actie geldig van woensdag t/m vrijdag.

✁

✁

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS
Weekeinden: H. Jozef (Tolpost) za. 18.30; zo 9.30. H.Lambertus (Kerkstraat/Cen-
trum) zo. 11.00; H. Paulus (Paulus Potterlaan/Noord) zo. 9.30; Edith Stein (Weg 
door de Rijpel/Rijpelberg) zo. 11.00. Weekdagen: Jozefkerk. ma., di., wo. en do 
9.00 uur. Vr. 19.00 uur. 
Pastoraal team: Pastoor drs. E.C. Seidel tel. 477255. 
pastoorseidel@live.nl Pastor W. Koopmans tel. 06-19223250. pastorkoopmans@
live.nl. Diaken drs. P.C.G. de Vries 
tel. 476345. diaken@heiligelambertus.nl  Diaken H.W. Dings, 
tel. 522109 Bereikbaarheid: Centraal parochiekantoor: 
Tolpost 1, 5701 HE  Helmond. (ingang onder de kerktoren Jozefkerk)  Tel. 522109 
(maandag  tot en met donderdag 
9.30-12.30u.) Pastorie: Bakelsedijk 1,  5701 HA  Helmond.

E-mail: parochie@heiligelambertus.nl  
Website: www.heiligelambertus.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE LUCIAKERK MIERLO-HOUT.
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

Zaterdag 10 maart:
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna; 
volkszang; Mia van den Reek-Canters;
19.00 uur Lucia kerk Mierlo-Hout; volkszang
René Michielsen; Pierre Cuynen v.w. sterfdag;

Zondag 11 maart:
10.15 uur Gezinsviering verzorgd door de Sint Odulfusschool;
Bets van Beek-van de Veerdonk; Käthie Saris-Spoormakers; Zus 
de Vocht-Tielemans; Joke van Iersel-van Weert; Harry van Bree; 
Jan en Marietje Naninck-van Hout; Nynke van Hout;

Donderdag 15 maart:
13.30 uur Kerkpoetsen (2)
19.00 uur Alphonsuskapel;
 
Zaterdag 17 maart;
17.00 uur Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en Sint Anna; 
volkszang;
19.00 uur Luciakerk Mierlo-Hout; volkszang;
Voor de zieken.

www.damiaanhelmond.nl

DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
VANUIT DE TRUDOKERK STIPHOUT
www.damiaanhelmond.nl Missen en misintenties 
St.-Trudokerk, Dorpsstraat, Stiphout

Zondag 11 maart 10.30 uur Mariakoor Jac Jansen en overleden 
familie Wijnheimer-Roelofs, Fons Adriaans en Suze Adriaans-van 
Ras, Friedie Coolen, Cor van de Kimmenade, Antoon Colen, Joep 
Schiffers, Frans van Hoof en Ria van Hoof-van Ras, Hans van 
Hoek, Rie Smits-Verhofstad, Julie Loop-Lemans, Pieter de Bok, 
Sjaak en Elisa van Roij en hun dochter Maria, Adriaan van de 
Westerlo, overleden ouders en familieleden Van Neerven-Daniels, 
Piet Schröder en Peter van Vliet.

Zondag 18 maart 10.30 uur Gregoriaans koor Ferdinand Bou-
dewijns, Sjaak en Elisa van Roij en hun dochter Maria, Jan van 
Berkel, Tom Swinkels, Trudo van Dijk, Joke Geubbels-Verberne, 
Jan Rooijakkers en Jo Rooijakkers-Vogels, Mark Strijbosch  en 
Lonne van Uden, Cees Schueler, Hans Graat, Femke van Stiphout, 
Ria van den Reek-van den Hurk, Nelly Cranenbroek-Meulendijks, 
Bénédicte Raijmakers, Piet Fransen, Frits 
Verstappen, Mia Plouvier-Jansen, Jac 
Panhuizen en Marie-José Panhuizen-Ja-
cobs, Riet Pasnagel-de Kok, Sen de Roij.

www.damiaanhelmond.nl

Betreft: Ledenvergadering Huurders Belangen Vereniging Woonpartners.

Aan de huurders van Woonpartners, Raad van Commissarissen, directie en 
werknemers van Woonpartners.

Gaarne nodigen wij u uit voor bovenstaande vergadering op 
22 maart 2018.

Deze vergadering zal worden gehouden in:
Wijkhuis-Bredeschool De Fonkel, Prins Karelstraat 131 in Helmond.
Aanvang 19.30 uur.
Deze avond is als volgt ingedeeld:
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen notulen vergadering 16 maart 2017
 3. Bespreekpunten
  • Aspirant lid Susan Verstappen benoeming als lid
  • Secretarieel verslag
  • Verslag renovatie commissie
  • Verslag van de penningmeester en vaststelling contributie
  • Verslag Kas Controle Commissie
  • Dechargering
  • Toespraak Marc Eggermond (directeur/bestuurder Woonpartners)
 4. (Behandeling) Rondvraag
 5. Pauze
 6. Amusement
 7. Sluiting

Heeft u iets voor de rondvraag of wilt u graag de notulen van 16 maart 2017 
ontvangen, dan kunt u dit aangeven voor 16 maart 2018 door een e-mail sturen 
naar info@hbv-wpnl of een brief te sturen aan: 
HBV Woonpartners, Oostende 149-A, 5701 SM te Helmond.

Namens het voltallige bestuur van HBV Woonpartners,

Wim van den Reek
Technisch voorzitter

HBV Woonpartners
Oostende 149A
5701 SM  Helmond
T: 0492 - 477240
www.hbv-wp.nl

IBAN: NL20RABO0123892945 Rabobank KVK nummer: 40240212
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save the datemaart WEEK VAN 9 MRT. TM 15 MRT.

EVENEMENTEN

DONDERDAG 15 MRT. 
ERIC VLOEIMANS, KINAN AZMEH 
EN JEROEN VAN VLIET 
– LEVANTER
'Levanter' – de naam voor een warme, sterke 
oostelijke wind – voert drie muzikanten van 
wereldniveau naar het theater voor een muzikaal 
avontuur over de grenzen van jazz, klassiek en 
wereldmuziek. Trompettist Eric Vloeimans, de 
Syrische klarinettist Kinan Azmeh en de pianist 
Jeroen van Vliet zorgen voor een vliegend tapijt 
van betoverende klanken. Theater Speelhuis, 
Kromme Steenweg 29 Do 15 maart 20:15 uur.

+

ZONDAG 11 MRT. HELGE - POPUP 
ZONDAGMIDDAG LIVE MUZIEK
Helge (voluit: Helge Slikker) heeft zijn sporen reeds 
verdiend als componist voor theater en film. Voor 
de muziek van de film 'Kauwboy' werd hij 
onderscheiden met een Gouden Kalf. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Zo 11 maart 15:30 uur.

+

ZATERDAG 10 MRT. WEEKMARKT 
CENTRUM HELMOND
Kom elke zaterdag naar de gezellige 
Helmondse markt! Za 10 maart 09:00 - 16:00 uur.

+

VRIJDAG 9 MRT. BIOLOGISCHE 
MARKT BRANDEVOORT
Elke vrijdag is er van 14.00-18.00 uur een 
biologische markt onder de Markthal van 
Winkelcentrum Brandevoort in Helmond.
Markthal Winkelcentrum Brandevoort, de Plaetse
Vr 9 maart 14:00 - 18:00 uur.

+

COUNTRY LINE DANCE 
MIDDAG
Country line dance 
middag met dj John 
hoofdzakelijk country 
muziek. T.O.V. gebouw, 
azalealaan 40 
Zo 11 maart 13:00 - 
17:30 uur.

LIVE: STAGE EXPERIENCE 
MAART 2018
Elke 2e en laatste zondag 
van de maand heeft 
Muziekcafé haar podium 
beschikbaar gesteld voor 
3 bands die zich lekker 
op het podium willen 
uitleven tijdens Stage 
Experience
Muziekcafé Helmond, 
Zuid Koninginnewal 39 
Zo 11 maart 18:00 - 
21:00 uur.

DE GESCHIEDENIS VAN 
KLOKKENGELUI(D)
Klokkenliefhebber Willy 
van Vlerken neemt je 
mee in de geschiedenis 
en verschillende 
functies van luidklokken. 
Vooraf tickets bestellen 
is gewenst.
Bibliotheek Helmond, 
Watermolenwal 1
Di 13 maart 20:00 - 
22:00 uur.

TEGEN DE STROOM 
IN - VULTURE FOREST 
Vulture Forest is net 
terug van een twee 
weken durende tournee 
door Denemarken en 
Zweden en komt graag 
voor een live concert 
naar de Cacaofabriek
De Cacaofabriek, 
Cacaokade 1
Di 13 maart 21:30 uur.

ZIN-CAFÉ
Kaulen-lezing door Evie 
Sparidaens: Hou vast - 
een kijk op 
dementie zowel vanuit 
het perspectief van de 
dementerende als van 
de zorgverlener.
Bethlehemkerk, 
Sperwerstraat 2
Di 13 maart 20:00 - 
22:00 uur.

LITERAIR CAFÉ HELMOND 
MET HERMAN KOCH
Herman Koch 
internationaal bekend 
van o.a. "Het diner" "
De Greppel" en het 
boekenweekgeschenk 
van 2017.
Zaal traverse, Steenweg 
19. Wo 14 maart 19:30 - 
22:30 uur.

OPENLUCHT EXPOSITIE FOTO'S COLLECTIE 
MUSEUM HELMOND
Een passende expositie in de vitrines onder het 
Traverseviaduct tussen kasteel en Smalle Haven. 
Met als motto: de collectie van Museum Helmond 
is van en voor alle Helmonders.
Galerie Kanaaldijk. 
t/m za 30 juni. ma-zo: geopend.

VRIJDAG 9 MAART
LIVE: LIMP BIZKIT BY FULL NELSON+RATM BY 
RAGE AGAINST THE SYSTEM
Full Nelson Limp Bizkit-tribute en Rage Against 
The System Rage Against The Machine-tribute 
treden op in het Muziekcafé Helmond.
Zuid Koninginnewal 39
Vr 9 maart 22:00 - 02:00 uur.

ZATERDAG 10 MAART
80S DANSAVOND - MMV MADONNA TRIBUTE 
Na de meer dan geslaagde 70s avond gaan we nu 
door naar de jaren 80. Dat wil zeggen de tweede 
editie van het dansbaarste feest van Nederland en 
België. Een avond vol entertainment. 
De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Za 10 maart 21:00 uur

OPTREDEN: CAPCAP...CAP & THALAMUS
Dark wave postrock en triphop Dreampop.
Lokaal 42, Markt 42
Za 10 maart 22:00 - 02:00 uur.

ZONDAG 11 MAART
CONCERT VAN DE POLITIEHARMONIE 
OOST-BRABANT
Op 11 maart 2018 vindt een toch wel uniek 
concert plaats in de Gaviolizaal. 
De Politieharmonie Oost-Brabant is het muzikale 
visitekaartje van de politie in Zuid-Nederland.
Stichting Draaiorgels Helmond @Gaviolizaal, 
Torenstraat 36a. Zo 11 maart 14:00 - 16:00 uur.

DINSDAG 13 MAART
OFF THE RECORD - PRATEN MET POLITICI 
(MAAR NIET OVER POLITIEK)
Lokale politiek wordt primair bepaald door 
personen veel meer dan door partijen. Mensen 
stemmen op iemand die ze (toevallig) kennen, op 
iemand van wie ze wel eens gehoord hebben die 
ze een vriendelijke uitstraling vinden hebben, of 
wat dan ook. De Cacaofabriek, Cacaokade 1
Di 13 maart 20:15 uur.

T/M 30 JUNI

BAMBIE & EEF VAN BREEN GROEP
Bambie is terug en dat werd tijd. En daar gaat het 
dan ook over: tijd. Een minuut wachten kan ein-
deloos duren. Een jaar is soms bizar snel voorbij. 
Een vreselijke gebeurtenis kan de tijd stil laten 
staan, terwijl geluksmomenten juist weer vluchtig 
en ongrijpbaar zijn. In deze 18e ‘Bambie’ gaan drie 
mimespelers en drie muzikanten in gevecht met de 
tijd. Theater Speelhuis, Kromme Steenweg 29
Wo 14 maart  20:15 uur.

THEATER
WOENSDAG 14 MAART

www.helmondnu.nl

PATHÉ HELMOND
DO. 8 T/M WO. 14 MAART

Onze openingstijden 
maandag t/m vrijdag 10.15 uur 
zaterdag en zondag 9.45 uur

Bankier Van Het Verzet (DNL) Zo 10:30, 15:45 uur / Do, Ma 
11:30 uur / Za 11:35, 14:30 uur / Vr 12:10, 15:15, 20:15 
uur / Ma 14:15, 20:30
Black Panther (DOV) Za 10:00 uur / Vr 11:15 uur / Zo 
12:20 uur
Black Panther (O3D) Do 10:30, 15:50 uur / Vr, Za 15:45, 
19:00, 21:45 uur / Zo 16:00 uur / Do, Zo 18:45 uur
Bob de Bouwer - Mega Machines (DNL) Za, Zo 10:00 uur / 
Vr 10:30 uur / Do 10:45 uur
Coco (DNL) Zo 11:45 uur
Coco (N3D) Za 12:30 uur
Death Wish (DOV) Za, Ma 10:45 uur / Do, Vr 11:00 uur / 
Do 13:20, 16:30 uur / Ma 17:15 uur / Za, Zo 17:45 uur / 
Vr 18:00
Den Of Thieves (DOV) Ma 13:30 uur / Vr, Za 16:30 uur / 
Do 16:45 uur
Diep In De Zee (DNL) Zo 10:15 uur / Vr 10:30 uur / Za 
13:00 uur
Diep In De Zee (N3D) Za 10:15 uur / Zo 12:45 uur
Early Man (DNL) Zo 10:30, 13:45, 15:30 uur / Za 12:15, 
15:15 uur / Vr 13:00, 14:50 uur
Every Day (DOV) Zo 16:30 uur / Vr, Za 17:00 uur / Ma 
18:15 uur / Do 18:30 uur / Za 20:15 uur / Vr 20:30 uur
Ferdinand (DNL) Zo 13:15 uur
Ferdinand (N3D) Za 13:15 uur
Fifty Shades Freed (DOV) Zo 19:00 uur / Vr, Za 21:00 uur / 
Do 21:30 uur
Game Night (DOV) Vr 10:45, 13:30, 23:00 uur / Ma 13:15 
uur / Do 13:45, 19:00, 22:00 uur / Zo 18:30, 21:30 uur / Vr, 
Za 18:40
Gringo, The (DOV) Ma 20:15 uur
Hampstead (DOV) Di 13:30 uur
Insult, The (DOV) Ma 20:00 uur 
Kobiety Mafii (DOV) Do 13:30 uur / Ma 16:30 uur / Zo 
17:00 uur / Vr, Za 22:15 uur
Lady Bird (DOV) Do 20:00 uur
Mannen Van Mars (DNL) Do 12:45 uur / Vr - Zo 14:15 uur / 
Vr, Za 19:30 uur / Do, Ma 19:45 uur / Zo 20:15 uur
Red Sparrow (DOV) Za, Ma 10:30 uur / Do, Vr, Zo 10:45 
uur / Do 13:00, 15:00 uur / Zo 14:45 uur / Vr, Za 16:00, 
19:15, 22:00
Shape Of Water, The (DOV) Vr 12:45, 17:30 uur / Do 14:15 
uur / Za 17:15 uur / Zo 20:45 uur
Sneak Preview 20180308 (DOV) Di 21:00 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (DNL) Za, Zo 10:15, 
15:00 uur / Do 11:00 uur / Vr 13:45 uur
Ted & Het Geheim van Koning Midas (N3D) Zo 12:30 uur / 
Za 13:30 uur / Vr 15:30 uur

VR. 9 MRT. T/M ZA. 17 MRT. 
KLUCHT ‘KOMT WEL WEER GOED, 
SCHATJE’
Toneelvereniging d’Opkamerkomedianten speelt de 
klucht "Komt wel weer goed schatje"
Zalencentrum De Smed, Dorpsstraat 40
Meerdere data: Vanaf vr 9 maart t/m za 17 maart.

+
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Aarle-Rixtel Bakkerij van Brug, Dorpsstraat 19 
Brandevoort Brandevoortse Hoeve, Medevoort 23 
Brouwhuis Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
Jumbo winkelcentrum Brouwhorst
Dierdonk AH Dierdonk, Dierdonkpark 10
Helmond-Centrum In krantenrek bij de lift in de Elzas Passage 
Stadswinkel (Frans Joseph van Thielpark)
Helmond-Lungendonk Fruitteeltbedrijf Jurrius, Goorsebaan 16
Helmond-Noord Wijkcentrum de Boerderij, 
Harmoniestraat 105 | Primera, winkelcentrum De Bus 
Wijkcentrum de Kamenij, Jeroen Boschstraat 19 
Helmond-Oost Wijkhuis De Lier, Van Kinsbergenstraat 1
Helmond-West Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
Industrieterrein Hoogeind Werkplein UWV aan de Churchilllaan
Mierlo-Hout  Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Houtsvoort
Oranjebuurt/Zwanenbeemd Bezoekershal Elkerliek
Rijpelberg Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1
Stiphout Uitgeverij Adcommunicatie Steenovenweg 20 | 
Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D

de loop weekkrant HELMOND
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond
www.deloop.eu

is ook verkrijgbaar op 
de volgende adressen

helmondloopjes
de loop weekkrant

Wat te verkopen? Probeer ‘n loopje, verrassend succesvol!
Uitsluitend schriftelijke opgave d.m.v. deze bon.  
Contante gepaste betaling in gesloten enveloppe. Geen afkortingen.  
1 letter of cijfer per hokje. Tussen ieder woord een hokje vrij laten.
Uiterlijke inlevertermijn elke maandag 17.00 uur.

 te koop  cursussen  kennismaking
 te koop gevraagd  te huur  vakantie
 diversen  huisdieren  personeel
 evenementen  auto’s en motoren  onroerend goed

  woningruil  radio en tv

Inleveradres:

de loop weekkrant helmond
Steenovenweg 20 | 5708 HN Helmond | Tel.: 0492 84 53 50
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WIJ HEBBEN PARTTIME
WERK VOOR JOU!
NEEM EEN BEZORGWIJK
IN HELMOND.

Aanmelden/vragen? Mail naar: bezorging@deloop.eu

ELKE WEEK DONDERDAG/
VRIJDAG BEZORGEN!

Een goede verdienste en het is ook nog 
eens goed voor de noodzakelijke beweging!

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN, GA 21 MAART 2018 STEMMEN

DENK NIET WIT, DENK NIET ZWART

MAAR IN DE KLEUR 
VAN JE STAD

#HELMONDKIEST

Logo in FC: 
Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62 
Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0 
Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10 
Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100 
 

 

ROMMELMARKT
25 maart Sevenum

1 april Reuver, 22 april 
Venlo 06-14930112

www.lirom.nl

Zondag 18 maart spirituele 
beurs 11.00-17.00 uur. 

4 GRATIS lezingen. 
1e lezing start om 11.30 uur.

Speeltuin Geenhoven 
Hoppenbrouwers 15, 

Valkenswaard. 
www.stichting-dev.nl, 

entree € 5,-

Rommelmarkt 
‘De Schakel’ Reuver

11 maart 9.30 – 15.30 uur
Broeklaan 2, 5953 NB, A73 

afrit 17/18
www.carbootsalehorst.nl

13 apr workshop+lezing
ANTROPOSOFIE 

meer weten?
www.aniceplace.nl/agenda

Nieuwe uitlaten met hoge 
korting plus montage. 

T: 0653144105
Innana Moments 

of Beauty
 

Schoonheidssalon
Gewichtsconsulent (BGN)

Hand-en nagel
verzorging

 
Tanja van Eijk

Tel: 06-22812265
Noordende 77, Helmond

www.momentsofbeauty.nl

ZWARTE MARKT
Venray zon. 11 mrt.

Evenementenhal 600 krm.
vanaerlebv.nl  0492-525483

Kamer te huur
met gezamelijke keuken,

douche en toilet te Helmond.
Voor begeleid/beschermd 

wonen binnen een kleinschalig
woonproject.

Leeftijd vanaf 35 jaar, zowel 
PGB als ZIN.

Huur 375,- euro per maand 
(inclusief)

Ook voor begeleiding 
individueel.  Autisme en 

psychiatrie.
Zorgbureau Aanbieder BV

06-55715933

TE KOOP GEVRAAGD

Uw sloopauto levert geld op!
Wij bieden v.a. 75,- euro voor 

sloopauto’s. Voor rijdende auto’s 
v.a. 150,- euro geboden. 

ODUS AUTO’S BV
Achterdijk 6, Helmond 

06-52642652

DIENSTVERLENING
SCHEIDEN DOE JE SAMEN

Vanaf intakegesprek t/m afhandeling rechtbank
Vaste totaalprijs. Astrid Larue 

tel.  06 539 72 748
larue@scheidingshuys.nl  
www. scheidingshuys.nl
HET SCHEIDINGSHUYS

Tweedehands
speelgoed, baby en 
kinderkledingbeurs

Ruim 150 kramen. 
18 maart: Dreef in 

Aarle-Rixtel en op 25 maart
in Breugel 11.00-14.00 uur

Kijk ook op
www.kinderkledingbeurs.nl

Kapster Nicole
Ervaren kapper aan huis 

voor dames, heren en kids.
Knippen 10 Euro en voor

kleuren, fohnen en watergolf 
mag u mij altijd bellen, 

ook ‘s avonds. 
Kapper aan huis of thuis, 

tel.: 06-30075443

BELASTINGAANGIFTE?
Al jaren een vertrouwd adres.

Bel: 0492-475245
www.radhelmond.nl

Lenie Klaasen  |  06-52716622

BUSINESS     OWNER

Check de site voor ons 
altijd actuele aanbod of 

kom langs!
-reparatiepunt 

Fietsenwinkel.nl/FietsNed/
F.S.N.!

-ook reparatie van 
tweewielers die elders 

gekocht zijn!
-24/7 online bestellen via 

onze webshop!
-ruime keuze in 

gebruikte fietsen!
Kuijpers Tweewielers

Heistraat 2-G
T: 0492-528944

www.kuijpers
tweewielers.nl

Rolluiken, luifels, 
vloerbedekking, lamellen, 

(rol)gordijnen, jalouziën, etc. 
Zeer concurrerende prijzen. 
Gratis meten en prijsopgaaf.

Willie’s stoffering, 
Braaksestraat 10, Helmond, 

T: (0492) 535901

www.dedakdekker.com
Ook voor particulieren 

T: 0492 - 546007

11 maart
VLOOIENMARKT

Sporthal Eckart
Airbornelaan 1a Eindhoven

9-16 uur  
06-20299824

FEESTJE?
Tent v.a. € 20,-; 
Staan tafel € 4,-; 
Karaoke € 25,-; 

Tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl

Wilt u kennis maken met de producten van Forever, bel dan 
vrijblijvend voor een afspraak. Geen party of andere verplichtingen. 

De producten zijn uit voorraad leverbaar en te bestellen bij 
Lenie Klaasen, tel.: 06-527 16 622 (Business Owner Forever). 

Kijk voor meer informatie op: www.foreverhelmond.nl

Voor degene die een geweldige, leu-
ke, gezellige en sportieve tijd hebben 
gehad, in de jaren 1965-1989 bij Jo en 
Netty Hagelaar, van Manege de Zelle 
te Stiphout, worden uitgenodigd om 
de reünie bij te wonen op 16 juni as.  
Deze zal worden gehouden op en 
rond de voormalige manege de 
Zelle aan de Hillendonk 7, Stiphout. 
Deze reünie zal om 15:00 uur starten.  
Wilt u deelnemen? Dan kunt u een 
mail sturen naar Lesley Kunstt, 
L.kunstt@icloud.com u krijgt dan de 
overige informatie toegestuurd. s

Stiphout

Reünie bij 
Manege de Zelle
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

#waardebon|DL

 

#

waardebon|DL

2 binnen- en buitenbanden CST 
maat 28x 1 5/8 x 1 3/8 (37-622)

nu met bon van € 54.96 voor 

€ 25.-
(geldig tm 24-3-2018, standaard ventiel)

En dit alles tegen concurrerende prijzen

Kijk ook op www.henkvanrooijfietsen.nl

overtuigd?

Onze voordelen
voordeel 7

de beste 
nederlandse 

merken

voordeel 6

gratis leenfiets 

bij onderhoud of 

reparatie

voordeel 5

geen onderhouds-
contracten maar 

gewoon betaalbaar 
onderhoud

voordeel 4
deskundig advies

voordeel 3

zadelgarantie

voordeel 2
iedere dag testdag

voordeel 1

de beste 

service

voordeel 14

garantie op 

reparaties

voordeel 13

snelservice bij 
reparatie 

zonder afspraak

voordeel 12
gratis software update bij onderhoud

voordeel 11

gratis accu test 
bij onderhoud

voordeel 10

gratis montage 

accessoires

voordeel 9

100% rijklaar 
afgeleverd

voordeel 8
gratis op maat afstellen van de nieuwe fiets

Iedere dag is het 
testdag! 

Afspraak maken is niet nodig!
Koga 
E-Inspire 
2018 
Licht in gewicht  
en superieure kwaliteit

3299.-

Katarga C7 
Voorzien van een  
Bosch middenmotor en 
400wh accu, axa slot 
en verende zadelpen
Nu van € 2199.00 
voor slechts 

1749.-

zadel naar keuze 
nu met bon 

25% korting
(geldig tm 24-3-2018)

OP=OP


