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HELMOND | OEKRAÏNE De mensen uit Oekraïne hebben dringend hulp nodig. Honderdduizen-
den mensen zijn op de vlucht. Gezinnen zijn van elkaar gescheiden. Zij leven in angst en onze-

kerheid, maar wij kunnen helpen. Met voeding, onderdak, medische zorg en schoon drinkwater. 
Jij kunt ook helpen. Samen in actie voor Oekraïne. In onze krant vind je een aantal lokale acties 
die opgezet zijn om geld in te zamelen om te helpen. Wil je liever direct overmaken? Dat kan bij 

de verschillende organisaties die zich inzetten voor Oekraïne of via Giro 555. Geef jij ook?
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Werken in de zorg doe je vanuit je hart. Omdat je het 
verschil wil maken of omdat liefdevolle zorg gewoon 
‘in’ je zit. Bij Archipel waarderen we jouw inzet.  
Zo bieden we extra scholing, ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en volop ondersteuning om je goed te 
blijven voelen in je werk. We geven jou en je team 
eigen verantwoordelijkheid, en ook support wanneer 
het nodig is. Bijvoorbeeld met slimme innovaties 
die jouw werk vergemakkelijken en het leven van 
onze cliënten fijner maken. Zo organiseren we onze 
zorgverlening beter voor iedereen. 

Is het tijd voor jouw ambities en wil je in de zorg 
werken? Dan zien we je graag tijdens het JobCafé  
of check werkenbijarchipel.nl voor onze vacatures.

DE ZORGVERNIEUWERS

KOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT

DONDERDAG 17 MAART VAN 15:00 TOT 18:00 UUR
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Welkom terug!
Wij starten weer met onze inloopspreekuren. Heeft u een vraag over 
uw woning? Is er iets stuk? Zoekt u een woning of heeft u moeite met 
het betalen van de huur? 
Elke woensdag (uitgezonderd schoolvakanties) bent u van 8.30 tot 
12.30 uur van harte welkom op ons inloopspreekuur in Wijkhuis 
Westwijzer, Cortenbachstraat 70 in Helmond.

Telefonisch zijn we bereikbaar op 0493 49 76 66

Inloopspreekuur

Wandelen of rennen
voor Ukraïne 

Er kan hard gelopen worden over een parcours van 5 kilometer en er kan rond 
het Keelven een ommetje gemaakt worden van 3,5 kilometer. Dus mensen 
die niet hard willen lopen en gezinnen met kleine kinderen zijn ook van harte 
welkom om de saamhorigheid te versterken. 

Het evenement begint om 13.00 uur bij Boscafé de Soete Inval aan de Bos-
randweg 6 in Someren. Iedere deelnemer bepaalt zelf het inschrijfgeld bij 
aanmelding. Aanmelden kan onder andere via www.pomagam.pl/runfo-
rukraine of via de Facebookpagina Run For Ukraine. Doneren en inschrijven 
kan ook op de dag zelf bij de inschrijftafel. 

REGIO Aanstaande zaterdag 12 maart houdt Magda Wi-
niarska uit Someren met haar vriendin Sandra Szafraniec 

uit Helmond een RUN 4 Ukraine om geld in te zamelen 
voor slachtoffers en vluchtelingen die vanuit Ukraine naar 
Polen gevlucht zijn, of genoodzaakt zijn dat te gaan doen.

Magda en Sandra | F Aangeleverd

Gratis laptops voor Oekraïense
vluchteling, oproep aan bedrijven!

Het opknappen houdt in dat wij de har-
de schijf wissen (datavernietiging mid-
dels Blancco met certificaat), de com-
puter netjes maken en voorzien van een 
nieuwe installatie van Windows met alle 
updates en een tekstverwerker. 

Als HomeComputerMuseum zijn wij, 
net als de rest van de wereld, geschokt 
door de gebeurtenissen in Oekraïne en 
wij willen ook helpen met de middelen 
die wij kunnen verschaffen. Het bestuur 
van Stichting HomeComputerMuseum 
stelt per direct gratis (moderne) compu-
ters ter beschikking voor vluchtelingen 
uit Oekraïne. Ook zullen enkele compu-
ters worden voorzien van een Oekraïen-
se Windows installatie. 
Dit zolang de voorraad strekt. Daarom 
ook de oproep aan bedrijven en eventu-
eel particulieren om oude laptops (mini-
maal Windows 7 licentie of een redelijke 
Chromebook) beschikbaar te stellen 

aan het HomeComputerMuseum. De 
vrijwilligers van het HomeComputer-
Museum zullen deze laptops kosteloos 
opknappen en waar gewenst/vereist 
een certificaat voor datavernietiging 
uitgeven, waarna deze zullen worden 

ingezet om de mensen die bijna alles 
hebben achtergelaten om te vluchten 
van een oorlog, te helpen. Neem contact 
op indien uw bedrijf ook hieraan bij wil 
dragen: algemeen@homecomputermu-
seum.nl of 0492 – 74 74 74.

HELMOND Stichting HomeComputerMuseum is, naast een museum waar de geschiedenis van 
de thuiscomputer wordt gepreserveerd, ook een bedrijf waar (oud-zakelijke) computers, met 

name laptops, worden opgeknapt (refurbished) en aan onder andere Stichting Leergeld en naar 
het UWV worden geleverd ter ondersteuning van die mensen die het nodig hebben.

F | Shutterstock

HELMOND Na twee jaar corona-
maatregelen is Mannenkoor Lam-
bardi weer volop in beweging. Er 
wordt weer gerepeteerd en plannen 
die er al eerder lagen worden opge-
pikt en verder uitgewerkt. Een van 
die plannen is de organisatie van 
een workshop waar mannen de mo-
gelijkheid hebben om te ervaren hoe 
het is om te zingen in koorverband.

Zaterdag 2 april van 10.00 tot 16.00 uur 
kunnen zangers in spé, ook die zonder 
enige ervaring, in het Theo Driessen 
Instituut kennismaken met Lambardi. 
Mannen die een nieuwe uitdaging zoe-

ken, maken op deze dag kennis met het 
samen zingen. Ervaring is niet nodig, 
enthousiasme is genoeg reden om dit te 
proberen.
Onder leiding van de bekwame Lam-
bardi-dirigent Jules Luesink kun je 
ontdekken of het samen zingen iets 
voor jou zou kunnen zijn. Deelnemers 
maken op die dag kennis met een stuk-
je muziektheorie en er is ook aandacht 
voor stemgebruik. Maar de hoofdmoot 
is natuurlijk het samen zingen. Met on-
dersteuning van enkele koorleden zal er 
worden gewerkt aan het instuderen van 
enkele populaire liederen. Op het eind 
van de middag zal het geleerde, samen 

met het voltallige Lambardi-koor, ter 
afsluiting worden gezongen. De ultieme 
ervaring, dus hoe het is om in zo'n groot 
koor te zingen.
Na de kennismakingsworkshop is er de 
mogelijkheid voor een vervolg middels 
deelname aan een training koorzang op 
maandagavond van 19.15 uur tot 20.00 
uur. Je leert dan de fijne kneepjes van 
het zingen in een koor en raakt al wat 
meer thuis in het repertoire en wel en 
wee van Mannenkoor Lambardi.
Zingen is een veel beoefende ‘sport’ 
in Nederland, denk maar eens aan de 
talloze talentenjachten en de vele ko-
ren die ons land rijk is. Het is niet alleen 

fijn om te doen, maar uit onderzoek is 
ook gebleken dat zingen de weerstand 
verhoogt en goed is tegen stress. Velen 
zullen misschien denken ‘dat kan ik niet’, 
maar daar is de workshop nou net voor 
bedoeld: om je te laten ervaren dat je 
niet alleen staat, maar geholpen wordt 
door collega-zangers om je heen. Een 
veel gehoorde opmerking is dan ook ‘dat 
had ik veel eerder moeten doen’.

Lambardi heeft zich de afgelopen 70 
jaar ontwikkeld tot een koor met een 
prachtige reputatie. Zo'n 75  zangers 

brengen meerdere keren per jaar vol 
enthousiasme vele muziekgenres ten 
gehore. Of het nu om opera gaat, we-
reldmuziek, musicals, klassiek of swing-
nummers, de warme klank van het koor 
weet de gevoelige snaar te raken bij het 
publiek. Zingen bij Lambardi is een fan-
tastische belevenis en bovendien ook 
nog eens erg gezellig. Aan de workshop, 
net als aan de eventuele training, zijn 
geen kosten verbonden en is vrijblijvend. 
Je verplicht je tot niets. Is je interesse 
gewekt? Schrijf dan in via de website 
www.mannenkoorlambardi.nl.  

Workshop ‘Man, durf te zingen’
Mannenkoor Lambardi nodigt je uit… 
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Voorlopige cijfers na één jaar diftar: 
Helmonders scheiden hun afval beter
Ruim een jaar geleden werd het diftar-systeem ingevoerd bij 
laagbouwwoningen. Het doel is om meer gescheiden afval in te zamelen en om 
de hoeveelheid huishoudelijk restafval te verminderen. Uit een analyse van de 
cijfers blijkt dat het de goede kant op gaat en dat Helmonders hun afval beter 
scheiden. 
 
De gegevens zijn nog niet helemaal compleet. De cijfers van sorteeranalyses 
en de inzamelcijfers van de milieustraat zijn nog niet verwerkt. Ook zijn de 
resultaten van een inwonersenquête nog niet bekend. Daarom delen we het 
totale onderzoek voor 2021 in het tweede kwartaal van 2022. Wel weten we dat: 

• Het aantal keren dat de restafvalcontainer is leeggemaakt in 2021 met 50% is 
 afgenomen vergeleken met 2020. Het aantal keren dat de minicontainers voor 
 GFT zijn leeggemaakt is met ruim 5% gestegen. 
• De hoeveelheid restafval (in containers via de huis-aan-huis inzameling) is met 
 29% gedaald vergeleken met 2020.
• De hoeveelheden GFT, glas, papier, textiel en Plastic Metaal en Drankkartons 
 zijn in 2021 hoger vergeleken met 2020.

Heeft u hulp nodig bij het juist scheiden van afval?
Bezoek onze website: www.helmond.nl/afval of kijk in DeAfvalApp. U kunt 
DeAfvalApp ook downloaden in de App Store en Google Play Store. U kunt ook 
contact opnemen met een van onze afvalcoaches door te bellen naar: 14-0492.

Gratis vervoer naar stembureau 
Heeft u een beperking, bent u slecht ter been of heeft u een chronische ziekte? 
Taxbus brengt u en uw begeleider op 14, 15 of 16 maart gratis naar het 
stembureau. U hoeft geen Wmo vervoerspas te hebben om hier gebruik van te 
maken. We bieden de gratis verkiezingsritten aan, omdat we willen dat iedereen 
gemakkelijk kan stemmen.
 
Rit boeken? 
Bel Taxbus op 0800 0234 795. Geef aan dat u een rit naar een stembureau wil 
boeken. Uiteraard kunt u eventuele hulpmiddelen of een begeleider meenemen. 
Er zijn voor u (en uw begeleider) geen kosten verbonden aan de verkiezingsritten.

Ben jij tussen de 18 en 22 jaar? 
Dan mag je op 16 maart voor de eerste keer stemmen. Zorg dat ook jouw 
mening wordt gehoord! 

Door te stemmen heb je invloed op de besluiten van de gemeenteraad.
Denk aan onderwerpen zoals:
• het bouwen van starterswoningen
• voldoende sportfaciliteiten 
• een aantrekkelijk centrum om te winkelen en een hapje te kunnen eten. 

Zo zijn er nog veel meer onderwerpen waarover de gemeenteraad beslissingen 
neemt. Door te stemmen, bepaal je mede door wie en hoe de gemeente wordt 
bestuurd en hoe de toekomst van Helmond eruit ziet. Ook jouw toekomst! 
Laat jouw stem niet verloren gaan.

Heb je nog geen idee op wie je wilt stemmen? Kijk voor meer informatie op 
www.helmond.nl/verkiezingen of op www.elkestemtelt.nl.

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

Snel en makkelijk stemmen vanuit de 
auto: drive-In stembureau op 16 maart
Op woensdag 16 maart kunt u uw stem uitbrengen via de Drive-In op de 
parkeerplaats bij de watertoren. Dit stembureau is open van 7.30 tot 21.00 uur 
en alleen toegankelijk met de auto. 
 
Het Drive-In stembureau is bedoeld voor inwoners die drukte willen vermijden en 
geen zin hebben om bij een stembureau aan te sluiten in een rij wachtenden. 
Het is ook bedoeld voor inwoners die werken in de buurt van dit stembureau. 
Of voor inwoners die boodschappen doen bij de AH XL. Bij het Drive-In 
stembureau kunnen inwoners veilig en snel stemmen. Ligt de Drive-In op uw 
route? Maak dan een tussenstop en breng uw stem uit.
 
Hoe werkt stemmen via de Drive-In?
Volg de gele borden. Bij de ingang van de Drive-In staan verkeersregelaars. U rijdt 
met de auto de tent in, parkeert uw auto, stapt uit en brengt u stem uit in een 
stemhokje in de Drive-In. Vergeet niet een geldig legitimatiebewijs, zoals een 
(Nederlands) paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart of een rijbewijs, mee te 
nemen.
 
Op- en afbouw Drive-In
Vanwege het op- en afbouwen is de parkeerplaats bij de watertoren van zondag 
13 maart einde middag tot en met vrijdagochtend 18 maart bezet. Er is dan een 
wegsleepregeling van kracht. 
 
Meer informatie over de verkiezingen
Alle informatie over de verkiezingen staat op www.helmond.nl/verkiezingen. 
 

Handige weetjes over de 
gemeenteraadsverkiezingen
Op 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Graag wijzen we u op een 
aantal belangrijke weetjes:

Stemhulp
Weet u nog niet wat u gaat stemmen? 
Doe dan de stemhulp op www.helmond.nl/verkiezingen.
 
Vervroegd stemmen
Kunt of wilt u niet op 16 maart naar het stemlokaal? In Helmond is op maandag 
14 en dinsdag 15 maart al een aantal stemlokalen open. 
Kijk op www.helmond.nl/verkiezingen wanneer het stemlokaal van uw keuze 
open is.
 
Stempas kwijt? 
Stempas kwijt? Vraag een nieuwe aan. Dit kunt u regelen tot uiterlijk vrijdag 
11 maart 17.00 uur! Dat kan digitaal met DigiD via 
www.helmond.nl/verkiezingen of aan de balie bij de Stadswinkel.
 
Iemand anders voor u laten stemmen (volmacht geven)? 
Wilt u regelen dat iemand anders voor u stemt? Regel het uiterlijk vrijdag 
11 maart 17.00 uur! Dat kan digitaal met DigiD via 
www.helmond.nl/verkiezingen of aan de balie bij de Stadswinkel.
 
Wat neemt u mee als u gaat stemmen? 
Om uw stem uit te kunnen brengen is een geldig legitimatiebewijs, zoals een 
(Nederlands) paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart of een rijbewijs verplicht. 
U mag stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is 
(dat wil zeggen: geldig tot 17 maart 2017).
 
Heeft u klachten die mogelijk op corona wijzen? 
Heeft u tijdens de verkiezing coronaklachten, of zit u in quarantaine? Kom dan 
niet naar het stemlokaal, maar vraag een andere kiezer om voor u te stemmen. 
Kijk op de achterkant van uw stempas hoe u dat doet.
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Registratie vertrek met onbekende bestemming
Uit onderzoek van de afdeling Transactionele Dienstverlening is gebleken dat onderstaande 

personen geen bekend adres meer hebben in de Basis Registratie Personen (BRP). 

Burgemeester en wethouders hebben 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 enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Hakkou, A.  27-03-2001

Jarmula, S.Z.  06-01-1986

Stoilas, A.  03-07-1974

Sypiańska, A.J.  21-05-1993

Oordt, M.  18-12-1993

Zienswijzen indienen

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, 5700 AZ 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 tevoren telefonisch een afspraak te 

maken. Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum via tel. 14-0492. Bezwaar maken 

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

definitief besluit genomen. 

Milieu (1)
Burgemeester en wethouders maken bekend dat er meldingen in het kader van het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer is ingekomen van:

Naam inrichting Locatie Omschrijving melding

J.P. Krabbendam Binnendijk 2 Het starten van een cateringbedrijf.

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend dat zij hebben besloten om op 

basis van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften vast te stellen voor:

Unico Metals, Gerstdijk 22 in Helmond. Het betreft maatwerkvoorschriften voor het aspect 

geluid.

Bezwaar maken 

Binnen zes weken na de verzenddatum van het besluit (2 maart 2022) kan door 

belanghebbenden bezwaar worden ingediend. Een bezwaarschrift moet worden gezonden aan 

burgemeester en wethouders van Helmond, t.a.v. Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, postbus 

950, 5700 AZ Helmond. Men kan een bezwaarschrift ook digitaal indienen. Kijk hiervoor op 

www.helmond.nl/bezwaar, of neem contact op met het Klant Contact Centrum via 

tel. 14-0492.

Voorlopige voorziening 

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na verzending van het besluit, 

tenzij gedurende genoemde termijn bezwaar is ingediend én een verzoek om voorlopige 

voorziening is gedaan. Het besluit treedt dan niet in werking voordat er een beslissing is 

genomen over het verzoek. Een verzoek om een voorlopige voorziening kunt u richten aan de 

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, postbus 90125, 

5200 MA ’s-Hertogenbosch.

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. Ook 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.

Bekendmakingen

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

Ansemhoek 7 01-03-2022 plaatsen erfafscheiding 6778349

Baroniehof 165 01-03-2022 wijzigen reclame door toevoegen 

  verlichting 6722759

Horstlandenpark 10 28-02-2022 verbouwen woning 6566209

Ockenburghpark 7 27-02-2022 plaatsen opbouw en vergroten woning 6771951

Liverdonk, kavel L 93 02-03-2022 oprichten woning, maken uitweg 6421515

Edisonplantsoen 10 27-02-2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6772711

‘t Peppelplantsoen 13 25-02-2022 wijzigen kozijnen voorzijde 6736355

Hoofdstraat 169 02-03-2022 plaatsen van een houten schutting 6742715

Rembrandtlaan 30 02-03-2022 tijdelijke onderwijsaccommodatie 6780355

Van der Weidenstraat 9 03-03-2022 gebruiksvergunning 6758533

Liverdonk Kavel L80 - sectie U,  03-03-2022 oprichten woning 6497043

nr. 8049 (Coppensdonk) 

Berlaer kavel 39 Sectie L,  03-03-2022 oprichten woning en maken uitweg 6770533

nummer 3130 

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

van Ommerenstraat 47 24-02-2022 plaatsen dakkapel (voorzijde) 6650609

Vleutendonk 6 25-02-2022 oprichten woning 6580175

Ansemhoek 9 02-03-2022 plaatsen hekwerk 6700981

Wilde Wingerd 120 03-03-2022 renoveren van een woning 6704667

Verlenging beslistermijn (1)
Projectlocatie: Datum indiening: Projectomschrijving: Nr. Omgevingsloket:

Ierse heide 6 13-01-2022 plaatsen dakkapel  6654157

Weg naar Bakel 4 17-11-2021 herbouwen bedrijfswoning  5853319

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

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

de Kromme Geer 82 03-03-2022 toestemming gevraagd praktijk  6684867

  mondhygiënist 
 

Ingediende evenementenvergunningen
Locatie: Datum indiening: Werkomschrijving: Registratienr.:

Stiphoutse bossen 18-02-2022     3D Ronde Helmond,  2022-00047

  3 en 4 september 2022 

Overloop 1 -  24-02-2022     Koningsdag/Oranjemarkt, 27 april 2022 2022-00058

Winkelcentrum Brouwhorst 

Kasteelplein 1 - Kasteeltuin 25-02-2022     Kasteeltuin Markt, 28 augustus 2022 2022-00059

Icarusstraat 35 26-02-2022     Team Holzken Kickboksgala,  2022-00062

  14 en 15 mei 2022 

Het betreft hier uitsluitend een kennisgeving. Eventuele bezwaren kunnen pas worden 

ingediend nadat de burgemeester over de plannen heeft beslist. 

Verleende evenementenvergunningen worden eveneens gepubliceerd.

Verleende evenementenvergunningen
Locatie: Verzenddatum besluit: Werkomschrijving: Registratienr.:

de Kluis 1 04-03-2022  natuurmarkt Helmond,12 juni 2022 2022-00021

Peeleik 2 04-03-2022  Boeremert Brouwhuis (5 juni 2022) 2021-00879

Tegen bovenstaande verleende vergunningen kunnen belanghebbenden binnen zes weken 

na de verzenddatum van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 

burgemeester, Postbus 950, 5700 AZ Helmond. Dit kan ook digitaal via 

www.helmond.nl/bezwaar. Ook kan de voorzieningenrechter van de rechtbank te 

‘s-Hertogenbosch worden verzocht een voorlopige voorziening te treffen.

Besluit registratie vertrek naar land Onbekend (2)
Uit onderzoek van afdeling Transactionele Dienstverlening 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. Burgemeester en wethouders hebben 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 enzovoort. 

Naam en voorletter(s)  Geboortedatum

Beurden van, J.P.F.E.  07-02-1980

Yildirim, F.  27-11-1986

Jędrezejczak, M.M.  18-11-1994

Syldatk, Ł.D.  30-05-1985

• Melding doorgeven losliggende stoeptegels, kapotte 
   straatverlichting of een andere melding of klacht, kunt u
   online doorgeven via www.helmond.nl/meldpunt

• 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

Burgemeester en wethouders van Helmond 10 maart 2022

De officiële publicatie van de informatiepagina’s van de gemeente vindt u iedere 
donderdag 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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Veel Helmonders hebben een fijn 
leven: ze hebben een huis en baan, 
doen mee aan de maatschappij, in 
onze steeds mooier wordende stad. 

Maar er zijn ook Helmonders, die het 
zwaar hebben: ze hebben géén baan of 
een te laag inkomen, ze kunnen de eind-
jes moeilijk of niét aan elkaar knopen en 
hebben soms gezondheidsproblemen. 
Hun kinderen hebben daardoor ook min-
der kansen op een goede toekomst. 
En álle Helmonders hebben te maken 
met de wereldwijde klimaatcrisis. Een 
goed klimaatbeleid begint lokaal en een 
beter klimaat begint bij de thermostaat.
De PvdA Helmond heeft als kernwaar-
den: bestaanszekerheid, vrijheid, gelijk-
waardigheid, solidariteit en duurzaam-
heid. 

Wij werken aan een sterk Helmond voor 
ons allemaal, maar vooral voor hen die 
het moeilijk hebben, die niet (meer) kun-

nen meedoen in de samenleving. Daar-
naast zetten we ons in voor een leefbare 
wereld voor onze kinderen. 
Zie ook www.helmond.pvda.nl

Bouwen! Betaalbare woningen voor 
iedereen, vooral sociale huur.
Werk! Een fatsoenlijk inkomen en hulp 
om aan werk te komen.
Onze wijken! Zorg dichtbij in wijkteams, 
veilig en groen.
Gezondheid! Preventieve zorg, sport 
voor iedereen.
Onderwijs! Investeren in scholen, 
stimuleren van vakonderwijs. 
Cultuur!  Dicht bij de mensen, ook in de 
wijken meedoen!  
Een steuntje in de rug als dat nodig is, 
tegengaan (energie)armoede.

Annegien Wijnands: lijsttrekker PvdA Helmond  

De PvdA 
laat niemand 
links liggen.

PVDA HELMOND

Stem PvdA,
lijst 9, nr. 1

Annegien Wijnands

CASUAL

GRATIS PARKERENDE GROOTSTE VAN DE REGIO • MEER DAN 150 TOPMERKEN • STYLE EXPERTS ALTIJD AANWEZIG • DORPSSTRAAT 161B MIERLO

STYLE

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

TREND

MODE TREND DAGEN DINSDAG 8 T/M ZATERDAG 12 MAART
KOOPAVOND VRĲ DAG 11 MAART TOT 21.00 UUR

Interesse? Mail  naar werken@montimar.nl

VAN NEDER L A N D

Leukste baan

Ben jij de Parel van ons restaurant? 

Wij zijn op zoek naar een vrolijke restaurant manager 

voor onze vestiging in Mierlo! 

Kijk voor info op: 

https://www.montimar.nl/vacatures/restaurantmanager/
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• Zo is behoorlijk geïnvesteerd in de 
leefbaarheid van de wijken. Hiermee 
wordt tweedeling in de samenleving zo-
veel mogelijk tegengegaan. Zo is er een 
wijkontwikkelingsprogramma voor Hel-
mond-Oost vastgesteld en is geld voor 
de wijk Rijpelberg gereserveerd om een 
multifunctionele accommodatie, als 
centrale plek in de wijk, te realiseren. 
Voor de wijk Mierlo-Hout is extra geld 
gereserveerd voor de fusie van de drie 
basisscholen. Bij Brouwhuis is de reali-
satie van Landschapspark Kloostereind 
opgepakt en in Stiphout is gestart met 
het herijken van de gebiedsvisie voor de 
toekomst.
• Er is een extra impuls aan de woning-
bouw gegeven, want iedere Helmonder 
moet fijn kunnen wonen en leven in 
onze prachtige stad. Woningbouw blijft 
een belangrijk speerpunt voor D66. Wij 
zetten in op zowel sociale huur, mid-
denhuur als betaalbare koopwoningen, 
zodat de doorstroming gestimuleerd 
wordt.
• Ook rondom duurzaamheid zijn 
stappen gezet. Zo is één miljoen ge-
investeerd in het verduurzaming van 
het gemeentelijk vastgoed, zoals par-
keergarage Doorneind. Verder heeft de 
raad een nieuw afvalbeleid vastgesteld, 

waarvan Diftar een onderdeel vormt. 
Dit draagt bij aan een beter milieu én 
het in de hand houden van de kosten-
stijgingen voor afvalverwerking.
• Ook in en om het centrum is er veel 
in gang gezet. Zo realiseerden we een 
prachtig stadpark en is het gebied rond-
om het station verder ontwikkeld door 
nieuwbouw van woningen. Verder is 
besloten om te bouwen aan het nieuwe 
Huis voor de Stad en de multifunctio-
nele sportaccommodatie op de Braak. 
Hier heeft het dr. Knippenbergcollege 
een nieuw onderkomen gekregen en 
wordt hard gewerkt aan de bouw van 
een nieuw zwembad. Voor het Jan van 
Brabant College wordt eveneens ge-
werkt aan de realisatie van een nieuw 
schoolgebouw.
• Daarnaast is samen met Provincie 
en Rijk afgesproken om in een periode 
van 20 jaar gezamenlijk te investeren in 
de bereikbaarheid van onze regio. D66 
Helmond wil voornamelijk inzetten op 
fietsvoorzieningen, slimme mobiliteit en 
het ontwikkelen van multimodale over-
stapplaatsen (hubs). Zo worden stad 
en regio beter met elkaar verbonden. 
Daarnaast zetten we in op de opwaar-
dering van de A67 en de verhoging van 
treinfrequenties.

Het was een eer om afgelopen perio-
de raadslid te zijn en te mogen schrij-
ven voor de weblog en De Loop. Ik wil 
graag verder bouwen aan een mooier 
Helmond. Daarom heb ik mij weer op-
nieuw verkiesbaar gesteld en hoop ik 
nog vier jaar mijn steentje bij te mogen 
dragen aan onze mooie stad.

Jochem van den Bogaard
Raadslid D66 Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Van den Bogaard: Vier jaar raad en coalitie
Afgelopen vier jaar ben ik raadslid geweest voor D66 in de 

gemeenteraad van Helmond. En wat is het snel gegaan. Het is wel 
anders gelopen dan we bij de aanloop dachten door corona. Het leek 
alsof aan de handrem werd getrokken. Toch hebben we de afgelopen 

4 jaar samen met de coalitiepartijen veel bereikt.

Hart voor Oekraïne 

 Zo toont ook onze cultuursector haar solidariteit met Oekraïne door mee te 
doen aan de actie ‘(h)Art for Ukraine’ voor Giro555. De situatie in Oekraïne laat 
niemand onberoerd en laat zien dat ons hart uitgaat naar de mensen die hier 
rechtstreeks door getroffen zijn.” 

Cultuursector voor Giro555 
Aan de landelijke actie ‘(h)Art for Ukraine’, die vanuit de cultuursector is geor-
ganiseerd, deden ook Helmondse musea en theaters mee. Zo doneerden Mu-
seum Helmond en Theater Het Speelhuis de opbrengsten van de kaartverkoop 
aan Giro555.

HELMOND Het Helmondse bestuur spreekt haar waar-
dering uit voor de acties die in Helmond opgezet zijn voor 

Oekraïne. Burgemeester Blanksma: “Zoals iedereen ben ik 
diep geschokt door de ontwikkelingen in Oekraïne. Ik ben 
trots om te zien dat er veel initiatieven in de stad opgezet 

worden door mensen die willen helpen waar dat kan.

Lions Club Gewest Helmond 
haalt met de DE-waardepuntenactie
in december 600 pakken koffie op

voor Super Sociaal 
HELMOND In december 2021 
plaatste de Lions Club Gewest Hel-
mond bij 11 supermarkten in Hel-
mond en omgeving inzamelboxen 
voor Douwe Egberts-waardepun-
ten. In totaal leverde  dat 300.000 
punten op. Daardoor kon de LC 
Gewest Helmond donderdag 24 fe-
bruari 2022 600 pakken koffie over-
handigen aan de supermarkt voor 
minima Super Sociaal in Helmond.

Voor de derde keer deed LC Gewest 
Helmond mee aan de landelijke Li-
ons-actie. In totaal werden er circa 
92.000.000 punten ingeleverd en 
konden er bij Douwe Egberts 188.000 
pakken koffie opgehaald worden voor 

vele voedselbanken in heel Nederland. 
Ook dit jaar kon er oud en vreemd geld 
in de vorm van munten en biljetten in de 
boxen gestort worden. 
De opbrengst komt ten goede aan de ac-
tie SIGHT FIRST van Lions Internatio-
nal, die oogoperaties in de derde wereld 
bekostigd. Dit jaar was onze bijdrage 
goed voor 60 oogoperaties.

Het succes van deze inzamelingsacties 
kwam tot stand door de vele gulle gevers 
en de medewerking van de deelnemen-
de winkeliers.. De Lions Club Gewest 
Helmond wil hen daarvoor bedanken. 
Het voornemen is in december van dit 
jaar de actie te herhalen, zo mogelijk op 
grotere schaal.

600 pakken koffie voor Super Sociaal dankzij de Lions Club | F Frans de Rooij

BRANDEVOORT Het was even 
spannend, maar volgens goede tra-
ditie organiseert Stichting Brande-
voort in Actie in samenwerking met 
CS de Brandeliers toch een Brande-
voorts Zwetsweekend. Dit keer niet 
rond carnaval maar op 2 en 3 april 
aanstaande.

De zaterdagavond en zondagmiddag zijn 
gevuld met optredens van tonpraoters en 
amusementsgroepen. Dat zijn onder an-
dere Joep de Wildt, Peter van der Maas, 
Rob Scheepers (Helmond), Freddy van 
den Elzen, Hans Keeris, Rob Bouwman 
en Berry Knapen. Amusement wordt 
verzorgd door De Skoepies en Hu’hum. 
Muzikale omlijsting door Blue Band Hel-
mond en Mierle Tonnekes. De presenta-
tie is in handen van Frank Vlijmincx.

Programma:
Zaterdag 2 april: de zaal gaat open om 19.30 
uur en het programma start om 20:00 uur.

Zondag 3 april: de zaal gaat open om 
13.30 uur en het programma start om 
14.00 uur
De kaartverkoop voor het Zwetsweek-
end vindt plaats in wijkhuis 't Brand-
punt, Biezenlaan 29 in Helmond. 
Plaatsreservering is vooraf niet mogelijk, 

de kaartjes worden verdeeld bij verkoop.
Kaarten voor de Zwets op zaterdag kos-
ten 15 euro per stuk en op zondag 20 
euro (inclusief gebak/diner). Zie ook: 
brandevoortinactie.nl.

U komt toch ook?

Zwetsweekend in wijkhuis 't Brandpunt

Helmonder Rob Bouwman was ook van de partij op het Zwetsweekend 
van 2020 | F Wendy Lodewijk 
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SAMENVERDER.NL

Om beter, langer en actief thuis te kunnen blijven wonen voor ouderen met 
dementie, biedt Samen Verder de volgende hulp en ondersteuning:

 Casemanager
De steun en toeverlaat voor 
mantelzorgers bij het omgaan met 
dementie.

 Ondersteuner/maatje
Zorgt voor een passende 
daginvulling en ontspanning en 
helpt bij maaltijden.

 Wijkverpleging
Voor ondersteuning bij verzorging 
en specialistische verpleging thuis.

 Huishoudelijke ondersteuning
Voor een leefbaar en schoon huis.

 Techniek op maat
Zodat alleenstaande beginnende 
dementerenden meer dagstructuur 
hebben en mantelzorgers via 
leefstijlmonitoring een signaal 
ontvangen.

Neem contact met ons op0492-476 001

Door dementie wordt iemand 
steeds afhankelijker van de directe 
leefomgeving. Het proces vraagt 
intensieve zorg en ondersteuning van de 
mantelzorgers en de zorgprofessional. Door het 
verlenen van psychogeriatrische zorg aan huis kan een 
dementerende langer en veiliger thuis blijven wonen.

Langer en veiliger 
thuis wonen voor 
ouderen met 
dementie? 

Kijk wat úw specifi eke mogelijkheden zijn op www.samenverder.nl
of neem contact met ons op: 0491 - 476 001 / info@samenverder.nl.

Slijterij/distilleerderij De Deftige Aap,
voor uw lekkerste wijnen, zelfgebrouwen bieren

en hemelse huisgestookte distillaten,
waar u alleen al voor de beleving graag binnenwandelt.

De Deftige Aap
Markt 12 • Helmond • T 0492-729592
slijterij@deftigeaap.nl • www.uwtopslijterdedeftigeaap.nl

Geniet, maar drink met mate. Geen 18? Geen alcohol
Zet- en/of drukfouten voorbehouden

Aanbiedingen zijn geldig van 09-03-2022 t/m 29-03-2022

Tamnavulin  
Sherry Cask

Speyside 
Single Malt 

Scotch Whisky 
70 cl

Jameson
Triple 

Distilled
Irish

Whiskey
100 cl

Boomsma 
Jonge Pure 

Graanjenever
100 cl

Glen Talloch
Blended 
Scotch
Whisky

70 cl

Hooghoudt
Triple

Gestookte 
Jonge

Graanjenever 
100 cl

Captain Fox 
Rum

• Dark
• White
100 cl

Jachtbitter 
Kruidenbitter

100 cl

Poliakov 
Vodka

100%
Pure

Graanvodka
100 cl

Sonnema 
Berenburger

100 cl

Rutte
Dutch

Dry
Gin

70 cl

23.99 26.99 42.99 11.99 10.99 13.99 13.49 14.99 16.99 12.99 21.99

VINUM

Côtes de Gascogne, Frankrijk
• Blanc
• Rouge 
75 cl

per fles

5.49

Château Roc de Boissac
La Millerie
Grand Vin de Bordeaux, Frankrijk
Puisseguin St. Emilion 
75 cl

Aberlour
12 years

Double Cask 
Matured 
Speyside 

Single Malt 
Scotch Whisky 

70 cl

per fles

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

10.99

Château Bégadan

Grand Vin de Bordeaux, Frankrijk
Cru Bourgeois, Médoc
75 cl

11.99

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

EXCLUSIEF BIJ

úw topSlijter

Bij Fonville zoeken we naar nieuwe colle-

ga's. Met veel werklocaties in heel Neder-

land, is er altijd één bij jou in de buurt. Al 

ruim 1.200 mensen gingen je voor. Onze 

opdrachtgevers zijn uiteenlopend; van 

vakantiepark en school tot en met kantoor 

of verpleeghuis. Onze aanpakkers zorgen 

op al deze locaties voor schone en frisse 

leef- en werkomgevingen. Waarom? Zodat 

onze opdrachtgevers kunnen uitblinken in 

hun eigen vak. Dat is volgens Fonville: 

Samen Uitblinken!

Waarom werken bij Fonville?

• Op een leuke manier geld verdienen

• Persoonlijke aandacht voor ontwikkeling

• Werken met de beste schoonmaak-

 materialen en -middelen

• Onvergetelijke babbel- en 

 koffiemomenten met collega's

Spreekt dit je aan? En ben je op zoek naar 

een meer dan leuke nieuwe uitdaging? 

Zoek tussen onze vacatures naar jouw 

plaats binnen ons team!

Werken bij Fonville 

vacature@fonville.nl  •  0524 - 512 053  •  www.werkenbijfonville.nl

Bekijk de vacature op: www.werkenbijfonville.nl/vacatures

Vakmanschap Verantwoordelijkheid Vertrouwen

In een vooruitblik op de komende 
gemeenteraadsverkiezingen van 16 
maart 2022 spraken wij met onze ge-
deputeerde Stijn Smeulders.

Stijn Smeulders is sinds 2006 actief bin-
nen de PvdA Helmond. Inmiddels volgt 
hij de Helmondse politiek op gepaste 
afstand omdat hij namens de PvdA ge-
deputeerde van de Provincie Noord-Bra-
bant is. Als gedeputeerde (minister van 
de provincie) is hij verantwoordelijk voor 
o.a. cultuur, sport, toerisme, erfgoed en 
veiligheid. Stijn steunt als lijstduwer (plek 
25) de PvdA Helmond tijdens de ge-
meenteraadsverkiezingen.

“Ook de gemeente Helmond werkt nauw 
samen met de provincie, onder andere 
als het gaat om de Automotive Campus 
en Brainport Smart District. Maar ook 
als het gaat om het aanpakken van de 
geuroverlast van bedrijventerrein BZOB 
in Brouwhuis en Rijpelberg is de provin-

cie belangrijk. Als provinciebestuurder 
zie ik dagelijks hoe belangrijk een goede 
samenwerking tussen gemeenten en de 
provincie is. De provincie kan gemeen-
ten echt vooruit helpen met grote maat-
schappelijke opgaves”.

“PvdA Helmond lijsttrekker Annegien 
Wijnands is voormalig fractievoorzitter 
van de PvdA-fractie in Provinciale Staten. 
Vanwege het belang van de samenwer-
king tussen de provincie en gemeente 
is het ontzettend mooi dat Annegien 
Wijnands nu lijsttrekker van de PvdA Hel-
mond is. Annegien heeft als wethouder 
ervaring bij gemeenten opgedaan en 
kent de provincie goed. Daarom stem ik 
PvdA”

Stijn Smeulders:  

Goede band 
met Provincie
helpt stad vooruit!

PVDA HELMOND

Stem PvdA 
lijst 9
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Een dag op stap met een persoonlijk
begeleider voor mensen met dementie 

Bij deze zorg krijgen de ouderen met 
dementie één op één begeleiding in hun 
vertrouwde thuisomgeving. Hiervoor 
zijn inmiddels zes medewerkers opge-
leid tot persoonlijk begeleider dementie 
om deze ondersteuning aan te bieden in 
de omgeving van Helmond. We vertellen 
u als lezer van dit artikel graag wat hun 
ervaringen tot dusver zijn:

“De begeleiding kan heel divers zijn, ik 
maak bijvoorbeeld een praatje met mijn 
cliënt, bereid samen het eten voor of 
gaan een wandeling maken. Soms gaan 
we samen zingen of praten we over ‘vrü-
ger”, aldus begeleider Vergeet Mij Niet.

“Wij merken dat door deze begeleiding 
onze cliënten zich minder eenzaam 
voelen en dat wij betekenisvol zijn om 
hen zo lang mogelijk in de eigen ‘ver-
trouwde’ omgeving te laten wonen. Dit 
is toch vaak een belangrijke wens”, zegt 
één van de persoonlijke begeleiders van 
Samen Verder. “Door praktische hand-
vatten te bieden kunnen wij de cliënt én 
de mantelzorger ondersteunen bij vra-
gen en onduidelijkheden”, zegt één van 
de persoonlijke begeleiders van Samen 
Verder. “Mantelzorger zijn voor iemand 
met dementie is een zware taak. We 
kunnen een deel van die zware taak 
overnemen.”

Iemand met dementie is uniek, daarom 
wordt er bij ‘Vergeet Mij Niet’ gekeken 
naar het individu. De begeleiders kij-
ken samen met de cliënt wat diegene 
nodig heeft om een zo waardevol mo-
gelijk leven te leiden. Zij bouwen een 
vertrouwensrelatie op. Zij kennen de 
cliënt én zijn omgeving. Door deze ver-
trouwensvolle relatie voelt de cliënt zich 
veilig en is deze meer gemotiveerd om 
mee te werken. Samen Verder is een 
zorgaanbieder voor wijkverpleging, zorg 
en begeleiding in de regio Eindhoven en 
Helmond. Bel ons gerust als u vragen 
heeft, wij helpen u graag verder. Tele-
foonnummer 0492 - 476 001.

HELMOND Omdat wij geloven dat persoonsgerichte zorg het meeste oplevert voor mensen 
met dementie, zijn we vanuit de organisatie ‘Samen Verder’ met het initiatief ‘Vergeet Mij Niet’ 

gestart. Een unieke dienstverlening voor thuiswonende ouderen met dementie.

F | Samen Verder

De eerste zet tegen eenzaamheid 
HELMOND  Op zaterdag 12 maart 
is van 14.00 tot 16.00 uur in Biblio-
theek Helmond de aftrap van het 
project 'Doe een zet tegen eenzaam-
heid'. In januari was in Eindhoven 
het WK dammen. Naast de strijd om 
de wereldtitel worden er nu midda-
gen georganiseerd om dammen in 
te zetten tegen eenzaamheid onder 
jongeren en ouderen. Jong en oud 
zijn aan elkaar gekoppeld om elkaar 
de komende 5 weken minimaal 30 
minuten te ontmoeten en samen 
iets te ondernemen. 

Ze starten op 12 maart in Bibliotheek 
Helmond met dammen, maar er zijn ook 
andere dingen mogelijk, zoals samen 
een kopje koffie drinken of boodschap-
pen doen. Andere voorbeelden zijn: 
videobellen, sporten of puzzelen. Het 
belangrijkste is dat ze samen contact 
hebben. De koppels mogen zelf bepalen 

wat ze graag willen ondernemen ge-
durende deze periode. De deelnemers 
hebben zich al eerder ingeschreven, 
maar belangstellenden zijn welkom om 
deze zaterdag te komen kijken en even-
tueel een potje mee te dammen. De be-
geleiding van het dammen is in handen 
van Damclub E.A.D. Asten en dampro-
fessional Ester van Muijen is ook aan-
wezig in de Bibliotheek Helmond.

Side-event programma
Aansluitend op het WK Dammen dat 
20 januari ten einde kwam, wordt er 
een maatschappelijk programma uitge-
rold in de grootste steden van Brabant, 
waarbij dammen wordt ingezet als mid-
del om eenzaamheid onder jongeren én 
ouderen tegen te gaan. Dit programma 
heet ‘Doe een zet tegen eenzaamheid’. 
De afgelopen weken is er grootschalig 
aandacht aan dit programma besteed, 
zowel offline als online. Zo werden er op 

verschillende locaties in Breda, Eindho-
ven, Helmond, 's-Hertogenbosch en Til-
burg tabletzuilen geplaatst, waar men-
sen letterlijk een zet tegen eenzaamheid 
konden doen. Dit heeft geresulteerd in 
een mooi aantal van 179 deelnemers 
waarvan de leeftijden liggen tussen 16 
en 98 jaar.

Het side-event programma wordt mede 
mogelijk gemaakt door de B5 steden 
+ bibliotheken uit Brabant en het Bra-
bantSport Fonds. Marieke Maas, fonds-
manager BrabantSport Fonds: “Doe een 
zet tegen eenzaamheid is een prachtig 
initiatief waar generaties door middel 
van ‘dammen’ met elkaar worden ver-
bonden. Hier kunnen bijzondere duur-
zame vriendschappen uit ontstaan. Dit 
project past perfect bij onze ambitie om 
met sport als middel impact te maken 
op het maatschappelijke vraagstuk: 
eenzaamheid onder ouderen.“

Twee geslaagden 
bij HT’35: Esmee 
en Daimy behalen 
assistentencursus
HELMOND Afgelopen maand vond 
er, na het volgen van het opleidings-
traject niveau 2, het examen plaats 
voor Esmee Franse en Daimy van 
Tuijl. Examinatoren van de KNGU 
hebben het examen als positief 
beoordeeld en zodoende heeft turn-
vereniging HT’35 er weer twee gedi-
plomeerde assistenten bij.

Hartelijk gefeliciteerd!
www.ht35.nl Esmee en Daimy | F HT’35

HELMLOND Op zaterdagavond 14 mei 2022 organiseert Helmonds Mu-
ziek Corps in Theater Het Speelhuis voor de tweede keer de muzikale 
strijd om de titel van De Helmondse Maestro. In 2019 won sterrenkok 
Jermain de Rozario de eerste editie van de Helmondse Maestro. Een 
uitverkocht Speelhuis zag hoe hij zich met veel passie en bravoure voor 
het harmonieorkest van het Helmonds Muziek Corps naar de winst di-
rigeerde. Wie van de zes nieuwe kandidaten volgt hem op? De komende 
weken stellen wij ze graag nader aan u voor. 

Gerard van Hal
Gerard van Hal heeft als fotograaf al vanaf 1997 zijn fotostudio in Helmond. 
In de dertig jaar dat Gerard fotograaf is, zijn er al veel van zijn foto’s in en om 
Helmond verschenen. Gerard houdt van avontuur en daarom gaat hij graag de 
uitdaging aan om mee te doen aan De Helmondse Maestro. “Ik ben zo amuzi-
kaal als het maar zijn kan. Ik heb namelijk geen gevoel voor muziek en ritme, 
maar muziek an sich vind ik iets fantastisch. Ik zeg altijd: ‘Als ik muziek zou 
kunnen maken, dan was ik nooit fotograaf geworden’.” Gerard verheugt zich op 
het eindoptreden in Theater Het Speelhuis, maar vindt de weg er naartoe net 
zo bijzonder. 

Harrie van Dijk
Harrie van Dijk is wethouder van onder andere Zorg en welzijn, Ouderen en 
Sport in Helmond. Daarvoor was hij bijna 40 jaar werkzaam in het Helmondse 
onderwijs. Ook hebben diverse verenigingen de afgelopen jaren kunnen reke-
nen op de inzet van Harrie, zoals onder andere de organisatie van Truckersday 
Playbackfestival. Hoewel Harrie zelf geen instrument bespeelt, -behalve de 
blokfluit die hij leerde bespelen voor zijn KLOS-opleiding- , kan hij muziek zeer 
waarderen. "Al vanaf mijn jeugd bij het Stedelijk Helmonds Concertkoor heb ik 
bewondering voor het dirigentschap. Het is dan ook een hele eer dat ik werd 
gevraagd voor De Helmondse Maestro en ik kijk er enorm naar uit om te gaan 
repeteren met het orkest van Helmonds Muziek Corps." 

Zeker zijn van een plaatsje bij de zinderende muzikale finale? Reserveer dan snel 
tickets via www.theaterspeelhuis.nl en vergeet niet om Helmonds Muziek 
Corps te volgen op onder andere Facebook en Instagram voor meer informatie. 

De Helmondse Maestro’s
stellen zich voor… 

Harrie van Dijk (L) en Gerard van Hal | F Esmee Joosten
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Ford EcoSport 1.0 EcoBoost Trend Ultimate 2018
35Dkm, Navigatie, DAB, PDC, Stoelverw., 
Cruise control, ECC, BlueT, Led, € 249 p/m17.950

ŠKODA Kamiq 1.0 TSI Ambition
22Dkm, Automaat, PDC, DAB, Stoelverwar-
ming, Lmv, € 329 p/m 26.950

VW T-Cross 1.0i R-Line 2020
Automaat, Virtual cockpit, Trekhaak, 
18 inch 29.945

Seat Alhambra 1.4TSi 2011
130Dkm, Trekhaak, Climate control, 
Dealeronderhouden 12.945

Seat Leon 1.5i FR 2019
18Dkm, 150Pk, Trekhaak, Navigatie, 
Climate control 19.945

Kia Ceed SW Dynamic Plus Line 2018
Navigatie, Camera, PDC, Stoelverwarming 
Keyless 18.445

Suzuki S-cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
Automaat, 42Dkm, Navigatie, Camera, 
Climate + Cruise control Full LED, € 299 p/m20.450

Dacia Lodgy 1.2 TCe Série Limitée Stepway 2018
93Dkm, 7 persoons, 1ste Eigenaar, Camera, 
Navigatie, Cruise control, € 229 p/m 15.950

Dacia Logan MCV 0.9 TCe Easy-R Lauréate 2016
45Dkm, Automaat, Cruise control, Airco, 
Lm velgen, € 159 p/m 11.700

Renault Mégane 1.2 TCe Bose 2017
51Dkm, Full options, Panoramadak, 
Cruise control, Led, Lmv, € 259 p/m 18.450 

Kia Pro Ceed 1.4i 2012
93Dkm, Executive, Climate control, 
16 inch 8.945

Opel Mokka 1.4i turbo Automaat 2016
77Dkm, Schuifdak, Navigatie, Trekhaak 18.945

Kia Ceed SW 1.6i Plus Pack 2013
Navigatie, Camera, Climate control, 
LM Velgen. 11.945

Toyota C-HR 1.8i Hybride Bi-Tone 2020
Automaat, 15Dkm, Climate control, 
Navigatie, 18 inch 27.945

Suzuki Ignis 1.2 Select 2019
30Dkm, 12 mnd. garantie, Navigatie, Camera, 
Stoelverwarming, Hoge instap, € 239 p/m 15.950

Suzuki S-Cross 1.0 Boosterjet Exclusive 2017
82Dkm, Navigatie, Climate + Cruise control, 
Camera, Full LED, Hoge instap, € 249 p/m 16.950

(0492) 588 972 www.brabantautolease.nl

Onafhankelijke lokale autoleasemaatschappij voor alle merken.
Gespecialiseerd in maatwerk, ook hét adres voor leasing van gebruikte auto’s en shortlease. 
Voor direct contact Pedro Saasen 06 - 51 12 46 41 en Ton van Abeelen 06 - 23 22 56 95

(0492) 588 976 www.suzuki.nl/vdns

Al jarenlang dé Suzukidealer voor Helmond en omgeving. Alle modellen op voorraad 
inclusief demonstratieauto’s. Gespecialiseerd in privatelease en fi nancieringen. 
Laat u verrassen door ons uitgebreide assortiment, met een groot aanbod aan occasions. 

(0492) 588 988 www.vdnieuwenhuijzen.nl

Al meer dan 25 jaar dé occasiondealer van Helmond en omgeving.
Goed uitgeruste werkplaats voor reparatie/onderhoud van alle merken. Meer dan 200 occasions op 
voorraad. We helpen u graag, van aankoop tot verzekering en fi nanciering!  

(0492) 588 970 www.vdns-kia.nl

Al meer dan 10 jaar toonaangevend op dealergebied.
10 x Kia Topdealer en 4 x Platinumdealer, gekozen tot beste Kia Dealer van Nederland.
Bekijk ons assortiment online en stel uw Kia samen!

Autoschade Helmond werkt samen met alle verzekeringsmaatschappijen en beschikt over een goed uitgeruste 
schadewerkplaats met ervaren medewerkers waar kwaliteit op 1 staat. Voor informatie: (0492) 588 960.

K i l o m e t e r t e l l e rc e r t i f i c a a t

Vraag naar de voorwaarden, prijs-, tekst- en afbeeldingsfouten voorbehouden.

Varenschut 21 A: Openingstijden  ma. t/m do. 9.00 - 18.00 uur, vrij. 9.00 - 19.00 uur, za. 10.00 - 17.00 uur. 

AUTODROOM HELMOND
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De wereld werd door corona overvallen. 
Veel ondernemers moesten alle zeilen 
bijzetten om te overleven. “Sommige 
ondernemers schakelden direct door 
en bedachten een alternatief business 
model om toch klanten te kunnen be-
dienen”, zegt Wechseler. “Diverse cre-
atieve oplossingen zorgden zelfs voor 
omzetstijgingen, ondanks alle opgelegde 
beperkingen. Mooi om te zien. Tja, soms 
heb je ‘gewoon’ een crisis nodig om weer 
even ‘wakker’ te worden. Nu dat de we-
reld weer opengaat, is het fout om te 
denken dat je door kunt gaan op de oude 
voet. Liever ga je juist nu terug naar de 
tekentafel en maak je jouw bedrijf toe-
komstbestendiger dan ooit.”

Digitale snelweg blijft open
Volgens Wechseler is digitale innovatie 
daarbij de aangewezen weg. “Het kent 
twee voordelen”, zegt hij. “Het is de 
kortste klap. Digitale innovatie is relatief 
makkelijk en snel te realiseren. En bo-
vendien, wat er ook gebeurt, de digitale 
snelweg blijft wel 24/7 open en dus kun 
je zaken blijven doen. Dat zag je tijdens 
de coronacrisis heel duidelijk: online 
business bleef booming. Daar liggen dus 
ook de kansen voor jouw onderneming. 
En wat je ook doet in je bedrijf: je kunt het 
digitaliseren. Er zijn altijd mogelijkheden.”

Risico’s spreiden
Het klinkt natuurlijk abstract, digitaal in-

noveren. Want hoe doe je dat dan? Kan 
dat wel in jouw branche? En past dat 
wel bij jouw bedrijf, product of dienst? 
Wechseler: “Daar gaat het om: je moet 
outside the box denken. Bekijk jouw 
business vanuit de ogen van jouw klant 
wanneer er beperkingen zijn, zoals geen 
fysiek bezoek. Hoe zou je jouw klant wel 
kunnen bedienen, ondanks deze opge-
legde beperkingen? Kijk verder meer 
algemeen naar je producten, diensten, 
medewerkers, logistiek en alle andere 
facetten die jouw bedrijf maken tot wat 
het nu is. Hoe kun je dat inrichten zodat 
je jouw producten of diensten ook via de 
digitale snelweg kunt aanbieden en dis-
tribueren? Wij hebben dat binnen The 
Underdog ook gedaan en zijn daar nog 
steeds elke dag mee bezig.”

Top-6 tips digitale innovatie
Als ondernemer ben je vooral bezig 
met de waan van de dag. En dat moet 
ook, want daar leef je van als bedrijf: je 
klanten, producten en diensten. “Maar 
stilstand is achteruitgang”, zegt Wech-
seler. “Dus eens in de zoveel tijd moet 
je afstand nemen, naar je bedrijf kijken 
en denken: hoe kan ik mijn bedrijf nóg 
sterker maken, óók om crises te kunnen 
opvangen?” Laten we eens een aantal 
voorbeelden van digitale innovatie be-
kijken. Hier zijn 6 voorbeelden van ver-
schillende branches:
1. Je verkoopt je producten fysiek en 

tijdens openingsuren van je zaak: waar-
om zet je geen webshop op? Dan kun 
je 24/7 verkopen, ook ten tijde van een 
crisis. Denk bijvoorbeeld aan een lokale 
brouwerij, die online zijn openingstijden 
enorm verruimt.
2. Presenteer je producten via augmen-
ted reality (AR) aan je klanten en pros-
pects: dan krijgen ze een beter beeld 
van het product in hun specifieke situ-
atie en dat heeft een positieve invloed 
op het besluitvormingsproces. Denk 
bijvoorbeeld aan een app waarbij je een 
bartafel in jouw eigen ruimte kunt zien 
staan wanneer mensen niet naar een 
showroom mogen komen.
3. Doe je after-sales via E-learning: 
daarmee bind je jouw klanten en je 
hebt er zelf geen omkijken naar. Geef je 
bijvoorbeeld fysieke workshops en leer 
je mensen een nieuwe vaardigheid (bij-
voorbeeld als barista koffie zetten), ga 
dan aan de slag met E-learning en laat 
in diverse video’s zien waar je op moet 
letten voor het maken van de perfecte 
cappuccino. Voeg er de bijverkoop van 
producten aan toe (zoals koffiebonen, 
percolators, etc).
4. Bied ‘live’ digitale installatiehulp aan 
van je product. Dus geen installateur die 
fysiek langskomt, maar je helpt via beeld 
op je telefoon. Dat vinden mensen fijn, 
want ze worden geholpen in hun speci-
fieke situatie. Daar kun je natuurlijk ook 
een tarief aan koppelen.

5. Digitaliseer je fysieke strippen-, klant- 
of voordeelkaart en/of pas deze ook via 
je webshop toe. Met een digitale stem-
pelkaart, kun je in contact blijven met je 
doelgroep die al 3 weken niet is geweest 
en kun je aanbiedingen promoten.
6. Combineer personal coaching met 
online coaching, eventueel volgens een 
vast programma. Zo bereik je het indivi-
du én de massa. Bovendien kan het een 
enorme magneet zijn om nieuwe klan-
ten te trekken.

Digitale innovatie voor iedereen
Nu heeft niet elke ondernemer de tijd en 

creativiteit om ‘outside the box’ te den-
ken. “Dat realiseer ik me terdege”, knikt 
Wechseler. “Dat is ook logisch. Iedereen 
is nu al blij weer te kunnen opstarten 
en vol gas te geven. Toch is het ver-
standig om verder te kijken. We weten 
immers niet wat de toekomst brengt en 
dus kun je er maar beter op voorbereid 
zijn. Mocht je er als ondernemer niet 
uitkomen of wil je er eens over sparren, 
dan komen we graag eens praten. Twee 
weten immers altijd meer dan één. En ik 
ben ervan overtuigd dat we met The Un-
derdog elke onderneming kunnen hel-
pen bij het proces van digitale innovatie.”

Wat heeft de coronacrisis jou geleerd? Pak nu door! 
Verduurzaam juist nu je bedrijf met een 2e business model 

HELMOND Corona lijkt op zijn retour. Gelukkig maar. Na twee jaar van lockdowns, mondkapjes, thuiswerken en improviseren kunnen we nu 
met optimisme vooruit kijken. Zo lijkt het tenminste, want je weet het nooit. “Je weet het inderdaad nooit, dus daarom is het noodzakelijk om je bedrijf voor te 

bereiden op de toekomst”, zegt Luc Wechseler van The Underdog. “Je moet het dak repareren als de zon schijnt, dus juist nu is ‘t hét moment om 
je bedrijf voor te bereiden op dit soort bizarre scenario’s.”

F | The Underdog

“Ga jij aan de slag met het toekomstbestendig 
maken van jouw bedrijf? Meer sales, meer 
omzet en een hoger rendement realiseren met 
een 2e alternatief business model? Of heb 
je geen tijd of inspiratie en ben je benieuwd 
naar onze alternatieve business model ideeën 
voor jouw branche/bedrijf? Bel of mail me 
maar, dan maken we snel een afspraak!” 

(Luc Wechseler, The Underdog)

Steenovenweg 19, 5708 HN Helmond
Telefoon: 0492 - 729 854
E-mail: lucwechseler@the-underdog.nl
www.the-underdog.nl
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80e editie Kunstlokaal42

De voor november geplande editie kon 
door maatregelen ter beteugeling van 
corona niet doorgaan. Ook de edities 
van december, januari en februari kwa-
men hierdoor te vervallen. Maar met het 
wegvallen van alle corona-beperkingen 
kunnen we weer. 

Graag nodigen we u dan ook uit voor 
de 80e editie van Kunstlokaal42 op 
woensdag 23 maart aanstaande. Ja, 
u leest het goed, 23 maart, de vierde 
woensdag. Uitzonderlijk omdat we altijd 
op de derde woensdag van de maand 

bijeen komen, maar woensdag 16 maart 
is de dag van de gemeenteraadsverkie-
zingen en dan moet wethouder Harij-
gens ’s avonds bij de uitslagen aanwezig 
zijn. Vandaar! De eerstkomende editie is 
dus woensdag 23 maart, en deze staat 
geheel in het teken van de stadskunste-
naar. Te gast zijn de nieuwe stadskun-
stenaar Luc de Graaf, oud-stadskun-
stenaar Tahné Kleijn en (vervangend) 
wethouder van onder meer cultuur 
Andrew Harijgens. 

De stadskunstenaar dus. We hadden 
een stadsdichter, twee stadsschrijvers, 
een stadskunstenaar, een stadsmuzi-
kant en een stadsfotograaf. Deze laat-

ste, Tahné Kleijn, was de eerste stads-
kunstenaar die een periode van twee 
jaar mocht doen. En toen kwam corona, 
en gooide roet in het eten. Inmiddels is 
zij al drie jaar stadskunstenaar, waar-
van het laatste jaar demissionair, omdat 
geen andere was benoemd.

Tahné wil graag wat vertellen over haar 
ervaringen als stadskunstenaar en wat 
het haar gebracht heeft, maar wil vooral 
ook vooruit kijken naar de (nabije) toe-
komst met onder meer ‘De Ouwe Sok’ 
en ‘Goeikes 3’. Corona leidde ook tot een 

bijzondere fototentoonstelling in Muse-
um Helmond (Boscotondohal) en tot het 
fotoboek ‘Stilte heeft het laatste woord’, 
dat 11 november uitkwam. Uiteraard 
komen we hierover te spreken en het 
boek is ter plekke te koop, waarbij Tahné 
Kleijn graag bereid is te signeren. Extra 
leuk detail is dat er een mooi interview in 
staat met Lydia Roos van Lokaal42 over 
haar ervaringen met corona.

Op 17 december 2021 maakte Gemeen-
te Helmond bekend dat als nieuwe 
stadskunstenaar Luc de Graaf is be-
noemd, daarbij het advies van de Se-
lectiecommissie Stadskunstenaar over-
nemend. Luc de Graaf wil de stad een 

spiegel voorhouden met inzet van humor 
en plezier. Als stadskunstenaar wil Luc 
de Graaf zich vooral laten leiden door 
de actualiteit en zal met de inwoners en 
instanties in gesprek gaan om uiteinde-
lijk te komen tot een co-creatie. Hoewel 
er nog geen vastomlijnd plan ligt, zijn er 
al volop ideeën, zoals een Humor- of 
Lachfestival of een Smile-week. Luc zal 
er uitgebreid over vertellen. Acht maan-
den voor de eindstreep stopte afgelopen 
juli Antoinette Maas als wethouder in 
Helmond. Met pijn in het hart nam ze 
afscheid, vertelde ze. Ze kon niet anders 
dan dit besluit nemen, legde ze uit. Werk 
en privé zijn al een tijd niet meer in ba-
lans. “Het is niet goed voor mijzelf, mijn 
gezin en de stad als ik doorga.”
De taken van wethouder Maas de laat-
ste acht maanden van de coalitieperi-

ode verdelen onder de andere vijf wet-
houders vond GroenLinks een slecht 
idee. Binnen de eigen gelederen werd 
geen geschikte opvolger gevonden. De 
partij droeg daarom Andrew Harijgens 
uit Bergen op Zoom voor. En hij komt 
woensdag 23 maart graag kennismaken 
met Kunstlokaal42 en haar bezoekers. 
En aangezien er 16 maart gemeente-
raadsverkiezingen zijn, is dit wellicht 
tevens het afscheid van hem als wet-
houder in Helmond.

Wie is hij, wat voor achtergrond heeft 
hij, en wat vindt hij van Helmond, en 
dan met name van het culturele klimaat. 
Corona heeft ook hier veel schade aan-
gericht en mogelijkheden beperkt. Wat 
kan de gemeente hieraan doen, en wat 
is haalbaar? Was dit ook de reden dat er 

niet eerder een nieuwe stadskunstenaar 
is benoemd? Wij zijn uiterst benieuwd!

Het belooft woensdag 23 maart we-
derom een boeiende avond te worden. 
Uiteraard is er na afloop ruimte voor 
vragen en discussie. 

Nieuwe rubriek: het biermoment
Op het eind van de avond zal Jurr 
Buijinck, uitbater van Lokaal42 en groot 
bierkenner, ons iets vertellen over een 
nieuw bier in het assortiment, al dan 
niet passend bij het seizoen of onder-
werp. Uiteraard kunt u het betreffende 
biertje na afloop drinken.

Het discours moet doorgaan…
Kunstlokaal42 is een activiteit van 
Lokaal42, gelegen aan de Markt in 
Helmond. De doelstelling van Kunstlo-
kaal42 is het bevorderen en in stand-
houden van het discours op het gebied 
van de kunsten in Helmond. De avonden 
zijn bedoeld voor alle (in kunst) geïnte-
resseerden, nieuwsgierigen, amateur- 
en professionele kunstenaars, en verder 
iedereen die gewoon een interessante 
en/of boeiende avond wil meemaken. 
De avonden beginnen om 21.00 uur en 
zijn gratis toegankelijk. Het programma 
duurt ongeveer anderhalf uur. Na af-
loop van het officiële gedeelte kan het 
samenzijn in een gezellige sfeer worden 
voortgezet tot in de kleine uurtjes. 

CENTRUM Deze vindt plaats op woensdag 23 maart, 21.00 
uur. Te gast zijn nieuwe stadskunstenaar Luc de Graaf, 

oud-stadskunstenaar Tahné Kleijn en waarnemend wethouder 
van cultuur Andrew Harijgens.  De laatste editie is al weer eni-
ge tijd geleden. Het was een leuke, boeiende en drukbezochte 
avond afgelopen 20 oktober, met gasten Trudie Broos, Noud 

Peters, Ger Jacobs en Wim Raaijmakers. En alles draaide 
natuurlijk om (het borstbeeld van) Lucas Gassel.

Luc de Graaf | F Lokaal42

Tahné Klein | F Lokaal42

Andrew Harijgens | F Lokaal42

www.dierenambulancehelmond.nl

Haantje de voorste is ze niet: Marella (3) kijkt de spreekwoorde-
lijke kat liever eerst uit de boom. Als ze je kent, blijkt ze een be-
scheiden, lieve poes te zijn. Ze heeft in een gastgezin een nestje 
kittens gekregen. Nu het kroost is uitgevlogen, is Marella ook toe 
aan een thuis. Marella houdt niet van drukte. Dan zoekt ze een 
rustig plekje op. Honden en kinderen vindt ze te spannend. Ze 
was heel zorgzaam voor haar kittens, maar is terughoudend en 
onderdanig richting oudere katten. Marella heeft wel behoefte 
aan liefde. Ze gaat rollen als je zachtjes met haar praat, geeft 
kopjes en laat zich over haar kopje aaien. Soms komt ze naast je 

op de bank liggen. Oppakken en op schoot zetten is te veel van 
het goede. Heeft u ervaring met onzekere katten en een plekje 
met tuin voor Marella? U krijgt er een lieve, zachtaardige huis-
genoot voor terug.

Wij zoeken weer gastgezinnen voor de kittens die de komende 
maanden geboren worden.

INFO-/ ALARMNR.:  0492 - 51 39 71

MARELLA
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verkiezings

Gemeenteraadsverkiezingen Helmond

STEM STEM

Een verzameling van standpunten en partijen in Helmond | Gerbuik je democratische recht en stem!  |  www.helmond.nl | Mede mogelijk gemaakt door Adcommunicatie

HELMOND

KIEST

LAAT JE STEM NIET 
VERLOREN GAAN!

WOENSDAG 16 MAART

Samen sterk voor Helmond

helmondhelmond
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De nieuw gekozen gemeenteraad zal dan aan het werk gaan 
om te kijken welke partijen allemaal tot een nieuwe coalitie 
kunnen komen. De afgelopen vier jaar hebben wij langs de zij-
lijn gestaan en niet in het college van B&W gezeten. Dat was 
best even wennen voor ons, maar we hebben wel ons best 
gedaan om met de stad in gesprek te gaan. Wij hebben veel 
onderwerpen en zorgpunten opgehaald bij de Helmonders in 
tal van wijkbijeenkomsten. Daar gaan we ook de komende vier 
jaar mee door, want de afstand tussen het stadsbestuur en de 
inwoners is veel en veel te groot geworden. 

Dat kan en moet beter. 
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paalt namelijk wie met elkaar gaan samenwerken. Uw stem 
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Ga stemmen en dan natuurlijk bij voorkeur op een sterk Lokaal 
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Pieter Vervoort,
Lijsttrekker CDA Helmond

Het is precies daarom dat wij, als een van de eerste lokale CDA-afdelingen, 
onze Tweede Kamerfractie op het matje hebben geroepen en de oproep 
gedaan om nu eindelijk eens een keer op te houden met iedere keer de 
rekening bij onze ouderen neer te leggen. Dat begint de goede kant op te 
gaan en als wij maar sterk deze signalen blijven afgeven dan gaat de wel-
vaart van onze ouderen weer de goede kant op. De koppeling van de AOW 
aan de uitkeringen blijft wat ons betreft intact en de pensioenen moeten nu 
eindelijk weer eens gaan stijgen. 

Lokaal zetten wij ons in voor goede huisvesting voor senioren, aanpak van 
veel verborgen en stille armoede en wij gaan zorgen dat ouderen weer ge-
woon lekker kunnen meedoen in onze stad. Dat kan zitten in heel kleine 
dingen, zoals goede ontmoetingsplekken, goede voorzieningen voor senio-
ren (zoals automaatje) en zorgen dat er ontmoeting is tussen de generaties. 
Te veel en te vaak worden de doelgroepen in onze stad apart benaderd. 
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een nieuwe coalitie komen of niet.

Onze seniorenkandidaten zijn o.a. Wilma Berkhout, Holke Flapper en Piet 
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Zij rekenen op uw stem!

Ga stemmen op 
14, 15 en 16 maart
Beste inwoners van Helmond,
U mag binnenkort gebruik maken van uw democratisch recht om een nieuwe 
gemeenteraad te kiezen. In de tijd waarin wij leven met al dat oorlogsgeweld in 
de Oekraïne beseffen wij allemaal maar al te goed hoe belangrijk het is om in een 
democratie te leven. CDA Helmond hoopt dan ook dat kiesgerechtigd Helmond 
naar de stembus gaat en gaat stemmen!

De senioren kunnen 
het verschil maken
Landelijk zijn onze senioren volop in het 
nieuws geweest. De positie van de AOW en de 
pensioenen hebben ons in Helmond ook diep 
geraakt. 

‘samen moet het lukken’
samen voor de stad!

helmondhelmond
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Wij willen graag dat de jongeren in Hel-
mond kunnen blijven wonen, werken en 
uitgaan. Het gaat dus om een totaalpak-
ket aan maatregelen dat we zullen moe-
ten aanpakken! Onderwijs is van groot 
belang voor de toekomst van onze jeugd. 
Te veel jeugd staat langs de kant en doet 
niet mee. Dat zorgt voor verveling en een 
gevoel van doelloos zijn. Dat kan beter 

en anders. Goede voorzieningen, goede 
scholen en toekomstperspectief. Daar 
gaan we ons voor inzetten. Onze jon-
gerenkandidaten willen zich daar sterk 
voor maken. 

Ga stemmen en blijf niet thuis!
Jan Nacinovic, nr. 8 en 
Chislaine Peters nr. 10

Grote thema’s als het hebben van een goed en toegankelijk wijkhuis, maar 
ook kleinere zaken als het bestrijden van eenzaamheid onder wijkbewo-
ners zijn daarbij op tafel gekomen. 

Een aantal wijken heeft een prima functionerende wijkraad. Dat willen we 
graag zo houden. De wijkraden weten precies wat er in een wijk speelt 
en wat er nodig is in een wijk. Wij willen graag de bureaucratie waar de 
wijkraden tegenaan lopen wegnemen en zorgen dat de wijken autonoom 
worden in hun werken. Wij voelen en merken dat dit kan. De wijkraad en 
de inwoners van de wijk moeten gezien en behandeld worden als volwaar-
dige partners in de stad. Betrokkenheid begint in de wijken en daar gaan 
wij ons voor inzetten. 

In de 
wijken, 
daar 
gebeurt 
het!
In ons verkiezingsprogramma, dat is in te zien 
op www.cdahelmond.nl, kunt u lezen dat wij 
heel veel waarde toekennen aan de rol en 
positie van de wijken in onze stad. Dat heeft 
alles te maken met de afgelopen jaren waarin 
wij met wijkbewoners in gesprek zijn geweest. 

En nou gaan we luisteren!

Zonnevelden, afbraak van het 
Aambeeld en wat Stiphout 
meer is overkomen

De afgelopen vier jaar hebben wij, als CDA Helmond, 
in de oppositie gezeten. Dat heeft ons veel gebracht 
en we hebben écht geleerd wat het is om niet gehoord 
te worden. We zijn ook veel met jongeren in contact 
geweest en hebben tal van gesprekken gevoerd. Een 
van de belangrijke thema’s voor de komende jaren is 
huisvesting voor jongeren. De woningnood is hoog 
en we zullen echt de komende jaren moeten bouwen, 
bouwen en nog eens bouwen. 

Waar een wijk sterk in kan zijn heeft Stiphout de afgelopen tijd laten zien. Uit het 
niets kwam er ineens een plan om een gigantisch zonneveldenpark aan te leggen. 
Van meedenken door de bewoners om draagvlak te krijgen was geen sprake. 
CDA Helmond heeft vanaf het begin aan de kant van de bewoners geschaard. 

Het CDA vindt het belangrijk dat de gemeente beter luistert naar haar inwoners. De 
burgers en hun organisaties verdienen meer steun en ondersteuning. 

Op dit punt kan er in Helmond nog het nodige verbeterd worden merken wij als 
vrijwilligers van enkele stichtingen en verenigingen. Soms lijkt het alsof de regels en 
procedures belangrijker zijn dan mensen. Voor ons begint politiek met vertrouwen 
en meer erkenning voor maatschappelijke initiatieven. Daar gaat het CDA Helmond 
zich sterk voor maken.

Verenigingen verdienen 
meer steun
Helmond kent een sterk verenigingsleven. Er wordt 
veel georganiseerd. De vele maatschappelijke, 
culturele en sportieve activiteiten geven kleur aan 
onze stad. 

Bij een dergelijk groot en omvangrijk project moet de gemeen-
te de bevolking meenemen in de besluitvorming. Stiphout had 
terecht het gevoel dat deze plannen werden opgelegd door de 
gemeente en uiteindelijk heeft het massieve verzet door de 
bevolking er voor gezorgd dat de plannen van tafel zijn gegaan. 
Maar we zijn er nog niet. De geruchten dat de plannen (in klei-
nere vorm) toch weer op tafel gaan komen zijn er nog steeds. 
CDA Helmond geeft dus aan: Stiphout wees waakzaam en 
zorg dat het CDA sterk in de gemeenteraad terug komt om 
deze plannen tegen te kunnen houden. Zonnepanelen horen 
op daken en niet in de natuur!

De sloop van het Aambeeld en alle plannen daaromheen 

hebben voor veel onrust in de wijk gezorgd. Met name alle 
onduidelijkheid, gebrekkige communicatie en tegen de wens 
en wil van inwoners en verenigingen ingaan, heeft voor veel 
wantrouwen gezorgd. Wat CDA Helmond betreft kan en moet 
dat de komende jaren echt beter. Laat burgers meedenken 
over plannen in de wijk en ga niet vanuit de ‘Ivoren stadstoren’ 
je plannen doordrukken. Dat verkleind het vertrouwen in de 
politiek. Wij snappen ook dat je de inwoners niet op alle on-
derdelen gelijk kunt geven maar ze helemaal niet betrekken bij 
grote plannen voor een wijk, dat gaat ons echt te ver. Op dat 
onderdeel moeten wij dus helaas een rode kaart uitdelen. Als 
u een andere koers wilt Stiphout dan is een stem op het CDA 
een juiste keuze !

Walter Clarijs (14) Eugène Princée (16)
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De gebeurtenissen in de wereld raken ons allemaal. De Coronapandemie en de oor-
log in Oekraïne hebben direct gevolgen op ons doen en laten. Saamhorigheid en 
gedeelde verantwoordelijkheid zijn belangrijke kernwaarden van het CDA en zeker 
nu hard nodig. Na 24 jaar CDA gemeenteraadslid in Helmond geef ik het stokje over 
aan de nieuwe generatie. Ik zal actief blijven binnen het CDA, maar meer in een 
coachende en ondersteunende rol. Dankzij de steun en vertrouwen van bestuur en 
leden van het CDA, collega-raadsleden, ambtelijke organisatie en natuurlijk dankzij 
u, als kiezer en inwoner van Helmond, heb ik het eervolle werk als raadslid mogen 
vervullen. Allen hartelijk dank daarvoor.

Nu is het tijd voor een nieuwe generatie CDA-ers. Die wens ik alle succes toe en ik 
hoop dat u dat via Uw stem op een van onze CDA-kandidaten, ook wilt doen.

Jan Roefs. 

De samenhang van de wijk is voor onze inwoners zeer belang-
rijk. Je bouwt samen aan een betere wijk, je maakt vrienden 
in je wijk, samen vormen we de wijk. Als je dan op een gege-
ven moment op een leeftijd komt, wil je wellicht wat kleiner 
gaan wonen en dan komt het probleem: er is onvoldoende 
doorstroming waardoor geen of te weinig geschikte woningen 
vrijkomen. Dat probleem willen wij samen met onze woning-
bouwcoöperaties gaan oplossen.

Wij gaan het gesprek aan met onze woningbouwcoöperaties 
en vragen om hun medewerking.
Zelf geven wij als gemeente de hoogste prioriteit om de co-
operaties te laten bouwen in de verschillende wijken gepast 
voor de ouderen, zodat de beschikbare huizen in de wijken 
vrijkomen voor starters of doorstromers.

Nu wordt naar de ouderen gewezen dat er te weinig doorstro-
ming is. Dat is echter volkomen onterecht. Een voorbeeld: ik 
woon al 40 jaar in een mooie eengezinswoning en betaal nu 
€ 450,- per maand. Ik heb een tuintje, voldoende ruimte en ik 

ken de hele buurt. Maar het huis is toch eigenlijk wel te groot 
geworden, de tuin is toch voortaan wel veel werk en als ik de 
kans krijg, wil ik toch wel verhuizen naar een passende wo-
ning.

Dan kom ik voor het volgende probleem te staan, mijn huur 
gaat van € 450,-- naar € 763,47 per maand. Ik heb daarnaast 
minder ruimte en verlaat mijn vertrouwde omgeving. Dan 
denk ik: weet je wat ik doe? Ik blijf wel zitten.

Als we die bewoners tegemoet kunnen komen en ze willen 
verhuizen naar een passende woning in hun vertrouwde om-
geving en ze blijven de bestaande huur betalen, zullen er veel 
meer mensen gebruik gaan maken om te verhuizen.
 
Zo kan de doorstroming wel op gang komen. Dat is een 
win-win situatie voor de ouderen en de jongeren én voor de 
woningbouwcoöperatie. Zij kan de vrijgekomen woningen 
immers gaan verhuren tegen de normale gangbare huur 
(maximaal de huur grens van €  763,47 in 2022).

Onze speerpunten
• Noodzakelijke zorg voor mensen die het nodig 
 hebben garanderen.
• Een goed dekkend zorgsysteem zonder wachtlijst.
• Bouwen in Helmond naar behoefte van de inwoners.
• Ongediertebestrijding voortvarend aanpakken.
• Afwikkeling vergunningen voortvarend aanpakken.
• Overbodige regels schaffen we af.
• Geen nieuwe coffeeshops erbij!
• Drugshandel aanpakken en gebruik ontmoedigen!
• Groei van het aantal bedrijven voor de 
 werkgelegenheid

• Overlastbedrijven gericht aanpakken, bestrijden van 
 stank en andere overlast.
• In de wijken weten bewoners precies wat ze 
 nodig hebben.
• Centrum bereikbaar houden, ook voor auto’s. 
 Stop auto-pesten.
• Zonnepanelen horen eerst en vooral op daken 
 te liggen.
• Verouderde sportparken veranderen en 
 bij de tijd brengen.
• Verenigingsleven ondersteunen en stimuleren.
• Gezonde gemeentefinanciën, wij leven niet op de pof!

helmondhelmond

‘samen moet het lukken’
samen voor de stad!

Helmonders; 
ga stemmen!

Wonen in Helmond

De gemeenteraadsverkiezingen zijn 
aanstaande. Maandag 14, dinsdag 15 en 
woensdag 16 maart zijn de stembureaus 
in Helmond geopend. Maak gebruik van 
uw stemrecht.

Helmond heeft zich de afgelopen 40 jaar ontwikkeld tot een mooie stad waar het 
goed wonen is. Elke wijk heeft zijn eigen identiteit. Onze inwoners willen graag 
blijven wonen in de eigen wijk – waar ze zijn geboren, opgroeien en als het kan 
ook zijn/haar leven voorzetten als ze op eigen benen staan.

In de omgeving van deze mooie vereniging lijkt nu brede steun te zijn om de routing, 
ligging van het clubgebouw en de ontsluiting en parkeergelegenheid op een goede 
manier aan te pakken. 

CDA Helmond is daar heel blij mee en wij willen de komende raadsperiode er echt 
werk van gaan maken op het nu te realiseren. Vele politieke partijen hebben een 
bezoek gebracht aan de Hockeyclub en CDA Helmond heeft in het verkiezingspro-
gramma opgenomen dat we graag willen doorpakken. Sporten en bewegen is be-
langrijk en de Hockeyclub is een mooie grote en gezonde vereniging die wij graag 
willen ondersteunen. Wat ons betreft: plannen omzetten in daden en nu aan de slag.

Hockeyclub verdient onze steun
De afgelopen jaren is de huisvesting en bereikbaarheid 
van onze Hockeyclub vele keren onderwerp geweest 
van discussie. 
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Weekkrant De Loop heeft Toponderzoek opdracht 
gegeven te onderzoeken hoe de Helmonders den-
ken over de aankomende gemeenteraadsverkie-
zingen. Zijn zij van plan te gaan stemmen? En zo 
ja, weten ze al op wie? Daarnaast is onderzocht 
hoe men zich oriënteert en informeert om tot een 
keuze te komen en of er nog tips voor de politieke 
partijen met betrekking tot de campagne. We zet-
ten de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek 
op een rij.

Helmond gaat stemmen, niet iedereen weet 
op wie
Slechts een klein deel van onze respondenten 
denkt niet te gaan stemmen. 5% zegt al te weten 
niet te gaan stemmen, 7% twijfelt hier nog over. De 
overige 88% gaat wel stemmen. 42% van het to-
taal aantal respondenten twijfelt nog over op welke 
partij zijn gaan stemmen, 31% gaat voor dezelfde 
partij als 4 jaar geleden, 15% gaat voor juist een 
andere partij dan 4 jaar geleden.

Als we vragen naar de drijfveren om te gaan 
stemmen, komen er 3 antwoorden sterk naar vo-
ren. ‘Stemmen is een democratisch recht’ is het 
meest gegeven antwoord, gevolgd door ‘als ik niet 
ga stemmen, mag ik ook niet klagen over de lokale 
politiek’. Ten slotte geeft men aan dat stemmen een 
manier is om van zich te laten horen.

Verkiezingen onderwerp van gesprek
Uit dit onderzoek bleek dat de gemeenteraadsver-
kiezingen onderwerp van gesprek zijn in de thuis-
situatie. Ongeveer twee derde van de personen die 
de vragenlijst hebben ingevuld, zegt de verkiezin-
gen te bespreken met familie, vrienden en beken-
den. Er wordt vooral gesproken over of en zo ja op 
wie, er gestemd gaat worden. Standpunten van de 
politieke partijen komen ook regelmatig voorbij.

Kandidaat moet opkomen voor inwoners
Iedereen weegt voor zichzelf af wat men belangrijk 
vindt en hoe men tot de uiteindelijke keuze komt. 
Bijna de helft van de respondenten geeft aan dat 
de kandidaat waar zij op willen stemmen, op moet 
komen voor de belangen van de inwoners. Verder 
wordt belangrijk gevonden (meer dan de helft van 
de respondenten) dat de kandidaat uit Helmond 
komt, liefst met ervaring in de politiek.

Stemwijzer favoriet bij oriëntatie
Bij de vraag welke communicatiemiddelen van 
invloed zijn op de stemkeuze, komt de stemwijzer 
als meest gebruikt naar voren, gevolgd door be-
richten in Weekkrant De Loop. Een kleinere groep 
richt zich op de websites van politieke partijen en 
huis-aan-huis-campagnemateriaal. Daarnaast 
wordt regelmatig teruggeblikt bij voorheen be-

haalde resultaten en stelt men het op prijs om een 
persoonlijk gesprek met een politicus te kunnen 
voeren.

Tips
We hebben gevraagd of onze respondenten tips 
hebben voor de politieke partijen voor hun cam-
pagne. Wat geregeld terugkwam, is dat men niet 
gediend is van loze beloftes. Beloftes waarmaken, 
eerlijkheid en integriteit worden gezien als een 
groot goed. Daarnaast vindt men het belangrijk dat 
zowel ouderen als jongeren niet vergeten worden 
en dat de partijen zich (ook na de verkiezingen) 
laten zien.

Opkomstpercentage verhogen
Ten slotte hebben we gevraagd naar ideeën om het 

opkomstpercentage in Helmond te verhogen. Vier 
jaar geleden was deze namelijk beschamend laag. 
63% van de respondenten gaf hierop als antwoord 
dat de politici zich meer moeten laten zien in de 
wijken. 31% denkt het opkomstpercentage te kun-
nen verhogen door meer in te zetten op initiatieven 
zoals het verzenden van brieven aan de inwoners, 
verkiezingsmarkten, advertenties en dergelijke.

Aanmelden panel
Wij zijn altijd op zoek naar Helmonders die ons Tip-
Helmond-panel willen versterken. Heb jij je mening 
klaar over allerlei onderwerpen en wil je die graag 
met ons delen? Meld je dan aan via www.tiphel-
mond.nl! Je krijgt dan zo nu en dan een vragenlijst 
toegestuurd. Elke mening telt en is waardevol.

Helmondse meningen zijn verdeeld: 

de één weet al naar wie de stem gaat, 
de ander twijfelt nog
Eén keer in de vier jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. 
Volgende week is het weer zover. Door te gaan stemmen, bepaal 
je samen met je stadsgenoten wie er in de gemeenteraad komen. 
De gekozen raadsleden hebben als belangrijkste taak het dagelijks 
bestuur, het college van burgemeester en wethouders, te controleren. 
Belangrijk om te gaan stemmen dus!
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2. Resultaten 

2.1 Stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 
Eén keer in de vier jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen. In maart 2022 gaat Nederland naar de 
stembus om de leden van de gemeenteraad te kiezen. De kandidaten met de meeste stemmen komen 
in de gemeenteraad. 
 

 
Op vraag "1. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 
maart 2022?" antwoordt 42% van de respondenten: "Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel 
stemmen". Zie toelichtingen op pagina 23. 
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Ja, op dezelfde partij als 4 jaar geleden

Ja, op een andere partij dan 4 jaar geleden

Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel
stemmen

Nee, ik heb nog geen idee en twijfel of ik ga
stemmen

Ik ga niet stemmen

1. Weet u al op welke partij u gaat stemmen tijdens de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022?

(n=285)
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Onderstaande vraag is alleen gesteld aan respondenten die vraag 1 met “Ja, op dezelfde partij als 4 
jaar geleden”, “Ja, op een andere partij dan 4 jaar geleden” of  “Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga 

wel stemmen” hebben beantwoord. 
 

 
Op vraag "1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?" antwoordt 60% van de respondenten: 
"Stemmen is een democratisch recht". Zie toelichtingen op pagina 23. 
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Stemmen is een democratisch recht

Stemmen geeft mij de kans om me te laten horen

Als ik niet ga stemmen, mag ik ook niet klagen
over de lokale politiek

Andere reden

Weet niet

1.1 Wat zijn voor u redenen om te gaan stemmen?
(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=249)

 
 

 
9 

 

 
Op vraag "2. Bespreekt u de gemeenteraadsverkiezingen met uw familie, vrienden en/of bekenden?" 
antwoordt 37% van de respondenten: "Ja, we bespreken op wie we gaan stemmen". Zie 
toelichtingen op pagina 24. 
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2. Bespreekt u de gemeenteraadsverkiezingen met uw 
familie, vrienden en/of bekenden?
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Onderstaande vraag is gesteld aan respondenten die vraag 1 met “Ja, op dezelfde partij als 4 jaar 
geleden”, “Ja, op een andere partij dan 4 jaar geleden”,  “Nee, ik heb nog geen idee, maar ik ga wel 

stemmen”, ’Nee, ik heb nog geen idee of twijfel of ik ga stemmen hebben beantwoord. 
 

 
Op vraag "7. Stel u bent werkzaam bij de gemeente Helmond met het doel het opkomstpercentage 
van de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 op te krikken, hoe zou u dit aanpakken?" 
antwoordt 63% van de respondenten: "Zorgen dat lokale politici zich meer laten zien in wijken".   Zie 
toelichtingen op pagina 27. 

Anders, namelijk: 
• 3 maal scheepsrecht {laat je zien} 
• Achtergrondinformatie kandidaten 
• Actief zijn naar de kiezers, zodat men zicht achteraf nooit kan verwijten dat men niet genoeg 

gedaan heeft. 
• Alleen gelijkgestemden motiveren 
• Beloften nakomen 
• Ben eerlijk en open, vooral buiet verkiezingstijd, zodat de mensen het vertrouwen in hun 

vertegenwoordigers terug krijgen. 
• Benoem wat speelt, wat je al gedaan hebt en wat standpunt is, zodat er wat te kiezen is 

31%

25%

63%

13%

9%

6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Inzetten op initiatieven die het
opkomstpercentage verhogen (zoals persoonlijke

brieven voor inwoners, verkiezingsmarkten,
advertenties)

Meer in gesprek gaan met niet-stemmers

Zorgen dat lokale politici zich meer laten zien in
wijken

Anders

Dit is een onmogelijke taak

Weet niet

8. Stel u bent werkzaam bij de gemeente Helmond met het 
doel het opkomstpercentage van de 

gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 op te krikken, 
hoe zou u dit aanpakken?

(Meerdere antwoorden mogelijk)

(n=262)
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5. Cindy Schouten
Armoede de wereld uit

6. Bert Valentijn
Werk en fatsoenlijk inkomen

10. Ruud van der Zanden
Leefbare wijken en buurten

9. Mijam van der Pijl
Vrijwilligerswerk stimuleren

1. Annegien Wijnands
Meedoen voor iedereen

3. Hassana Kadaoui
Gezond sporten en bewegen

8. Libbe Kooistra
Recht op goed wonen

4. Erik Bakker
Bescherm de kwetsbaren

2. Hans de Mare
Een groene en leefbare stad

7. Susan Verheij
Laaggeletterdheid bestrijden

We laten niemand links liggen

Zie voor ons programma 
www.helmond.pvda.nl

Stem PvdA! 
Stem lijst 9.
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50PLUS HELMONDDICHTBIJ EN BETROKKEN!

EN WAT IS JULLIE ROL IN HELMOND?

Verderop in deze krant zijn de punten van het ver-
kiezingsprogramma van 50PLUS Helmond opge-
nomen. In dit artikel willen de beide kartrekkers van 
50PLUS Helmond toch graag een aantal aspecten 
de revue laten passeren.

Allereerst gaat het over een leefbare stad voor seni-
oren. Frans trekt dat speerpunt naar zich toe: “Ook 
de gemeente Helmond heeft in de afgelopen jaren 
niet stilgezeten en activiteiten ontwikkeld, gekop-
peld aan die vergrijzing. 
Maar er zit geen samenhang in het beleid, het zijn 
eilandjes. Daar moet verandering in komen en dat 
kan door het aanstellen van een wethouder oude-
renbeleid.”

Voor Jan is het zo dat ons centrum hem na aan het 
hart ligt. In de coronaperiode was stilte en trooste-
loosheid aan de orde van de dag in het centrum. 
Terwijl er allerlei initiatieven lagen. Jan: “We heb-
ben als fractie het centrum als speerpunt benoemd 
om te komen tot meer verfraaiing; een toegankelij-
ker en aantrekkelijker centrum als trekpleister, ook 
voor toeristen. Het centrummanagement moet 
meer ingezet kunnen worden om ondernemers een 
steun in de rug te geven.

Naast deze twee speerpunten is veiligheid in brede 
zin het derde aandachtspunt. Dat standpunt gaat 
over veilige wijken/buurten, blauw meer op straat, 
digitale weerbaarheid voor ouderen en kwetsbaren. 
Maar het gaat ook over de veiligheid rond het spoor 
en een verbod op vuurwerk.

Even voorstellen: 
Frans Mol en Jan van Aert, de gezichten van 50PLUS Helmond

KRANT
Hoezo voorstellen is eigenlijk de vraag? 
Zowel Frans als Jan draaien al meer dan tien jaar mee in het politieke 
circuit in Helmond. Weliswaar in het begin vanuit verschillende 
politieke families, maar sinds het voorjaar van 2018 beide als fervent 
vertegenwoordiger van 50PLUS. Toch is er genoeg aanleiding om bij 
hen de doopceel eens te lichten en boven water te halen wie ze zijn, wat 
(en waarom!) ze doen in de politiek. Hoe kijken ze tegen de Helmondse 
toekomst aan? En de aanleiding daarvoor is vanzelfsprekend: de 
verkiezingen voor de gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart aanstaande.

Frans Mol (56 jaar jong) is weliswaar niet 
geboren en getogen in Helmond, maar kent 
de stad en zijn inwoners goed; hij woont nu 
sinds enkele jaren in Stiphout en daarvoor 
was hij inwoner van Brouwhuis, Dierdonk en 
Brandevoort. Door die omzwervingen heeft 
hij zich Helmond in vele hoedanigheden ei-
gen gemaakt. 

Naast de politiek heeft hij nog tijd om als ver-
koper buitendienst te werken bij Sunware; als 
je Frans belt dan tref je hem vaak op de A7 
of A28.

Jan van Aert (72 jaar jong) is helemaal 
Helmonds, geboren en grootgebracht in zijn 
prachtige stad, waar hij nog steeds verliefd 
op is. Ook Jan heeft wat betreft wonen veel 
gezworven door de stad en woont nu op een 
fantastisch plekje in Dierdonk.

Hij is gepensioneerd en werkte daarvoor bij 
een door en door Helmonds bedrijf Ned-
schroef, laatstelijk als Quality Service Engi-
neer/Case Manager/Arbocoördinator. 

GENOEG DAAROVER, 
NU DE POLITIEK EN 50PLUS
Voor beiden natuurlijk de vraag waarom 
ze actief zijn in de politiek.

Voor Frans geldt dat langs de zijlijn staan geen 
optie is. Hij wil iets kunnen betekenen voor onze 
medemens en dat is voor hem erg belangrijk. Voor 
Frans geldt dat roepen niet voldoende is, maar dat 
het erop aankomt om ook iets doen. Een duidelijk 
statement over zijn ‘drive’.

Bij Jan van Aert draait het voornamelijk om de lief-
de voor de stad en daar horen de bewoners natuur-
lijk bij. Jan heeft de groei van de stad heel nadruk-
kelijk beleefd. Zijn tienerjaren maakten indruk; hoe 
het lelijk zwaantje Helmond is omgebouwd naar 
een volwassen en volwaardige samenleving van-
af de jaren 70 in de vorige eeuw, fascineert hem. 
Daardoor is en blijft hij gemotiveerd om daar zijn 
bijdrage aan te leven. Politiek is voor hem Helmond; 
Helmond is voor hem meer dan politiek.

Als het gaat om hun aandacht voor Helmond en 
Helmonders kun je zowel Jan als Frans vrijwel 
iedere zaterdag op de markt (op de Markt) tegen-
komen. Niet zozeer als politicus, maar een gesprek 
over de politiek gaan ze zeker niet uit de weg.

Zoals gemeld komen beiden uit verschillende po-
litieke families alvorens ze zich ‘bekeerden’ tot 
50PLUS.

Het waarom 50PLUS formuleert Jan zo: “50PLUS 
drukt een belangrijke stempel op discussies over 
pensioenen en de AOW. Nederland vergrijst en 
dat vraagt om een andere aanpak. 50PLUS staat 
daarvoor, maar niet alleen daarvoor. Ook andere 
vraagstukken in de samenleving worden in samen-
hang met die vergrijzing bij de kop gepakt. 50PLUS 
is de enige partij voor ouderen en dat spreekt mij 
erg aan.”

Frans vult aan: “Omdat 50Plus opkomt voor een 
groep mensen die het al niet breed hebben, en 
waar altijd de klappen vallen.” Hij denkt dan zeker 
aan het pensioen en AOW, maar ook aan de toe-
passing van de WMO.

Sterk punt van 50PLUS is voor hen dat de partij 
niet alleen blaft, maar ook bijt. Als voorbeeld kun 
je opvoeren dat de partij een andere keuze maakt 
die bij projectontwikkelaars niet altijd lekker valt: 1 
op de 3 nieuwe woningen voor starters en 1 op de 
3 voor senioren bouwen. Gezinswoningen komen 
dan beschikbaar als de senioren naar deze betaal-
bare passende woningen verhuizen.

Het verkiezingsprogramma vijf thema’s:
- Zorg, welzijn, eenzaamheid, huisvesting;
- Arbeidsmarkt en armoedebestrijding;
- Mobiliteit en energie;
- Cultuur, sport en onderwijs;
- Bestuur en openbaarheid;
Bij ieder thema heeft de fractie duidelijke, korte, krachtige en inzichtelijke kernpunten ver-
woord; geen lange teksten!

Dit artikel sluiten we af met iets persoonlijks:
Wat zijn de eerste woorden van een door jou te maken gedicht over Helmond:
- Frans Mol: “Het altijd gezellige en imposante Helmond”
- Jan van Aert: “Helmond, er klinkt een woord, daar een lach, ik fluister: 
  dit wordt weer een mooie dag”

Duurzaamheid staat ook op de agenda; vandaar een pleidooi onder de titel 
‘De wereld is van ons’ als slotonderdeel van het verkiezingsprogramma.

HELMOND
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MARTIN VAN ROOIJEN voert keiharde 
strijd voor behoud van het huidige 
pensioenstelsel! 

50PLUS Senator, Martin van Rooijen: “Het bestaande pensioenrecht wordt afgepakt en gepensioneerden 
worden gedwongen die diefstal te aanvaarden.” 

50PLUS is gekozen in alle provincies, alle wa-
terschappen en in een groot aantal steden en 
gemeenten. En heeft 2 leden in de Eerste Kamer: 
Martine Baay en ik.

Wij kunnen in de Eerste Kamer soms het verschil 
maken omdat het kabinet nu geen meerderheid 
heeft met slechts 32 zetels. En dat blijft zo met dit 
kabinet, bestaande uit de huidige 4 coalitiepartijen. 
SGP, fractie Otten en 50PLUS kunnen met hun 6  
zetels het kabinet aan meerderheid helpen. Dat is 
bijvoorbeeld tweemaal gebeurd met Stikstofwets-
voorstellen. Een keer was ook de SP erbij betrok-
ken.

Het bestuur heeft mij gevraagd als politiek leider op 
te treden. Ik heb die taak met overtuiging aangeno-
men. Martine Baay en ik zullen ons samen keihard 
blijven inzetten voor de belangen en strijdpunten 
van 50PLUS.

Wij kijken vooruit en dat moet omdat de gemeente-
raadsverkiezingen snel voor de deur staan: maart 
2022. Wij zullen als Eerste Kamer-leden de ver-
kiezingscampagne voluit ondersteunen. Onze ge-
meentefracties kunnen een beroep op ons doen. 
Wij zijn al in een groot aantal gemeenten verte-
genwoordigd en zullen ook in een aantal voor ons 
nieuwe steden en dorpen mee gaan doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

De voorbereidingen zijn al in volle gang.
50PLUS ontleent haar bestaansrecht aan onze 
unieke kroonjuwelen: de AOW en het Aanvullend 
Pensioen. Samen moeten die zorgen voor een on-
bezorgde financiële toekomst van onze 3,5 mln ou-

deren. En dat is precies de opdracht van 50PLUS, 
waarin wij ons ook onderscheiden van andere poli-
tieke partijen. De AOW en het pensioen zijn de ba-
kens voor de financiële toekomst van de ouderen. 
Uit alle onderzoeken van Maurice de Hond blijkt 
dat de ouderen zich grote zorgen maken over hun 
financiële toekomst. 50PLUS heeft de opdracht die 
toekomst te verbeteren en moet de kansen die er 
liggen, grijpen om dat te doen. Uit onderzoek van 
De Hond blijkt dat een overgrote meerderheid vindt 
dat er plaats is voor een partij die opkomt voor de 
ouderen!
50PLUS vecht voor een welvaartsvaste AOW, die al 
vele jaren slechts waardevast is. En voor een waar-
devast pensioen door indexatie. Al 12 jaar worden 
onze pensioenen niet verhoogd voor de inflatie en 
dat heeft al tot een enorme koopkrachtdaling geleid 
van 22%.

Pensioenfondsen worden steeds rijker maar wor-
den straatarm gerekend door de vreselijke 0% 
rekenrente. Er is geen land waar je moet rekenen 
met de risicovrije rente die door de markt wordt be-
paald. Knettergek zijn wij, dat we zelf zulke domme 
rekenregels hebben gemaakt. Dom omdat wij ons 
afhankelijk hebben gemaakt van de ECB die de ren-
te naar de afgrond heeft gemanipuleerd. 

Ook de komende jaren zullen de pensioenen niet 
worden verhoogd en dat is des te erger nu de infla-
tie omhoog giert. Koopkracht zal tot 2028 met 40% 
dalen. Wij eisen forse verbetering van de koop-
kracht. De motie van 50PLUS in de senaat voor 
een substantiële verhoging van de ouderenkorting 
werd op het nippertje verworpen: 35 stemmen 
voor. Jammer dat de Partij voor de Dieren en/of de 
PvdA niet steunden.

De rekenrente is de oorzaak van deze pensioenel-
lende. 50PLUS heeft nu tweemaal een initiatief-
wetsvoorstel ingediend voor tijdelijke verhoging 
van de rekenrente tot 2%. Dan stijgt dekkingsgraad 
met 35% en kan er gewoon volledig worden ge-
indexeerd en ook gemiste indexatie worden inge-
haald. Dat zijn geen woorden maar daden. Geluk-
kig heeft de SP het initiatief van Corrie van Brenk 
overgenomen en wij zullen dat vanuit de senaat vol 
ondersteunen.

50PLUS was, is en blijft tegen het Pensioenak-
koord. Niet omdat we tegen willen zijn, maar omdat 
het niet anders kan. Het is in de eerste plaats onno-
dig omdat een simpele verhoging van de rekenrente 
de oplossing is. En in de tweede plaats wordt het 
bestaande pensioenrecht afgepakt en gepensio-
neerden worden gedwongen die diefstal te aan-
vaarden. Dat gebeurt door het zgn. invaren, dat een 
regelrechte aantasting van het eigendomsrecht is. 
Groepen van gepensioneerden zullen dat bij onze 
rechters aanvechten en bij de Europese rechter: 
het EU Hof van Justitie.

De rekenrente is een politiek dogma, een geloofs-
artikel dat in beton is gegoten. Veranderen van de 
rekenrentemethode zou groot gezichtsverlies bete-
kenen voor kabinetten Rutte en DNB! 
Indiening van nieuwe Pensioenwet is weer uit-
gesteld tot begin 2022. Het voorstel is gestuit op 
enorme kritiek. 50PLUS vindt dat het juridisch aan 
alle kanten rammelt, niet waterdicht is en niet uit-
voerbaar is in deze vorm. Onze conclusie: Stop dit 
onzalig pensioenplan.

Senator Martin van Rooijen 50PLUS Fractievoor-
zitter Eerste Kamer

RED ONZE AOW

Uw lokale stem telt!
Bij de debatten in de Tweede Kamer over het 
coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en CU 
bleek al snel dat het kabinet onder leiding van 
Mark Rutte niet van plan was om die ontkoppe-
ling van de AOW ongedaan te maken.

Er werd veel gesproken over toe te passen 
systemen om de consequenties van zo’n ont-
koppeling op te vangen. Maar dat zijn tijdelijke 
maatregelen! Als de ontkoppeling eenmaal tot 
stand komt, dan zijn we hem kwijt en dat heeft 
in ieder geval in de toekomst dramatische ge-
volgen; zeker voor die ouderen die alleen maar 
een AOW hebben. En een (klein) pensioentje is 
ook niet veilig in deze tijd met een pensioenak-
koord, dat aan alle kanten rammelt. Niet alleen 
de AOW’ers van nu zijn de klos, maar ook bin-
nenkort de grote groep van 60-plussers (1,3 
miljoen in Nederland!).

Wie gedacht zou hebben dat de verkiezingen 
van 16 maart 2022 over lokale standpunten 
gaat, moet zich bedenken dat nu meer dan ooit 
‘Den Haag’ aan de touwtjes trekt en het lokale 
bestuur en de lokale politici kunnen achteraf de 
consequenties verwerken. Wat wij als AOW’ers 
en gepensioneerden (ongeveer 3,3 miljoen 
stemmers!) nu tegen de oude/nieuwe coalitie 
moeten zeggen, is: wij stemmen op 16 maart 
2022 niet op de VVD, niet op D66, niet op het 
CDA en niet op de CU. Wij denken dat 16 maart 
2022 een uitgelezen kans is om als ouderen te 
laten zien dat we ons niet laten piepelen.

Ouderen komen door de 
ontkoppeling van de AOW in 
diepe geldnood! Of en hoe uw 
gemeente dan gaat bijspringen, 
bepaalt U als kiezer! 

KANDIDATENLIJST 
50PLUS HELMOND

1. Frans Mol
Stiphout

2. Jan van Aert
Dierdonk

3. Marita van Lierop
Dierdonk

4. Jan Karel van der Zanden
Mierlo-Hout

5. René van Lierop
Centrum

6. Jan Hendriks
Rijpelberg

7. Jorien van Aert
Helmond - Oost

8. Joke van de Brake
Stiphout

9. Janny Wayers
Dierdonk

10. Rini Claassens
Helmond - Noord
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ken.

Het bestuur heeft mij gevraagd als politiek leider op 
te treden. Ik heb die taak met overtuiging aangeno-
men. Martine Baay en ik zullen ons samen keihard 
blijven inzetten voor de belangen en strijdpunten 
van 50PLUS.

Wij kijken vooruit en dat moet omdat de gemeente-
raadsverkiezingen snel voor de deur staan: maart 
2022. Wij zullen als Eerste Kamer-leden de ver-
kiezingscampagne voluit ondersteunen. Onze ge-
meentefracties kunnen een beroep op ons doen. 
Wij zijn al in een groot aantal gemeenten verte-
genwoordigd en zullen ook in een aantal voor ons 
nieuwe steden en dorpen mee gaan doen aan de 
gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022.

De voorbereidingen zijn al in volle gang.
50PLUS ontleent haar bestaansrecht aan onze 
unieke kroonjuwelen: de AOW en het Aanvullend 
Pensioen. Samen moeten die zorgen voor een on-
bezorgde financiële toekomst van onze 3,5 mln ou-

deren. En dat is precies de opdracht van 50PLUS, 
waarin wij ons ook onderscheiden van andere poli-
tieke partijen. De AOW en het pensioen zijn de ba-
kens voor de financiële toekomst van de ouderen. 
Uit alle onderzoeken van Maurice de Hond blijkt 
dat de ouderen zich grote zorgen maken over hun 
financiële toekomst. 50PLUS heeft de opdracht die 
toekomst te verbeteren en moet de kansen die er 
liggen, grijpen om dat te doen. Uit onderzoek van 
De Hond blijkt dat een overgrote meerderheid vindt 
dat er plaats is voor een partij die opkomt voor de 
ouderen!
50PLUS vecht voor een welvaartsvaste AOW, die al 
vele jaren slechts waardevast is. En voor een waar-
devast pensioen door indexatie. Al 12 jaar worden 
onze pensioenen niet verhoogd voor de inflatie en 
dat heeft al tot een enorme koopkrachtdaling geleid 
van 22%.

Pensioenfondsen worden steeds rijker maar wor-
den straatarm gerekend door de vreselijke 0% 
rekenrente. Er is geen land waar je moet rekenen 
met de risicovrije rente die door de markt wordt be-
paald. Knettergek zijn wij, dat we zelf zulke domme 
rekenregels hebben gemaakt. Dom omdat wij ons 
afhankelijk hebben gemaakt van de ECB die de ren-
te naar de afgrond heeft gemanipuleerd. 

Ook de komende jaren zullen de pensioenen niet 
worden verhoogd en dat is des te erger nu de infla-
tie omhoog giert. Koopkracht zal tot 2028 met 40% 
dalen. Wij eisen forse verbetering van de koop-
kracht. De motie van 50PLUS in de senaat voor 
een substantiële verhoging van de ouderenkorting 
werd op het nippertje verworpen: 35 stemmen 
voor. Jammer dat de Partij voor de Dieren en/of de 
PvdA niet steunden.

De rekenrente is de oorzaak van deze pensioenel-
lende. 50PLUS heeft nu tweemaal een initiatief-
wetsvoorstel ingediend voor tijdelijke verhoging 
van de rekenrente tot 2%. Dan stijgt dekkingsgraad 
met 35% en kan er gewoon volledig worden ge-
indexeerd en ook gemiste indexatie worden inge-
haald. Dat zijn geen woorden maar daden. Geluk-
kig heeft de SP het initiatief van Corrie van Brenk 
overgenomen en wij zullen dat vanuit de senaat vol 
ondersteunen.

50PLUS was, is en blijft tegen het Pensioenak-
koord. Niet omdat we tegen willen zijn, maar omdat 
het niet anders kan. Het is in de eerste plaats onno-
dig omdat een simpele verhoging van de rekenrente 
de oplossing is. En in de tweede plaats wordt het 
bestaande pensioenrecht afgepakt en gepensio-
neerden worden gedwongen die diefstal te aan-
vaarden. Dat gebeurt door het zgn. invaren, dat een 
regelrechte aantasting van het eigendomsrecht is. 
Groepen van gepensioneerden zullen dat bij onze 
rechters aanvechten en bij de Europese rechter: 
het EU Hof van Justitie.

De rekenrente is een politiek dogma, een geloofs-
artikel dat in beton is gegoten. Veranderen van de 
rekenrentemethode zou groot gezichtsverlies bete-
kenen voor kabinetten Rutte en DNB! 
Indiening van nieuwe Pensioenwet is weer uit-
gesteld tot begin 2022. Het voorstel is gestuit op 
enorme kritiek. 50PLUS vindt dat het juridisch aan 
alle kanten rammelt, niet waterdicht is en niet uit-
voerbaar is in deze vorm. Onze conclusie: Stop dit 
onzalig pensioenplan.

Senator Martin van Rooijen 50PLUS Fractievoor-
zitter Eerste Kamer

RED ONZE AOW

Uw lokale stem telt!
Bij de debatten in de Tweede Kamer over het 
coalitieakkoord van de VVD, D66, CDA en CU 
bleek al snel dat het kabinet onder leiding van 
Mark Rutte niet van plan was om die ontkoppe-
ling van de AOW ongedaan te maken.

Er werd veel gesproken over toe te passen 
systemen om de consequenties van zo’n ont-
koppeling op te vangen. Maar dat zijn tijdelijke 
maatregelen! Als de ontkoppeling eenmaal tot 
stand komt, dan zijn we hem kwijt en dat heeft 
in ieder geval in de toekomst dramatische ge-
volgen; zeker voor die ouderen die alleen maar 
een AOW hebben. En een (klein) pensioentje is 
ook niet veilig in deze tijd met een pensioenak-
koord, dat aan alle kanten rammelt. Niet alleen 
de AOW’ers van nu zijn de klos, maar ook bin-
nenkort de grote groep van 60-plussers (1,3 
miljoen in Nederland!).

Wie gedacht zou hebben dat de verkiezingen 
van 16 maart 2022 over lokale standpunten 
gaat, moet zich bedenken dat nu meer dan ooit 
‘Den Haag’ aan de touwtjes trekt en het lokale 
bestuur en de lokale politici kunnen achteraf de 
consequenties verwerken. Wat wij als AOW’ers 
en gepensioneerden (ongeveer 3,3 miljoen 
stemmers!) nu tegen de oude/nieuwe coalitie 
moeten zeggen, is: wij stemmen op 16 maart 
2022 niet op de VVD, niet op D66, niet op het 
CDA en niet op de CU. Wij denken dat 16 maart 
2022 een uitgelezen kans is om als ouderen te 
laten zien dat we ons niet laten piepelen.

Ouderen komen door de 
ontkoppeling van de AOW in 
diepe geldnood! Of en hoe uw 
gemeente dan gaat bijspringen, 
bepaalt U als kiezer! 

KANDIDATENLIJST 
50PLUS HELMOND

1. Frans Mol
Stiphout

2. Jan van Aert
Dierdonk

3. Marita van Lierop
Dierdonk

4. Jan Karel van der Zanden
Mierlo-Hout

5. René van Lierop
Centrum

6. Jan Hendriks
Rijpelberg

7. Jorien van Aert
Helmond - Oost

8. Joke van de Brake
Stiphout

9. Janny Wayers
Dierdonk

10. Rini Claassens
Helmond - Noord

50PLUS HELMONDDICHTBIJ EN BETROKKEN!

Terugblik op 4 jaar 50PLUS 
in de raad van Helmond

Het Verkiezingsprogramma 
50PLUS Helmond 
2022 – 2026
DICHTBIJ EN BETROKKEN

Terugkijken waar de fractie zich mee bezig heeft gehouden in 
de afgelopen vier jaar deelname van 50PLUS Helmond, maakt 
vanzelfsprekend deel uit van deze krant.

Het gehele verkiezingsprogramma kunt lezen op onze website 
www.50pluspartij.nl/helmond.

Een goede gewoonte is om wat cijfertjes te tonen; 
het gaat om ingediende moties/amendementen en 
ook de gestelde vragen aan het college over actuele 
zaken.

Daaronder enkele ‘highlights’ uit die jaren.

Moties
50PLUS alleen 19 moties, waarvan 8 aangenomen
Samen met andere partijen 39, waarvan 26  
aangenomen.

Amendementen
Samen met andere partijen 12, waarvan 2 
aangenomen
Vragen aan het college:
2018 - 6 (totaal 60)
2019 - 8 (totaal 47)
2020 - 17 (totaal 76)
2021 - 8 (totaal 84)

Enkele moties van 50PLUS Helmond in the 
picture:
• Instellen van ‘het Automaatje’ als 
vervoersmogelijkheid voor ouderen en kwetsbaren;
• Open Hiring als systeem om senioren een kans 
op de arbeidsmarkt te geven;
• Weerloos op de app, bedoeld om de digitale 
weerbaarheid van ouderen te verbeten;

• Sauna en bubbelbad in het nieuwe zwembad;
• Onderzoek naar de relatie fastfood en gezondheid;
• Onderzoek naar inzet van de ombudsfunctie.

Welke vragen heeft 50PLUS Helmond over 
actuele zaken aan het college gesteld? 
Op de website van de gemeente 
www.helmond.nl/gemeenteraad zijn de vragen 
van alle partijen verzameld.
Enkele in het oog springende vragen van 50PLUS 
Helmond zijn:
• Woonbehoefte van senioren;
• Banen voor 50-plussers;
• Schuldsanering in Helmond;
• Positie Helmond Marketing;
• Scootmobielen;
• Gratis mondkapjes voor minima;
• Ondersteuning MKB;
• De markt in crisistijd;
• Vuurwerk bij jaarwisseling;
• Beroering in Stiphout;
• Coffeeshopbeleid;
• Behoud pand Torenstraat 36.

Graag vertellen we u meer over deze (en andere) 
onderwerpen. 
Veel van deze onderwerpen hebben een plaatsje 
gekregen in het Verkiezingsprogramma 2022 – 
2026. 

In deze krant nemen we u mee in onze speer-
punten en laten we zien welke thema’s we voor-
staan.

Het programma is gebaseerd op een drietal uit-
ganspunten van de partij 50PLUS. Dan hebben 
we het over individuele vrijheid, sociale recht-
vaardigheid en maatschappelijke verantwoor-
ding.
Daarnaast zal het onderwerp Pensioen en AOW 
altijd doorklinken en doorwerken op datgene 
waar 50PLUS voor staat.

De raad van een gemeente gaat niet over de 
AOW en pensioenen, maar wel over (financiële) 
maatregelen die een ondersteuning kunnen be-
tekenen voor de positie van de senioren.

DRIE speerpunten:
Een leefbare stad voor senioren
Kernpunten: een betere samenhang in beleid 
voor wonen, zorg, eenzaamheid, cultuur, ver-
voer, veiligheid, weerbaarheid, sport, ontmoe-
ting etc. Wij willen een wethouder voor senio-
renbeleid. 

Veiligheid
Kernpunten: tegengaan van gevoel van onveilig-
heid; weerbaarheid vergroten; ontmoedigen van 
verslavingen; geen vuurwerk meer; blauw meer 
op straat.

Centrum
Kernpunten: uitvoeren van centrumperspectief 
om te komen tot een kloppend hart en interes-
sant centrum van onze stad; imagoverbetering 
en ondersteuning aan de ondernemers.

VIJF Thema’s
Zorg en welzijn
Kernpunten: flexibele invulling WMO; seni-
orencoaches; kwetsbaarheid verminderen; 
woon-leefvisie.
Arbeidsmarkt en armoedebestrijding
Kernpunten: Stimuleringspakket 50-plussers; 
minimavoorzieningen naar hoger plan.

Mobiliteit en energie
Kernpunten: Laadpalen auto’s en fietsen; ver-
beteren luchtkwaliteit; energie betrouwbaar en 
betaalbaar.
Cultuur, sport en onderwijs
Kernpunten: Positie 50-plusser als vrijwilliger; 
samenwerking stimuleren; sport en fastfood; 
betere performance in de stad van beroepson-
derwijs.

Bestuur en openbaarheid
Kernpunten: Andere bestuurscultuur; verster-
ken van informatiepositie 

Als het over duurzaamheid gaat, dan zeggen 
we: De wereld is onze zorg; verbeteren begint 
bij onszelf.

www.50pluspartij.nl/helmond  |  info@50plushelmond.nl  
Facebook: 50PLUS Helmond  |  Twitter: @50plushelmond
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Stem lijst 6

#4 Jan Karel 
v.d. Zanden

#5 Rene 
van Lierop

#6 Jan 
Hendriks

#3 Marita 
van Lierop

Dierdonk

Waarom politiek
Een mening hebben is 1, deze ventileren is 2, maar 
er dan ook iets mee doen voor de samenleving en 
woorden omzetten in daden is alles bij elkaar ge-
nomen 3. Graag zet ik woorden om in daden en 
beteken daarin iets voor de medemens en de sa-
menleving.

Waarom 50PLUS
Omdat je als begin 50 vooruit gaat kijken naar de 
toekomst en alle voorzieningen die daarbij horen. 
Als beginnende 50’er sta je nog volop in het leven 
en heb je veel ervaring opgebouwd. Je staat tussen 
de toekomst en het verleden.

Sterk punt 50PLUS
Dichtbij en betrokken. Oog voor de jeugd en voor 
de ouderen.

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
Veiligheid is voor mij persoonlijk het belangrijkste 
aspect. Het is randvoorwaarde 1 in een samenle-
ving om samen verder te kunnen. Vanuit daar bouw 
je respect op voor elkaar en kom je nader tot elkaar.

50PLUS Helmond is voor mij
Betrokkenheid, veiligheid, samenwerken, daad-
kracht, respect.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Groeistad Helmond aan het K’naal.

Mierlo-Hout 

Waarom politiek
Ik ben in de politiek gegaan om ouderen een stem 
te geven.

Waarom 50PLUS
Ik ben destijds lid geworden van 50PLUS, omdat 
die partij echt opkomt voor de belangen van de 
AOW- en pensioengerechtigden en oog heeft voor 
de positie van de oudere werknemer op de arbeids-
markt.

Sterk punt 50PLUS
Het is de enige ouderenpartij

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
Vanwege mijn financiële achtergrond noem ik het 
solide begrotingsbeleid dat 50PLUS voorstaat en 
dat de lokale lasten zoals de OZB niet mogen stij-
gen.

50PLUS Helmond is voor mij
Goed team, sociaal en betrokken.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Grote mond, maar klein hartje.

Centrum

Waarom politiek
Ik wilde ook iets voor de al wat oudere medemens 
gaan betekenen en uiteraard ook voor alle andere 
stadsgenoten.

Waarom 50PLUS
Ik voel me bij 50PLUS thuis, juist vanwege dat de 
50-plussers vaak een vergeten doelgroep zijn en 
daar wilde ik me voor inzetten. Meer aandacht voor 
de wat oudere medemens.

Sterk punt 50PLUS
De aandacht voor de wat oudere medemensen. 
Leefbare stad voor senioren.

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
De aandacht voor: zorg, welzijn, eenzaamheid, 
huisvesting en verkleinen van de ongelijkheid in de 
maatschappij.

50PLUS Helmond is voor mij
Staan voor wat ze uitdragen, eerlijk en betrouw-
baar.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Worum ik er zo van haaw.

Rijpelberg

Waarom politiek
Als ambtenaar jaren betrokken geweest bij de poli-
tiek; met die ervaring en kennis als basis probeer ik 
een bijdrage te leveren aan goed bestuur en betrok-
kenheid van de inwoners.

Waarom 50PLUS
50PLUS is bij uitstek een partij die zich inzet voor 
de oudere medemens. 

Sterk punt 50PLUS
Het is de enige ouderenpartij in Nederland. Daar-
naast is ook aandacht voor andere zaken in de sa-
menleving.

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
Besturen op hoofdlijnen en vergroten van bijdrage 
van inwoners aan de politieke besluitvorming.

50PLUS Helmond is voor mij
Samen gericht werken aan de positie van senioren.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Met je kasteel, fabrieken en luchtbrug.

50PLUS: Ode aan Helmond

groeistad aan ’t K’naal
het altijd gezellige en imposante Helmond

met het kasteel, de fabrieken en de luchtbrug
worum ik zo geef

grote mond, maar klein hartje
Helmond, er klinkt een woord, daar een lach

ik fluister: dat wordt weer een mooie dag

Colofon

Dit katern is een uitgave van 50PLUS Helmond
www.50pluspartij.nl/helmond - info@50plushelmond.nl 

Coördinatie: Jan Hendriks
Teksten: Martin van Rooijen, Jan Karel van der Zanden, Jan Hendriks 

Maart 2022
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Stem lijst 6

#4 Jan Karel 
v.d. Zanden

#5 Rene 
van Lierop

#6 Jan 
Hendriks

#3 Marita 
van Lierop

Dierdonk

Waarom politiek
Een mening hebben is 1, deze ventileren is 2, maar 
er dan ook iets mee doen voor de samenleving en 
woorden omzetten in daden is alles bij elkaar ge-
nomen 3. Graag zet ik woorden om in daden en 
beteken daarin iets voor de medemens en de sa-
menleving.

Waarom 50PLUS
Omdat je als begin 50 vooruit gaat kijken naar de 
toekomst en alle voorzieningen die daarbij horen. 
Als beginnende 50’er sta je nog volop in het leven 
en heb je veel ervaring opgebouwd. Je staat tussen 
de toekomst en het verleden.

Sterk punt 50PLUS
Dichtbij en betrokken. Oog voor de jeugd en voor 
de ouderen.

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
Veiligheid is voor mij persoonlijk het belangrijkste 
aspect. Het is randvoorwaarde 1 in een samenle-
ving om samen verder te kunnen. Vanuit daar bouw 
je respect op voor elkaar en kom je nader tot elkaar.

50PLUS Helmond is voor mij
Betrokkenheid, veiligheid, samenwerken, daad-
kracht, respect.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Groeistad Helmond aan het K’naal.

Mierlo-Hout 

Waarom politiek
Ik ben in de politiek gegaan om ouderen een stem 
te geven.

Waarom 50PLUS
Ik ben destijds lid geworden van 50PLUS, omdat 
die partij echt opkomt voor de belangen van de 
AOW- en pensioengerechtigden en oog heeft voor 
de positie van de oudere werknemer op de arbeids-
markt.

Sterk punt 50PLUS
Het is de enige ouderenpartij

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
Vanwege mijn financiële achtergrond noem ik het 
solide begrotingsbeleid dat 50PLUS voorstaat en 
dat de lokale lasten zoals de OZB niet mogen stij-
gen.

50PLUS Helmond is voor mij
Goed team, sociaal en betrokken.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Grote mond, maar klein hartje.

Centrum

Waarom politiek
Ik wilde ook iets voor de al wat oudere medemens 
gaan betekenen en uiteraard ook voor alle andere 
stadsgenoten.

Waarom 50PLUS
Ik voel me bij 50PLUS thuis, juist vanwege dat de 
50-plussers vaak een vergeten doelgroep zijn en 
daar wilde ik me voor inzetten. Meer aandacht voor 
de wat oudere medemens.

Sterk punt 50PLUS
De aandacht voor de wat oudere medemensen. 
Leefbare stad voor senioren.

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
De aandacht voor: zorg, welzijn, eenzaamheid, 
huisvesting en verkleinen van de ongelijkheid in de 
maatschappij.

50PLUS Helmond is voor mij
Staan voor wat ze uitdragen, eerlijk en betrouw-
baar.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Worum ik er zo van haaw.

Rijpelberg

Waarom politiek
Als ambtenaar jaren betrokken geweest bij de poli-
tiek; met die ervaring en kennis als basis probeer ik 
een bijdrage te leveren aan goed bestuur en betrok-
kenheid van de inwoners.

Waarom 50PLUS
50PLUS is bij uitstek een partij die zich inzet voor 
de oudere medemens. 

Sterk punt 50PLUS
Het is de enige ouderenpartij in Nederland. Daar-
naast is ook aandacht voor andere zaken in de sa-
menleving.

Standpunt uit Verkiezingsprogramma
Besturen op hoofdlijnen en vergroten van bijdrage 
van inwoners aan de politieke besluitvorming.

50PLUS Helmond is voor mij
Samen gericht werken aan de positie van senioren.

Eerste vijf woorden voor gedicht 
over Helmond
Met je kasteel, fabrieken en luchtbrug.

50PLUS: Ode aan Helmond

groeistad aan ’t K’naal
het altijd gezellige en imposante Helmond

met het kasteel, de fabrieken en de luchtbrug
worum ik zo geef

grote mond, maar klein hartje
Helmond, er klinkt een woord, daar een lach

ik fluister: dat wordt weer een mooie dag

Colofon

Dit katern is een uitgave van 50PLUS Helmond
www.50pluspartij.nl/helmond - info@50plushelmond.nl 

Coördinatie: Jan Hendriks
Teksten: Martin van Rooijen, Jan Karel van der Zanden, Jan Hendriks 

Maart 2022
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#5 Serge van de Brug

#6 Jeanne Janssen-Jansen

Uw kandidaten 
voor de 

Helmondse 
gemeenteraad

Acht jaar geleden in 2014 heb ik dat bij een 
tv-interview bij de lokale omroep al uitgelegd. 
Een filmpje dat overigens nog steeds op YouTu-
be te zien is. De conclusie is heel simpel. Voor 
sommigen te gemakkelijk, maar daar ben ik het 
dus niet mee eens. Want wanneer volgende 
week de stemmen zijn geteld en de zetels zijn 
verdeeld, kan heel Helmond zien of er voor be-
paalde ‘beloftes’ een meerderheid is. Heeft een 
bepaalde belofte een meerderheid (minstens 
gesteund door 19 raadsleden) kan het eigenlijk 
namelijk nooit zo zijn, dat wanneer die belofte in 
de raad wordt behandeld, daar dan ineens géén 
meerderheid meer voor is! “Ja, dat komt door 
het coalitie-akkoord”, zeggen de coalitiepartijen 
dan. Weg belofte! Hoezo geen vertrouwen? De 
behaalde meerderheidsbeloftes volgende week 
zouden minimaal een belangrijk onderdeel moe-
ten worden voor de komende raadsperiode.

Tot op de dag van vandaag, en dat al vele jaren, 
hoor ik Helmondse inwoners al zeggen: “De 
politiek belooft van alles maar er wordt weinig 

van uitgevoerd. Ze doen toch wat ze zelf willen! 
Waarom zou ik nog gaan stemmen?” In gesprek-
ken probeer ik dan onze inwoners uit te leggen 
dat stemmen wel degelijk belangrijk is. Dat in 
heel veel landen in de wereld je niet eens kunt 
en mag stemmen. Ook veel Helmonders heb-
ben nadrukkelijk wél een standpunt en dragen 
dat ook duidelijk uit, maar gaan niet stemmen? 
Ik zeg dan altijd: “Niet gaan stemmen? Dan ook 
vier jaar je mond houden!” Daardoor zeggen 
veel mensen gelukkig dat ze dan toch maar 
misschien gaan stemmen. Of ze dat doen weet 
ik natuurlijk niet. Ook blijf ik stellen dat je moet 
blijven stemmen. Verander bijvoorbeeld eens 
een keer van partij. Want ik blijf het zeggen: de 
aanhouder wint. Ook in de politiek. Als raadslid 
heb ik altijd mét de Helmondse inwoners willen 
werken. Niet voor. Ja natuurlijk ook voor! Maar 
dan wel samen mét inwoners voor inwoners, 
voor de stad! Mì Hellemonders dus!

Michael Rieter, fractie-voorzitter en 
nr.2 Mì Hellemonders.

ingezonden bericht

Helmondse politiek: ga 
ook doen wat je belooft
HELMOND Mì Hellemonders snapt als geen ander waarom mensen 
geen vertrouwen meer hebben in de politiek. En wellicht ook 
waarom Helmond in 2018 bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen 
de laagste opkomst had van Nederland. En dat heeft volgens 
Mì Hellemonders met name te maken dat de politiek te vaak niet 
doet wat ze wel zegt te gaan doen. 

Elke gelijkenis met bestaande gebeurtenissen en/of personages berust op louter toeval. De tekening is, 
zoals Ray zelf ook al aangeeft, fictief en bedoeld als een humoristisch intermezzo in deze toch wel serieuze 

(verkiezings)tijd. Daarnaast zijn de partijen/personen lukraak gekozen, niet met de bedoeling iemand naar 
voren te schuiven of juist buiten te sluiten.

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 
 

 Elke stem telt!
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Lijsttrekker in Helmond Thomas Tuerlings: 
“GroenLinks wil Brabant fors verder vergroenen. 
Met ambitieuze voorstellen voegen we bijvoor-
beeld in onze stad meer dan 90.000 bomen toe. 
Concreet komt dat neer op een extra boom voor 
iedere Helmonder. Zo werken we aan een socia-
le stad met een groene en gezonde leefomgeving 
voor mens én dier.”

Parken, kabbelende beekjes en bomen geven Bra-
bantse steden karakter. Denk aan de Genneper 
Parken in Eindhoven, de Valkenberg in Breda, het 
Bossche Broek in Den Bosch, de Oude Dijk in Til-
burg of de Goorloopzone in Helmond. 

Toch domineren steen, beton en asfalt nog altijd 
onze omgeving. In de vijf grote Brabantse steden 
wil GroenLinks dat veranderen! Met een ambitieus 
voorstel: een extra boom voor iedere inwoner.

Versterken van de biodiversiteit en 
woonklimaat
Het planten van meer bomen leidt tot schonere 
lucht en minder hittestress, maar zorgt ook voor 
het beter vasthouden van overtollig regenwater. 
Dat is van groot belang in een warmer wordend kli-
maat. Daarnaast versterken bomen en natuur de 
biodiversiteit en maakt het de steden tot een fijne 
plek om te wonen, werken en recreëren. Door te 
investeren in biodiversiteit maken we het een aan-
gename plek voor mens én dier. 

Verandering begint in de Brabantse stad
Helaas zien we grote verschillen tussen Brabantse 
buurten. Vaak zijn het de zogenaamd ‘betere’ stra-
ten en buurten waar veel groen te vinden is. Dat is 
niet eerlijk en dat moet anders. Gelukkig kan het 
ook anders. Dat zien we al in de Brabantse steden 
waar GroenLinks meebestuurt. In de Goorloopzo-
ne in Helmond kun je al zien hoe meer groen de 
stad fijner maakt! Heel recent maakte de gemeen-
te Eindhoven bekend zelfs het landgoed De Wiele-
waal te kopen om er een openbaar stadspark van 
te maken. In Tilburg wordt de cityring omgevormd 
tot een groene zone. Hele rijstroken asfalt worden 
vervangen door groen en klinkers, is er meer ruimte 
voor stoepen en fietspaden. Het zijn drie voorbeel-
den hoe GroenLinks het verschil maakt: we maken 
vergroening voor iedereen toegankelijk.

GroenLinks Tweede Kamerlid Laura Bromet: 
“GroenLinks werkt overal aan vergroening en ons 
doel is voor elke Nederlander een nieuwe boom, 
17 miljoen nieuwe bomen! Vorig jaar schreef ik het 
Nationaal Bomenplan. Ik ben trots dat de lokale 
GroenLinksers in deze vijf Brabantse steden con-
creet aan de slag gaan!”

Lokale GroenLinks 
fracties lanceren manifest 
‘Bomen voor Brabant’ 
Extra boom voor elke Brabander 
in vijf grote steden 

HELMOND Iedere inwoner een extra boom. Dat plan lanceerde 
GroenLinks in Eindhoven, Tilburg, Breda, Den Bosch en Helmond. 
Met de titel ‘Bomen voor Brabant’ komen de lokale fracties met het 
voorstel om het aantal bomen in de vijf grootste Brabantse steden te 
verdubbelen van 1 miljoen naar bijna 2 miljoen. 

Wat is een stembus?
De stembus is een bus die langs verschillende 
stemlocaties rijdt en hier optredens geeft. We 
willen zorgen voor extra amusement voor en 
na het stemmen, voor jong en oud. We hopen 
hiermee mensen op te roepen om te gaan stem-
men.

De bus rijdt langs 18 verschillende stemloca-
ties. Zus en Zouwe is de gehele dag aanwezig, 
zij zorgen voor muzikaal amusement. Hoomrun 
Dance Studio geeft om 13:30 uur een optreden, 
Helmond Sport presenteert om 15:00 uur haar 
selectie, Aaron D geeft om 17:45 uur een optre-
den en ga zo verder! 

Omroep DitIsHelmond rijdt de hele dag mee 
met de bus om verschillende berichten hierover 
te uiten. De pers is uiteraard uitgenodigd om 
ook mee te rijden of op verschillende locaties 
aanwezig te zijn.

De stembus is geen rijdend stembureau. Er kan 
niet in de bus gestemd worden. 

Hoe ziet het programma eruit?
De bus maakt een start om 07:30 uur op stem-
locatie: sporthal Suytkade aan de Scheepsbou-
levard 2. Vervolgens rijdt de bus door naar ver-
schillende stemlocaties in Helmond.

Er zijn verschillende verrassingselementen. Om 
11:30 uur is bijvoorbeeld de bus aanwezig bij de 

drive-in stembureau op het parkeerterrein van 
de watertoren. (Een drive-in stembureau is een 
stemlocatie waar vanuit de auto gestemd kan 
worden. Even voor of na het doen van de bood-
schappen bijvoorbeeld. Dit kan op 16 maart 
2022.) Hier zal éénsterrenchef Jermaine van 
restaurant Rozario een culinair optreden geven 
en wat lekkers uitdelen. Om 20:30 uur bereikt 
de bus haar laatste bestemming. Bij Wijkhuis 
Brede School zal duo Henk & Hennita een op-
treden geven met accordeon en zang. Volledige 
route en optredens kunt u inzien via: www.hel-
mond.nl/1/verkiezingen/route-verkiezingsbus.

Meer informatie
Meer informatie over de verkiezingen, stemlo-
caties en meer vind je via: www.helmond.nl/
verkiezingen.

Stembus gemeenteraads-
verkiezingen
16 maart 2022 
Op woensdag 16 maart rijdt van 07:30 uur tot 21:00 uur langs 
verschillende stemlocaties een stembus rond met diverse 
optredens zoals: het duo Wanne Kwats, restaurant Nastrium, 
restaurant Rozario, Helmond Sport, Luc de Graaf, Cross Fit en 
verschillende zang- en dansgroepen. De volledige bus route treft 
u in de bijlage.

F | Zus en Zouwe. F | Gemeente Helmond.

Hoe werkt het?
Om uw rit te boeken belt u Taxbus op 0800 0234 
795. Geef aan dat u een rit naar een stembureau 
wil boeken. De telefonisten van Taxbus nemen 
samen met u de ritgegevens door en boeken uw 
heen- en terugrit naar en van het door u gewenste 
stembureau. Uiteraard kunt u eventuele hulpmid-
delen of een begeleider meenemen. Er zijn voor u 
(en uw begeleider) geen kosten verbonden aan de 
verkiezingsritten.

Stemmen voor iedereen mogelijk maken
Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stem-
men niet vanzelf. Dat komt bijvoorbeeld door een 

lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking. Er 
zijn ook mensen die moeite hebben met lezen. Wij 
willen dat iedereen makkelijk kan stemmen. Want 
elke stem telt. Daarom bieden we onder meer gra-
tis vervoer naar stembureaus voor wie slecht ter 
been is. En we zorgen voor toegankelijke stem-
bureaus. Niet alleen voor wie slechter ter been is, 
maar ook voor slechtzienden. In Helmond kunnen 
kiezers met een visuele beperking een stemmal 
met audio-ondersteuning gebruiken. Verder gaat 
er een stembus langs 5 verzorgingshuizen in Hel-
mond. En er staat informatie over de verkiezingen 
in eenvoudige taal op onze website 
(www.helmond.nl/verkiezingen).

Gratis vervoer naar stembureaus 
voor mensen met een beperking 
HELMOND Heeft u een beperking, bent u slecht ter been of 
heeft u een chronische ziekte? Taxbus brengt u en uw begeleider 
op 14, 15 of 16 maart gratis naar het stembureau. U hoeft geen 
Wmo-vervoerspas te hebben om hier gebruik van te maken. 
Taxbusvervoer zorgt voor extra capaciteit op deze dagen, zodat de 
wachttijden zo kort mogelijk zijn.
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& BEKIJK ONS VOLLEDIGE
VERKIEZINGSPROGRAMMA

Lijst 7
www.helderhelmond.nl

“Veilige en
prettige wijken”

“Een bereikbare stad”“verantwoorde groei
van Helmond”

“Trots op onze cultuur”

“aandacht voor
digitalisering”

“Een ander
afvalbeleid”

“Investeren in
onderwijs”“Sport omarmen”

“Betaalbare woningen” “Investeren in het welzijn
van onze inwoners”

“Meer invloed voor
Helmonders”

7
LIJST

2. Martijn Rieter 3. Alexandra Koolen

5. Stefanie Aarts

4. Willem Boetzkes

1. Louis van de Werff

“Veilige enprettige wijken”“Trots op onze cultuur”“Betaalbare woningen”

“Investeren in het welzijn
van onze inwoners”

“Sport omarmen”“Meer invloed voor
Helmonders”

‘’Durf te veranderen’’

Ze worden meteen ontvangen door de directeur 
Bart van den Akker. Louis van de Werff: “We krij-
gen een rondleiding door het prachtige museum 
en de verhalen van Bart zijn fantastisch.” Dan is er 
tijd voor koffie en onder de koffie vertelt Bart een 
boeiend verhaal over de historie van het museum. 
Ons college van Helmond komt er niet goed vanaf. 

Dankzij Helmondse en internationale onderne-
mers en door particulieren kan het museum voort-
bestaan en dat vindt Helder Helmond prachtig. 
Bij deze ondernemers (vrienden) zitten hele grote, 
wereldberoemde namen zoals Intel, Google en Mi-
crosoft. Het museum is dan ook wereldwijd erkend 

en hiermee hebben we als Helmond iets unieks in 
huis, iets wat Helmond echt op de kaart zet. We 
hadden graag nog willen luisteren naar de vele ver-
halen en hoe het HomeComputerMuseum men-
sen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpt, 
maar we hadden nog meer afspraken. 
We gaan zeker nog een keer terug. Het wordt tijd 
om onze blijk van waardering te overhandigen. We 
geven de cheque van 250 euro waarmee Helder 
Helmond hun steun voor dit museum uit en wat 
gebruikt wordt voor verdere uitbouw van dit sociale 
initiatief.

Proficiat HomeComputerMuseum!

Helder Helmond wordt vrienden van het HomeComputerMuseum. F | Helder Helmond.

Helder Helmond wordt vrienden 
met het HomeComputerMuseum
De fractieleden Alexandra Koolen en Louis van de Werff kwamen als 
eerste bezoekers binnen bij het HomeComputerMuseum in Helmond. 
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BINNENSTAD-OOST

BRANDEVOORT
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ANNAWIJ K / CENTRUM

SUYTKADE / CENTRUM

HELMOND-OOST

DIERDONK

CENTRUM

BINNENSTAD-OOST

BRANDEVOORT

STIPHOUT

CENTRUM / ORANJEBUURT

De jeugd is onze toekomst. Opkomen voor de 
minder bedeelden. Problemen moeten uitdagin-
gen worden om opgelost te worden.

Iedereen heeft recht op eten, drinken en een dak 
boven zij n hoofd. Met respect voor cultuur (ritue-
len) en tradities, de basis van onze samenleving 
en zo oud als de mensheid.

Herbie Guldenaar HELMOND NOORD

Michael Rieter HELMOND NOORD
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Hellemonders

7   Duidelijkheid over arbeids-
migratie: hoeveel arbeids-
migranten kunnen we in 
Helmond aan?

8   plan! heeft als enige tegen 
de zonnevisie gestemd 
omdat wij samen met jóu 
de mogelijkheden per wijk 
in kaart willen brengen.

9   De woningbouw heeft een 
nieuwe impuls nodig om te 
bouwen voor jong, oud, al-
leenstaanden en gezinnen.

10   Iedereen moet kunnen 
meedoen. Niet alleen over 
praten, maar er ook daad-
werkelijk iets aan doen.

11   Traverse ontzien met een 
rondweg om Helmond 
zodat de luchtkwaliteit en 
de doorstroming van het 
verkeer verbetert.

12   De gemeente moet eerder, 
vaker en meer informatie 
verstrekken over mogelijke 
plannen. Zodat de inbreng 
van inwoners nog meege-
nomen wordt.

In de zomer van 2021 heeft 
plan! in de stad aan jou ge-
vraagd wat jij belangrijk vindt 
voor onze stad. Dat zelfde 
doen we op onze avonden ‘in 
gesprek met plan!’. 

Op basis van de informatie die jij 
ons gegeven hebt, hebben wij 
ons plan, voor jou geschreven. 

De volgende punten uit dit 
plan willen we realiseren:

1   Meer BOA’s (Buitengewoon 
Opsporingsambtenaren)
per wijk en een lik op stuk 
handhavingsbeleid.

2   Geen extra coff eeshops 
bij jou in de wijk onder het 
huidige landelijke regime.

3   Een vergoeding van het 
wettelijk verplichte eigen 
risico in de basisverzeke-
ring voor minima.

4   Een extra impuls voor 
sportaccommodaties bij 
jou in de wijk.

5   Door ons voorstel is er 
een onderzoek naar het 
OV (Openbaar Vervoer), op 
basis daarvan investeren in 
het OV in Helmond.

6   Een ton voor elke wijk, het 
is aan de wijkbewoners 
om met elkaar te bepalen 
waar het geld aan wordt 
besteed: ‘maatwerk per 
wijk dóór de wijk’. 

Mijn, jouw, ons  door Helmonders
10
lijststem jij

16 maart
ook op

Volledig plan? 
Scan de QR-code:
Heb je vragen, 
opmerkingen of 
wil je met ons in 
gesprek? 

Mail dan naar: info@planhelmond.nl

BOA’s in de wijk

Sportaccomodaties

Arbeidsmigratie

Traverse ontzien

Geen extra shops

OV tussen de wijken

 Energietransitie

Communicatie

Verzekering minima

Ton voor elke wijk

Betaalbare woningen

Inclusiviteit

21 3

4 5 6

121110

97 8
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Kijkend naar andere gemeenten ziet Willems-Kar-
dol in Helmond meer mogelijkheden om veteranen 
te eren. Ze denkt hierbij onder andere aan om 
het anjerveld aan te vullen met jaarrond bloemen 
met een bankje. Ook zou er een optreden van een 
militair orkest kunnen plaatsvinden, dit ter ‘ver-
broedering en bewustwording’. Verder zou er een 
gemeentelijk inloophuis kunnen worden ingericht, 
waar veteranen hun verhaal kwijt kunnen. En zou-
den veteranen gastlessen kunnen verzorgen bin-
nen het Helmondse onderwijs.

Oproep aan het college van B&W 
en raadsleden
Aanleiding is de dinsdagmiddag ontvangen brief 
van de Helmondse veteraan Henk van Dijk waar-
over hij zegt: “Onder enkele veteranen heerst de 
indruk dat er op gemeentelijk niveau te weinig 
waardering voor hen zou zijn.” Willems-Kardol, ge-
diplomeerd luchtmachtofficier, kan deze gedachte 
wel begrijpen: “Zelf ben ik ook een trotse veteraan. 
Helmondse veteranen verdienen onze waardering 
en daar kunnen we meer voor doen. Denk hierbij 
ook aan de zorg voor veteranen.” De VVD’er ging in 
2008 vrijwillig op uitzending naar het ISAF-hoofd-
kwartier in Afghanistan. Een jaarlijkse gemeente-
lijke veteranendag, bijvoorbeeld op de dag van de 
bevrijding van Helmond, ziet de VVD wel zitten. 
Bosnië-veteraan Wilbert Linders, de nummer 6 
van de lokale partij Mì Hellemonders, onderschrijft 

deze oproep: ”Het is heel belangrijk om te blijven 
communiceren richting veteranen en dat kunnen 
we gezamenlijk beter doen.”

Zorgplicht
Vanuit de overheid en gemeente is er een bijzon-
dere zorgplicht voor veteranen vastgelegd in de 
Veteranenwet. Te denken valt aan veteranen die 
een traumatische ervaring hebben meegemaakt 
en daar blijvend last van hebben, of zelfs dakloos 
worden. Deze bijzondere groep inwoners mag best 
wat extra zorg en waardering krijgen en daar kan 
het Nederlands Veteraneninstituut bij helpen. “Be-
langrijk is dat gemeenten hun eigen momenten kie-
zen, voor het eren van hun eigen veteranen. Maar 
je kan als gemeente ook meer doen”, aldus Koos 
Sol van het Nederlands Veteraneninstituut tijdens 
de Gemeentelijke Inspiratiedag 2022.

In Helmond zijn er ongeveer 650 veteranen. Een 
veteraan is lang niet altijd een persoon op leeftijd. 
Er zijn ook veel ‘jonge’ veteranen. Veteranen zijn alle 
(oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit 
die ons land dienden in oorlogsomstandigheden of 
daarmee overeenkomende situaties, zoals vredes-
missies in internationaal verband. Nederlandse en 
misschien ook Helmondse militairen zijn afgelopen 
week vertrokken naar Roemenië om aan de grens 
met Oekraïne het NAVO-bondgenootschap te ver-
sterken.

VVD Helmond denkt aan 
gemeentelijke Veteranendag 

HELMOND Veteranen 
verdienen meer waardering 
dan ze nu krijgen en daarom 
zou Helmond er goed aan doen 
om een jaarlijkse Veteranendag 
op touw te zetten. Dat vindt 
Joyce Willems-Kardol, nummer 
twee op de VVD-lijst van de 
gemeenteraadsverkiezingen van 
komende week. 
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Door: Floortje Jansen

Niet meer dan logisch
Als begeleider van de debatclub en docent maat-
schappijleer en maatschappijwetenschappen voelt 
het voor Hicham Talbi niet meer dan logisch dat een 
evenement als deze er is. Toen hij en zijn collega Jo-
han Fietelaars het idee voor het eerst tot uitwerking 
brachten in 2007 hadden ze een duidelijk doel voor 
ogen: de kloof tussen jongeren en de politiek dich-
ten. “Met dit debat halen we de politici naar school, 
zodat de leerlingen er vanuit een vertrouwde omge-
ving kennis mee kunnen maken”, vertelt hij. “Daar-
naast hebben wij, als docenten maatschappijleer, 
de taak om leerlingen een stukje burgerschapsvor-
ming bij te brengen.” Hoe kan dat beter dan in de 
praktijk? “Ik vindt het niet meer dan logisch om dit 
debat te organiseren. En bovenal: het is hartstikke 
leuk!”

Landelijk vs regionaal
Leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege Sarah 
Broekmeulen (17) en Sam Agten (16) delen die me-
ning. Beiden zijn ze nog niet stemgerechtigd. Maar 
als ze zouden mogen stemmen? Hebben ze dan een 
duidelijk beeld van de lokale politiek? “Er is een groot 
verschil in hoeverre mensen op de hoogte zijn van 
landelijke politiek met de lokale politiek”, stelt Sa-
rah. Daarin spelen grote mediaplatformen volgens 
haar een belangrijke rol. Ook Sam valt dit op. “Ik ben 
meer geïnteresseerd in de grotere beslissingen, die 
toch wel meer op landelijk niveau plaatsvinden.” In 
zijn omgeving merkt hij deze desinteresse voor regi-
onale politiek vaker op. “Mijn beide ouders stemmen 
eigenlijk nooit bij de gemeenteraadsverkiezingen”, 
vertelt hij. “Persoonlijk ken ik niemand die dat doet.” 

Pijlers voor jongeren
Toch is Sam donderdag aanwezig bij het debat, aan-
gestoken door het enthousiasme van de heer Talbi. 
“Ik ben lid van de debatclub en dit is dan iets wat je 
toch eigenlijk niet kunt missen.” Hij en Sarah zien 
ook hoe de gemeente zelf haar schouders onder 
de betrekking van jongeren zet. “Er is bijvoorbeeld 
de pijler ‘Helmond Jeugdvriendelijke Stad’ en de 
jeugdgemeenteraad”, noemt Sarah. Zelf is ze politiek 
betrokken bij het belang van jongeren als algemeen 
bestuurslid bij scholierenorganisatie LAKS. Ze vindt 
het dan ook in haar eigen stad belangrijk dat jonge-
ren van zich laten horen. “Helmond kent een grote 
groep jongeren, die verschil kunnen maken door te 
gaan stemmen. Maar ik hoor vaak: ‘ik heb gewoon 
niet zo veel met de politiek’. Dat is jammer.”  

Nieuwe generatie
Docente en mede-begeleider van de debatclub 
Dirkje Driessen merkt juist een groeiende interes-
se in vergelijking met haar middelbare schooltijd. 
“Ik merk dat leerlingen er graag meer over willen 
weten, vooral over thema’s als klimaatverandering, 
wat hen natuurlijk direct aangaat voor de toekomst. 
Daarover in gesprek gaan vinden ze interessant”, 
vertelt ze. “Waarom zouden we daarin niet tege-
moet komen?” Dat de jonge generatie zich op vroe-
ge leeftijd bezig gaat houden met waar zij later over 
zullen gaan beslissen vindt ze, net als Hicham Talbi, 
een belangrijk gegeven. “Ik hoop dat als leerlingen 
van school komen, ze deel uit kunnen en durven 
uitmaken van wat er speelt in de maatschappij.” 
Sarah hoopt daarnaast dat de gemeente meer gaat 
doen om jongeren te betrekken. “Ik denk dat er wel 
degelijk oog is voor jongeren, maar het spreekt min-
der aan wanneer een gemeenteraadslid met hen 
spreekt dan wanneer een bekend persoon dat doet. 
Inspelen op de jeugd op lokaal niveau zou beter 
werken als het op dezelfde manier wordt gedaan als 
op nationale niveau.”

Jongeren betrekken 
bij lokale politiek

HELMOND De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de 
deur en Helmond maakt zich op. In 2018 had de stad het laagste 
opkomstgetal van Nederland. Met name jongeren blijken keer 
op keer moeilijk te bereiken. Volgens docenten van het Dr. 
Knippenbergcollege begint interesse wekken bij de kern. Naar 
aanleiding van de regionale verkiezingen organiseren zij op 
10 maart voor de vierde keer een lijsttrekkersdebat waarin 
leerlingen van de school jury zijn en kritische vragen mogen stellen. 

Mohammed Chahim (PvdA) in extase. Hij werd verkozen tot winnaar bij het verkiezingsdebat van het 
Dr. Knippenbergcollege in 2018. Leerlingen van de debatclub vormden de jury: we zien Pauline (destijds 

jeugdburgemeester), Hajar en Gijs. F | Perry Vermeulen.

Wie mogen 
stemmen?

• U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing onder 
 de volgende voorwaarden:
• U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing;
• U woont in Helmond;
• U heeft de Nederlandse nationaliteit, of;
• U verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland.
• Vergeet niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of 
 identiteitskaart) en uw stempas mee te brengen.

Vervroegd stemmen kwetsbare inwoners op 14 en 15 maart
We openen op deze dagen voor deze inwoners 11 stembureaus, verspreid over alle wijken van 
Helmond. De bureaus zijn op beide dagen open van 7.30 tot 21.00 uur.

Hulp bij het stemmen
In Helmond kunnen kiezers met een visuele beperking een stemmal met audio-ondersteuning ge-
bruiken. Dat kan op maandag 14 en dinsdag 15 maart bij het stembureau Het Speelhuis. Op woens-
dag 16 maart kan dit bij het stembureau De Bibliotheek. In de bibliotheek komen ook geleidelijnen 
op de vloer.

Stempas en kandidatenlijst
Als het goed is, heeft u uw stempas al ontvangen. Uiterlijk 10 maart 2022 ontvangt u de kandidaten-
lijsten in uw brievenbus.

Coronaveilig stemmen
Wij treffen verschillende maatregelen in de stembureaus om besmetting met het coronavirus te 
voorkomen. Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen van dat moment. Door de aangekondigde 
versoepelingen per 25 februari vervalt een aantal maatregelen in het stemlokaal. Zo zijn mondkapjes 
niet meer verplicht en hoeft 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Wij willen dat iedereen 
zicht veilig moet voelen om te kunnen stemmen. Daarom richten we de stemlokalen zoveel mogelijk 
in zodat iedereen die dat wil altijd voldoende afstand kan houden.
Ook kunnen kiezers hun handen desinfecteren bij de ingang en worden de stemlokalen regelmatig 
schoongemaakt. Kiezers die dat willen mogen uiteraard een mondkapje dragen in het stemlokaal.

Gezondheidsklachten
De basismaatregelen blijven gelden. Dus bent u verkouden? Hoest of niest u of heeft u een loop-
neus? Bent u benauwd en/of heeft u koorts of verhoging?
Ga dan niet zelf naar het stembureau, maar vraag iemand om namens u te stemmen. Dat heet 
machtigen. Op de website van de gemeente (www.helmond.nl/1/verkiezingen/informatie-voor-kie-
zers/machtigen) vindt u meer informatie over machtigen. Zo zorgen we dat iedereen veilig kan stem-
men.

Identificatieplicht
Kiezers die komen stemmen moeten zich legitimeren. Legitimeren doet u met een geldig identi-
teitsbewijs, zoals een (Nederlands) paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart of een rijbewijs. U mag 
stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is. Dat wil zeggen: tot 17 maart 
2017.

Stemhulp
Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? De Stemhulp kan u hierbij helpen: 
mijnstem.nl/helmond#!.

Dat zijn:
Wijkhuis Brede School de Fonkel;
Zaal Adelaars;
Wijkhuis ’t Brandpunt;
Gymzaal Gasthuisstraat;
Wijkcentrum de Boerderij;

Sporthal Westwijzer;
Wijkhuis de Lier;
Wijkcentrum Parkzicht;
Wijkhuis de Brem;
Wijkgebouw de Zonnesteen;
Het Speelhuis.

Elke stem telt!
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MIERLO-HOUT Na de carnaval 
is het alweer tijd om uit te kijken 
naar het volgende feestje: Minor! 
Op 25 maart aanstaande is het 
namelijk tijd voor een gloednieu-
we editie van dit fantastische 
feest dat speciaal voor middelba-
re scholieren van 12 tot en met 17 
jaar georganiseerd wordt.

Ook deze keer is er door de organisa-
tie weer flink aandacht besteed aan 
de line-up. De avond zal geopend 
worden door FeestDJ-Rens, een op-
komende DJ uit de regio. Daarnaast 
zullen er verschillende oude beken-
den terugkeren naar het podium. 
Zo heb je al eerder Nivex en Dan-
caholics bij Minor kunnen zien. Ook 
niemand minder dan Craniax zal te-
rugkeren bij Minor, en hij neemt MC 
Dean weer mee! Als hij de microfoon 

pakt gaan alle voetjes van de vloer. 
Ten slotte komt Hek van de Dam een 
optreden verzorgen. Met hun erva-
ring op grote feesten en festivals gaat 
gegarandeerd het dak eraf!

Kortom, hier wil je bij zijn! Hoe? Be-
stel een ticket voor slechts 4 euro 
(exclusief servicekosten) via www.
minorhelmond.nl. Een consumptie-
bon kost slechts 1 euro bij Minor en 
de (verplichte) garderobe is helemaal 
gratis. Minor begint om 19.30 uur en 
duurt tot 00.00 uur. Om 20.30 uur 
sluiten de deuren, zorg dus dat je 
op tijd binnen bent bij Wijkhuis De 
Geseldonk. Voor meer informatie, 
check Facebook/Instagram/Tiktok 
(@minorhelmond) of bezoek de 
website www.minorhelmond.nl. 
Hier kunt je ook onder andere het 
reglement terugvinden.

Nieuwe editie Minor!

F | Minor Helmond

Koffieconcert Muziekvereniging
Unitas Mierlo-Hout en BBC-Jazz

Beek en Donk
MIERLO-HOUT | BEEK EN DONK 
Op zondag 3 april aanstaande geeft 
BBC-Jazz en Muziekvereniging Uni-
tas een koffieconcert in Wijkhuis de 
Geseldonk. Aanvang 11.00 uur, tot 
ongeveer 12.30 uur.

BBC-jazz blijft je verrassen!
BBC-Jazz begon in 1991 en is uitge-
groeid tot een jazz-orkest wat gevarieer-
de en swingende sounds speelt onder 
de bezielende leiding van dirigent Pierre 
Heesakkers. BBC-Jazz is in de afge-
lopen jaren niet alleen veranderd van 
samenstelling, ook de muziekkeuze is 
veranderd. BBC-Jazz verzorgt graag een 
gevarieerd programma met tal van popu-
laire en goed in het gehoor liggende stan-
dards. Nummers met sterke afwisseling 
in stijl en dynamiek, van medium swing 
naar fast rock tot funky en eigentijdse 
jazz. Van Glenn Miller tot Cole Porter  
via Duke Ellington naar Carlos Santana. 
Zuid-Amerikaanse swingnummers wor-
den afgewisseld met lekker in het gehoor 

liggende easy-listening en bluesnum-
mers. BBC-jazz blijft je verrassen.

Muziekvereniging Unitas
Muziekvereniging Unitas onder lei-
ding van dirigent Henk van de Weijer 
brengt een afwisselend concert met Big 
Band-muziek, maar ook hedendaagse 
musicalmuziek met onder andere Alad-
din maar ook we’ll meet again, John 
Barry, stop the cavalry, kortom een af-
wisselende concert.

We zien u graag op zondag 3 april om 
11.00 uur in Wijkhuis de Geseldonk. 
Muziekvereniging Unitas organiseert in 
het kader van het 100-jarig bestaan een 
muziekreis naar Gran Canaria. Zijn er 
muzikanten of fans die het leuk vinden 
om ons te vergezellen of zelf mee mu-
ziek te maken? De voorbereidingen voor 
deze reis starten in 2023. Wil je meer 
informatie over deze muzikale vakan-
tiereis dan kun je mailen naar j.schijn-
del8@outlook.com.

Tegelijkertijd is het vertrouwen in de po-
litiek, zowel landelijk als lokaal, tot een 
dieptepunt gedaald. Op zoek naar de re-
den moet diezelfde politiek vooral in de 
spiegel kijken. Ook Helmond schreeuwt 
om bestuurlijke vernieuwing: geen 
geritsel in de achterkamertjes, geen 
dichtgetimmerde coalitieakkoorden en 
wél oprechte inspraak voor inwoners. 
Openheid en transparantie, fouten er-
kennen en een belangrijke rol voor de 
(voltallige) gemeenteraad, het klinkt 
allemaal zo vanzelfsprekend, maar in 
Helmond moet de boel daarvoor stevig 
worden opgeschud.

De stad moet altijd voorop komen. 
Geen gebakken lucht over ‘Global 
Goals’, maar keuzes die in het belang 
van de Helmonder worden gemaakt. 
We gaan het klimaat niet ‘redden’ als 
inwoners daarvoor onnodig op hoge 
kosten worden gejaagd. Door vanuit dat 
perspectief naar vraagstukken te kijken, 
moet het mogelijk zijn om algemene 
doelen en lokale belangen hand in hand 
te laten gaan.

Helmond is een stad om trots op te zijn, 
met al haar kwaliteiten en tekortkomin-

gen. Daarom omarmen én versterken 
we onze cultuur in de breedste zin van 
het woord. Instellingen zoals het Kas-
teel en de Cacaofabriek, karakteristieke 
panden, tradities en onze Helmondse 
volkscultuur, allen vormen absolute 
beeldbepalers voor onze stad. Die mo-
gen daarom best op handen worden 
gedragen.

Daarnaast moeten we aan de bak op 
het gebied van digitalisering, door niet 
alleen de kansen maar ook de risico’s 
te erkennen. Met name ouderen ver-
dienen daarbij voldoende ondersteu-
ning. En de focus moet nog sterker op 
een bloeiend verenigingsleven inclusief 
breed sportaanbod, waarbij álle inwo-
ners de mogelijkheid krijgen om deel 
te nemen. Die gelijke kansen willen we 
ook terugzien in het onderwijs, bijvoor-
beeld door bijles en educatieve projec-
ten (mede) te financieren.

Groei mag geen doel op zich zijn. Want 
ook de bereikbaarheid van onze stad 
komt zo steeds verder onder druk. 
Evenals onze wijken moet het cen-
trum makkelijk te bezoeken zijn, óók 
door automobilisten. En in diezelfde 

wijken moet het vooral prettig wonen 
zijn. Daarom zetten we onder meer in 
op extra wijkagenten, een lokaal politie-
nummer én een belangrijkere rol voor 
de wijkraad. Werk aan de winkel dus. 
Helmond kán veranderen. Ginne skrik!

Martijn Rieter
Fractievoorzitter Helder Helmond

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Martijn Rieter: Helmond kán veranderen. Ginne skrik!
Volgende week zijn weer de gemeenteraadsverkiezingen. En deze 

verkiezingen draaien om verandering. Om dúrven te veranderen. De 
vrijheid van individuele inwoners staat tenslotte onder druk. Levens 

staan stil omdat er onvoldoende starterswoningen zijn, jongeren 
worden jaren in hun ontwikkeling geremd en voor ouderen is het maar 

afwachten of ze een plekje in het verzorgingshuis krijgen.

De Fonkel presenteert: 

HaggleSlagg
BINNENSTAD Op zondagmiddag 13 maart (aanvang 
14.00 uur) kunt u genieten van de gezellige muziek 
van HaggleSlagg. De leden van de inmiddels beken-
de coverband komen uit Helmond en omgeving en 
maken samen al sinds 2015 als een gezellige vrien-
denclub lekkere en ongedwongen muziek.

Zij hebben een gedurfde setlist met klassiekers uit de jaren 
60, 70 en 80 die zelden gespeeld worden, maar toch een 
‘och ja’-moment opleveren en koppel daaraan een hoge 
graad van muzikaliteit en passie op het podium, dan heb 
je HaggleSlagg de enige echte ‘niet zomaar’ coverband.

Kaartjes à € 3,00 zijn verkrijgbaar bij de receptie of bar, 
ook op de dag zelf. Wij ontvangen u met een gratis lekker 
kopje koffie of thee.

Kom ook weer maar zo’n gezellige muziekmiddag in de Fonkel!

F | HaggleSlagg
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Door: Floortje Jansen

Niet meer dan logisch
Als begeleider van de debatclub en docent maat-
schappijleer en maatschappijwetenschappen voelt 
het voor Hicham Talbi niet meer dan logisch dat een 
evenement als deze er is. Toen hij en zijn collega Jo-
han Fietelaars het idee voor het eerst tot uitwerking 
brachten in 2007 hadden ze een duidelijk doel voor 
ogen: de kloof tussen jongeren en de politiek dich-
ten. “Met dit debat halen we de politici naar school, 
zodat de leerlingen er vanuit een vertrouwde omge-
ving kennis mee kunnen maken”, vertelt hij. “Daar-
naast hebben wij, als docenten maatschappijleer, 
de taak om leerlingen een stukje burgerschapsvor-
ming bij te brengen.” Hoe kan dat beter dan in de 
praktijk? “Ik vindt het niet meer dan logisch om dit 
debat te organiseren. En bovenal: het is hartstikke 
leuk!”

Landelijk vs regionaal
Leerlingen van het Dr. Knippenbergcollege Sarah 
Broekmeulen (17) en Sam Agten (16) delen die me-
ning. Beiden zijn ze nog niet stemgerechtigd. Maar 
als ze zouden mogen stemmen? Hebben ze dan een 
duidelijk beeld van de lokale politiek? “Er is een groot 
verschil in hoeverre mensen op de hoogte zijn van 
landelijke politiek met de lokale politiek”, stelt Sa-
rah. Daarin spelen grote mediaplatformen volgens 
haar een belangrijke rol. Ook Sam valt dit op. “Ik ben 
meer geïnteresseerd in de grotere beslissingen, die 
toch wel meer op landelijk niveau plaatsvinden.” In 
zijn omgeving merkt hij deze desinteresse voor regi-
onale politiek vaker op. “Mijn beide ouders stemmen 
eigenlijk nooit bij de gemeenteraadsverkiezingen”, 
vertelt hij. “Persoonlijk ken ik niemand die dat doet.” 

Pijlers voor jongeren
Toch is Sam donderdag aanwezig bij het debat, aan-
gestoken door het enthousiasme van de heer Talbi. 
“Ik ben lid van de debatclub en dit is dan iets wat je 
toch eigenlijk niet kunt missen.” Hij en Sarah zien 
ook hoe de gemeente zelf haar schouders onder 
de betrekking van jongeren zet. “Er is bijvoorbeeld 
de pijler ‘Helmond Jeugdvriendelijke Stad’ en de 
jeugdgemeenteraad”, noemt Sarah. Zelf is ze politiek 
betrokken bij het belang van jongeren als algemeen 
bestuurslid bij scholierenorganisatie LAKS. Ze vindt 
het dan ook in haar eigen stad belangrijk dat jonge-
ren van zich laten horen. “Helmond kent een grote 
groep jongeren, die verschil kunnen maken door te 
gaan stemmen. Maar ik hoor vaak: ‘ik heb gewoon 
niet zo veel met de politiek’. Dat is jammer.”  

Nieuwe generatie
Docente en mede-begeleider van de debatclub 
Dirkje Driessen merkt juist een groeiende interes-
se in vergelijking met haar middelbare schooltijd. 
“Ik merk dat leerlingen er graag meer over willen 
weten, vooral over thema’s als klimaatverandering, 
wat hen natuurlijk direct aangaat voor de toekomst. 
Daarover in gesprek gaan vinden ze interessant”, 
vertelt ze. “Waarom zouden we daarin niet tege-
moet komen?” Dat de jonge generatie zich op vroe-
ge leeftijd bezig gaat houden met waar zij later over 
zullen gaan beslissen vindt ze, net als Hicham Talbi, 
een belangrijk gegeven. “Ik hoop dat als leerlingen 
van school komen, ze deel uit kunnen en durven 
uitmaken van wat er speelt in de maatschappij.” 
Sarah hoopt daarnaast dat de gemeente meer gaat 
doen om jongeren te betrekken. “Ik denk dat er wel 
degelijk oog is voor jongeren, maar het spreekt min-
der aan wanneer een gemeenteraadslid met hen 
spreekt dan wanneer een bekend persoon dat doet. 
Inspelen op de jeugd op lokaal niveau zou beter 
werken als het op dezelfde manier wordt gedaan als 
op nationale niveau.”

Jongeren betrekken 
bij lokale politiek

HELMOND De gemeenteraadsverkiezingen staan weer voor de 
deur en Helmond maakt zich op. In 2018 had de stad het laagste 
opkomstgetal van Nederland. Met name jongeren blijken keer 
op keer moeilijk te bereiken. Volgens docenten van het Dr. 
Knippenbergcollege begint interesse wekken bij de kern. Naar 
aanleiding van de regionale verkiezingen organiseren zij op 
10 maart voor de vierde keer een lijsttrekkersdebat waarin 
leerlingen van de school jury zijn en kritische vragen mogen stellen. 

Mohammed Chahim (PvdA) in extase. Hij werd verkozen tot winnaar bij het verkiezingsdebat van het 
Dr. Knippenbergcollege in 2018. Leerlingen van de debatclub vormden de jury: we zien Pauline (destijds 

jeugdburgemeester), Hajar en Gijs. F | Perry Vermeulen.

Wie mogen 
stemmen?

• U mag stemmen bij de gemeenteraadsverkiezing onder 
 de volgende voorwaarden:
• U bent 18 jaar of ouder op de dag van de verkiezing;
• U woont in Helmond;
• U heeft de Nederlandse nationaliteit, of;
• U verblijft minimaal 5 jaar legaal in Nederland.
• Vergeet niet uw legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of 
 identiteitskaart) en uw stempas mee te brengen.

Vervroegd stemmen kwetsbare inwoners op 14 en 15 maart
We openen op deze dagen voor deze inwoners 11 stembureaus, verspreid over alle wijken van 
Helmond. De bureaus zijn op beide dagen open van 7.30 tot 21.00 uur.

Hulp bij het stemmen
In Helmond kunnen kiezers met een visuele beperking een stemmal met audio-ondersteuning ge-
bruiken. Dat kan op maandag 14 en dinsdag 15 maart bij het stembureau Het Speelhuis. Op woens-
dag 16 maart kan dit bij het stembureau De Bibliotheek. In de bibliotheek komen ook geleidelijnen 
op de vloer.

Stempas en kandidatenlijst
Als het goed is, heeft u uw stempas al ontvangen. Uiterlijk 10 maart 2022 ontvangt u de kandidaten-
lijsten in uw brievenbus.

Coronaveilig stemmen
Wij treffen verschillende maatregelen in de stembureaus om besmetting met het coronavirus te 
voorkomen. Wij houden ons aan de landelijke richtlijnen van dat moment. Door de aangekondigde 
versoepelingen per 25 februari vervalt een aantal maatregelen in het stemlokaal. Zo zijn mondkapjes 
niet meer verplicht en hoeft 1,5 meter afstand houden niet meer verplicht. Wij willen dat iedereen 
zicht veilig moet voelen om te kunnen stemmen. Daarom richten we de stemlokalen zoveel mogelijk 
in zodat iedereen die dat wil altijd voldoende afstand kan houden.
Ook kunnen kiezers hun handen desinfecteren bij de ingang en worden de stemlokalen regelmatig 
schoongemaakt. Kiezers die dat willen mogen uiteraard een mondkapje dragen in het stemlokaal.

Gezondheidsklachten
De basismaatregelen blijven gelden. Dus bent u verkouden? Hoest of niest u of heeft u een loop-
neus? Bent u benauwd en/of heeft u koorts of verhoging?
Ga dan niet zelf naar het stembureau, maar vraag iemand om namens u te stemmen. Dat heet 
machtigen. Op de website van de gemeente (www.helmond.nl/1/verkiezingen/informatie-voor-kie-
zers/machtigen) vindt u meer informatie over machtigen. Zo zorgen we dat iedereen veilig kan stem-
men.

Identificatieplicht
Kiezers die komen stemmen moeten zich legitimeren. Legitimeren doet u met een geldig identi-
teitsbewijs, zoals een (Nederlands) paspoort, (Nederlandse) identiteitskaart of een rijbewijs. U mag 
stemmen met een identiteitsbewijs dat maximaal vijf jaar verlopen is. Dat wil zeggen: tot 17 maart 
2017.

Stemhulp
Weet u nog niet op wie u wilt stemmen? De Stemhulp kan u hierbij helpen: 
mijnstem.nl/helmond#!.

Dat zijn:
Wijkhuis Brede School de Fonkel;
Zaal Adelaars;
Wijkhuis ’t Brandpunt;
Gymzaal Gasthuisstraat;
Wijkcentrum de Boerderij;

Sporthal Westwijzer;
Wijkhuis de Lier;
Wijkcentrum Parkzicht;
Wijkhuis de Brem;
Wijkgebouw de Zonnesteen;
Het Speelhuis.

Elke stem telt!
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Open
dag
13 maart
2022

scan de qr-code
voor meer info

Combineer werken en leren in de 
techniek met een mbo-opleiding richting 
metaal, constructie,mechatronica,
lassen of precisietechniek.

de Werkboog  06 2033 6878 | dewerkboog@zorgboog.nl
www.werkenbijdezorgboog.nl

Vacature 
BBL-opleidingen 
bij de Zorgboog

Info opleidingen 

Heb je vragen over onze opleidingstrajecten? 
Stuur dan een berichtje via whatsapp of neem 

telefonisch contact op: 06 2033 6878 

Volg jij net als Ellen jouw hart, 

en kies je voor een BBL-opleiding 

in de zorg? 

BBL-opleiding tot Verzorgende C 
mbo-niveau 3 | opleidingsduur 1 jaar

In de opleiding leer je hoe je de eigen regie van een 

zorgvrager ondersteunt, persoonlijke zorg biedt en 

verpleegtechnische handelingen uitvoert. Wat je op 

school leert, pas je meteen toe in de praktijk! Je hebt 

een vaste werkplek, die halverwege wisselt zodat je 

nog meer ervaring kunt opdoen.

BBL-opleiding tot Verzorgende IG 
mbo-niveau 3 | opleidingsduur 2,5 jaar

Je leert mensen verzorgen, verplegen en begeleiden 

bij hun dagelijkse activiteiten. Je gaat één dag in de 

week naar school en hebt tijdens de opleiding drie 

verschillende werkplekken. Zo leer je veel en ontdek je 

wat bij jou past, als Verzorgende IG kun je namelijk alle 

kanten op.

BBL-opleiding tot Verpleegkundige 
mbo-niveau 4 | opleidingsduur 2 jaar

Heb je al een diploma Verzorgende IG of gelijkwaardig, 

en wil je verder studeren? Solliciteer dan voor het   op-

leidingstraject tot Verpleegkundige. In twee jaar tijd heb 

je drie werkplekken en maak je de stap van Verzorgende 

IG naar Verpleegkundige.

De vacatures staan open tot medio maart.

Dit najaar starten wij met drie verschillende 
BBL-opleidingen!
Voor alle opleidingen geldt dat de kosten 
100% worden vergoed, je een leerarbeids-
overeenkomst krijgt voor 24 uur per week, 
salaris én baangarantie bij diplomeren. 
Wil je meer weten en ben je klaar om de 
uitdaging met ons aan te gaan? 

 Scan de QR-code voor 
 meer informatie en om 
 te solliciteren!

bezorging@deloop.eu
06-18938912 

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Helmond-West
Mr Rietkerldaan, Dr.Dreeslaan, 

Burgemeester Krollaan, Medevoort.
 

Rijpelberg
Volderhof Kaarderhof,Taxusrode,Sparrerode

 
Centrum

Broekwal, Klaproosplein, Anjerstraat, Rozenhof.
 

Suytkade
 Churchillaan, Overspoor, 

Rooseeindsestraat, Spoorstraat.
 

 Rijpelberg
 Gooisehof, Sallandhof, Twentehof, 

Spinsterhof.
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Lambertus Concerten presenteert

Meesterlijke barokmuziek door duo 
Baker-Todo in Kasteel Helmond

Wat heerlijk dat er weer muzikale uitjes 
mogelijk zijn; dat we weer live muziek 
kunnen beluisteren; wat verrukkelijk om 
bevlogen musici weer live te kunnen zien 
spelen en meegevoerd te worden met de 
klanken van hun prachtige instrumenten. 
Om alles even los te laten en te genieten 
van kunst die onze zintuigen prikkelt en 
die ons mensen verbindt in hun verlangen 
naar muzikaal genot.

Deze middag zorgen Alex Baker en Mi-
moe Todo voor zo’n fijne ervaring, met 
hun programma van drie componisten uit 
de barok (1600-1750), van Carel (Carolus) 
Haquart, uit Brugge, Vlaanderen, destijds 
de Nederlanden; van Antoine Forqueray, 
uit de beroemde kunstenaarsfamilie in 
Parijs, en van de beroemdste barokcom-
ponist J.S. Bach, afkomstig uit het Duitse 
Cöthen in Thüringen. Nog even geen pas-
sies, maar schitterende suites en een so-
nate, geschikt voor kleine gezelschappen, 
voor de huiselijke kring dus. Vandaar dat 
Lambertus Concerten heeft gekozen voor 
een uitermate geschikte en sfeervolle lo-
catie: de raadszaal van Kasteel Helmond. 
Zo beleeft u de 17e-eeuwse muziek zoals 
ze oorspronkelijk bedoeld was, op au-
thentieke instrumenten in een authentie-
ke ambiance. Op het programma staan de 
driedelige suite X voor viola da gamba in 
A mineur van Carolus Haquart; de suite 
in D mineur (vier delen daaruit) van An-
toine Forqueray en de vierdelige sonate 
BWV 1028, beide voor viola da gamba en 
klavecimbel.

Meestercomponist J.S. Bach behoeft 
natuurlijk nauwelijks introductie: in de 
tijd waarin normaal zijn grote passionen 
worden uitgevoerd, kunt u deze middag 
eens genieten van iets heel anders: zijn 
prachtige sonate in D majeur, BWV 1028, 
een vierdelig meesterwerk dat veel te wei-
nig wordt uitgevoerd, wellicht omdat het 
om topmusici vraagt. Bach schreef dit 
stuk voor een gambist van de bovenste 
plank, vermoedelijk de veertienjarige Carl 
Friedrich Abel, die aan de Thomasschule 
in Leipzig kwam studeren. De muzikale 
en technische eisen stijgen namelijk ver 
uit boven het gemiddelde van de sonates 
van Bach. Maar daar schrikken gambist 
Alex Baker en klaveciniste Mimoe Todo 
niet voor terug! Integendeel, zij laten u het 
uiterste van hun kwaliteiten en vaardighe-
den zien.

Welke twee andere, misschien voor u 
minder bekende, componisten komen 
deze middag aan bod? Carel (of Carolus) 
Hacquart (Brugge, ca. 1640 – ?, ca. 1701) 
was een Vlaams componist die vooral ac-
tief was in de Verenigde Provinciën (het 
huidige Nederland). Hij werd opgeleid als 
koorknaap in de Sint Baafs kathedraal 
te Gent. Rond 1670 vertrok hij naar Am-
sterdam, later Den Haag, waar hij zich 
vestigde als vrij kunstenaar, docent (aan 
notabelen, zoals burgemeesters en advo-
caten) en concert-organisator met steun 
van Constantijn Huygens (schrijver, se-
cretaris van de Prins, maar ook zelf com-
ponist), die Hacquart om zijn kwaliteiten 

aanbeval bij stadhouder Prins Johan 
Maurits. In 1686 droeg hij aan twee van 
zijn leerlingen twaalf suites op (getiteld 
‘Chelys’), geschikt voor viola da gamba 
en continuobegeleiding/klavecimbel, in 
diverse stijlen. Eén daarvan kunt u deze 
middag beluisteren.

Wonderkind Antoine Forqueray (1672 
–1745), bijgenaamd ‘le père, van wie ook 
een suite op het programma staat, werd 
met Marin Marais een van de belangrijk-
ste componisten voor en bespelers van 
de viola da gamba. Op vijfjarige leeftijd 
speelde hij al viool voor Lodewijk XIV, die 
hem opnam als page en hem gamba-les-
sen liet volgen. Als zeventienjarige werd 
hij al ‘musicien ordinaire de la Chambre 
du Roi’. La Borde (aan wie Forqueray een 
werk opdroeg, de Allemande La Labor-
de, die vanmiddag ook gespeeld wordt) 
zei dat hij de 'meest getalenteerde gam-
baspeler van zijn tijd was. Hij schreef 
maar liefst 300 werken voor gamba en 
kunstkenners noemden zijn werk grillig, 
fantastisch en bizar. 

“Marais speelt als een engel en Forqueray 
als een duivel”, zei men destijds. Antoine 
Forqueray was als docent en uitvoerend 
musicus in dienst van menig staats-
hoofd in die tijd (keurvorsten, hertogen, 
koningszonen). Hij was fameus om zijn 
improvisatietalent en een meesterlijk 
gambist. Op de gamba wilde hij alles doen 
wat Italianen op de viool konden doen en 
dat lukte hem ook. Zijn  techniek en stijl 

waren alom bekend en de moeilijkheids-
graad van zijn werken was zo hoog, dat 
velen meenden dat alleen hij en zijn zoon 
die konden spelen. Maar niets is minder 
waar! Want het duo Baker-Todo, dat deze 
middag optreedt, doet in virtuositeit niet 
onder voor de genoemde componisten.

Cellist  en gambist Alex Baker (Califor-
nia, VS) volgde zijn bacheloropleiding in 
klassieke cello en Duitse literatuur. Hij 
studeerde dit jaar af aan de afdeling oude 
muziek van het Koninklijk Conservatori-
um in Den Haag bij niemand minder dan 
Mieneke van der Velden. Alex richt zich 
voornamelijk op muziek uit Renaissance 
en Barok. Hij was dit najaar te horen in 
de concertserie Art of the Fugue met de 
Nederlandse Bachvereniging. Klavecinis-
te, fortepianiste en organiste Mimoe Todo 

(Den Haag) heeft een passie voor kamer-
muziek en voert deze ook vaak uit als con-
tinuospeler. Ze volgde haar muzikale op-
leiding in piano, correpetitor, klavecimbel 
en fortepiano aan het conservatorium in 
Neurenberg en in Den Haag. Ze speelde 
meerdere malen bij het Balthasar-Neu-
mann-orkest (gespecialiseerd in his-
torische uitvoeringspraktijken) en won 
met haar ensembles prijzen bij diverse 
concoursen waaronder het Biagio-Ma-
rini-Wettbewerb in Neuburg en het Ber-
lin-Bach-Wettbewerb (beide in Duisland).

Laat u verrassen door het schitterende 
spel van deze twee virtuoze barokmusi-
ci. Beleef de wonderschone, maar mis-
schien ook soms ‘duivelse’ muziek van de 
drie barokcomponisten en reserveer uw 
kaarten via lambertusconcerten.nl.

HELMOND Op zondagmiddag 13 maart 2022 kunt u luisteren naar prachtige barokmuziek van 
drie grootmeesters uit de zeventiende eeuw: C. Haquart, A. Forqueray en J.S. Bach, gespeeld op 
viola da gamba en klavecimbel door duo Alex Baker en Mimoe Todo. Op het programma staan ju-
weeltjes van suites en een sonate. Dit alles vindt plaats in de prachtige ambiance van de raads-
zaal van Kasteel Helmond, Kasteelplein 1 te Helmond. Aanvang 15.00 uur. Entree: € 10 – € 15.

Alex Baker en Mimoe Todo | F Lambertus Concerten

Voorjaarskermis Helmond 2022
CENTRUM Met de laatste corona-
versoepelingen kan in Helmond ook 
de voorjaarskermis weer doorgaan. 
Van zaterdag 19 tot en met zondag 
27 maart staan er 40 attracties op 
de Markt en de Ameidewal: varië-
rend van groot vermaak tot suiker-
spinnenkraam. Zoals de corona-
regels nu zijn, is het kermisterrein 
voor iedereen vrij toegankelijk, dus 
zonder afzettingen of controles van 
QR-code of testuitslag.

De opbouw van de attracties start dins-
dagmorgen 15 maart. Vanaf dat moment 
geldt er een parkeerverbod op de Amei-
dewal. Van dinsdag 15 tot dinsdag 29 
maart zijn daarnaast de Markstraat, de 
Ameidewal, de Markt en gedeeltes van 
de Noord-Koninginnewal en Watermo-
lenwal afgesloten voor alle verkeer.

Tegelijk met de voorjaarskermis is er op 
de zaterdagen 19 en 26 maart de ‘ver-
zette weekmarkt’ in de binnenstad. Die 
dagen staan er ook marktkramen op de 
Watermolenwal tussen Torenstraat en 
Havenweg. De parkeergarage bij de El-

zas Passage is die dagen alleen bereik-
baar via de Havenweg.

Kijk voor het laatste nieuws 
over de voorjaarskermis op:
www.helmondkermis.nl.

Hopelijk is het dit jaar tijdens de voorjaarskermis weer net zulk prachtig weer 
als 3 jaar geleden | F Wim van den Broek

HELMOND | BROUWHUIS Eén van onze lezers zond ons dit gebed 
voor Helmond Sport toe. Zij vond dit tussen andere papieren en wilde 
het graag met de rest van Helmond delen. Hoewel ze van oorsprong 

Limburgse is, woont ze al een hele tijd in Helmond en is gecharmeerd 
van het Helmondse dialect. Wij gaan hier natuurlijk helemaal in mee.

Een gebed 
uit vroegere 
tijden
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POETSEN
OUDERWETS

Heeft u hulp nodig bij het huishouden?

Dan zit u bij ons goed!
Het menselijke aspect, de persoonlijke aandacht, (dat door de regering flink 
is wegbezuinigd) is ons specialisme. Een praatje, een vriendelijk gebaar of 
een extra beetje aandacht, het kost niks en de winst is juist voor u enorm.
 
Uiteraard zijn wij een hulp in de huishouding waar hygiëne hoog in het 
vaandel staat. Schoonmaken is ons vak en onze passie. Huishoudelijk 
hulp aanbieder voor de WMO Helmond en Peelgemeenten.

Door onze ervaring 
weten we wat u wilt!

• Betrouwbare organisatie

• Betrouwbare hulp

•  Het antwoord “Nee” staat 

 niet in ons woordenboek,

 alles wat u niet meer 

 kunt hebben we een 

 oplossing voor!

Aarzel niet langer en 
neem contact met 
ons op dan komen 
we er samen uit!

Wethouder Den Oudenstraat 4
5706 ST Helmond

www.ouderwetspoetsen.nl
info@ouderwetspoetsen.nl

06-10801458
0492-785295

VOOR ALS HET 
ECHT SCHOON 

MOET ZIJN
FLEXIBEL EN 

BETROUWBAAR
VOLG ONS OP 

FACEBOOK

wij zoeken 
nog 

personeel

 

Ophrys is als full-service dienstverlener gespecialiseerd in compliance 
voor de financiële dienstverlening. Onze opdrachtgevers zijn 
assurantiekantoren van klein tot groot, banken, verzekeraars en 
andere ondernemingen, die op enigerlei wijze verbonden zijn met de 
financiële dienstverlening.

In verband met uitbreiding van onze activiteiten zijn wij ter versterking 
van ons team op zoek naar een

Commercieel administratief medewerker

Voor 20 tot 40 uur per week

Heb jij:
• Minimaal een afgeronde MBO opleiding. 

De opleiding MBO Bank en Verzekeringswezen is een pré.
• Goede communicatieve vaardigheden en een klantvriendelijke 

houding.

Dan bieden wij jou: 
• Een afwisselende functie met ruimte voor ideeën en eigen 

inbreng.
• Een fijne werksfeer in een informeel bedrijf.
• Doorgroeimogelijkheden.
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden met een bijpassend 

salaris.

Zin om ons team te komen versterken? 
Mooi! Mail of stuur dan jouw CV en motivatie vóór 21 maart naar:

Ophrys 
t.a.v. E. Meeuwsen 
Brugstraat 81-1 
5731 HG  Mierlo
ellen@ophrys.nl

Voor meer informatie over de inhoud van deze functie kun je ook 
contact opnemen met Ellen Meeuwsen, telefoonnummer 0492-344988.
Wil je meer weten over wie Ophrys is en wat wij doen, kijk dan eens op 
www.ophrys.nl.
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Als de hille krant vol staat met de 
aankomende gemeenteraadsverkie-
zingen, kan ik niet achterblijven. Er 
is eigenlijk maar 1 belangrijke bood-
schap die ik jullie mee wil geven en dat 
is: laat je stem niet verloren gaan. Ga 
echt stemmen, da is echt heel belang-
rijk. Wij meugen kiezen welke men-
sen er in de gemeenteraad komen. De 
gemeenteraad beslist over regels en 
plannen in ons eigen Helmond. Dit is 
echt hullemaal anders als de Tweede 
Kamerverkiezingen.

Er zijn echt nog te veul mensen die 
niet gaan stemmen. Ze zijn teleurge-
steld in de politiek. Of ge wit bij god 
niet op wie ge moet stemmen. Ook zijn 
er mensen die denken waarom, men 
stem gaat toch gin verschil maken. 
Ik moet eerlijk zeggen dat ik het ook 
moeilijk vind op wie ga ik stemmen. Ik 
kies echt bewust voor een vrouw, om-
dat zoiets op zijn minst 50/50 moet 
zijn wat men betreft. En als ik dan 
hoor dat hier in Helmond 37 raads-
leden zijn waarvan 9 dames, vind 
ik dat echt triest gesteld, daar moet 
verandering in komen. Maar ook de 
verkiezingskrant geeft inzicht. Vurige 
week en deze week is Weekkrant De 
Loop flink wat dikker door de verkie-
zingskrant en daar wordt je een hil 
stukske wijzer door, tenminste ikke 
wel. Wa zou ik in Helmond anders 
willen? Nou ik zou overal bankskes 
willen dur de hille stad. Ik vind Hel-
mond een bankarme stad. Als wij lo-
pen met de hundjes kunnen we bijna 
nergens even zitten. Dat zou een skôn 
project zijn, een Helmonds bankje ont-
wikkelen (niet te duur), wat door heel 
Helmond staat. Als ik raadslid was, 
zou dat mijn missie zijn, hier klaag 

ik al 20 jaar over zo lang als ik hier 
woon. En ik mag klagen, want ik stem 
altijd. Als ge niet gaat stemmen, meu-
de ook nooit gin comentaar geven vind 
ik. We gaan dus allemaal stemmen en 
vergeet niet dat de vrouwen in onze 
raad het heel goed doen, maar ze zijn 
met veel te weinig. Ik vind dat vrou-
wen eerder knopen doorhakken, niet 
zo lang ergens over doorzagen, to the 
point zijn en creatief. Meer vrouwen in 
de gemeenteraad betekent een betere 
afspiegeling van onze samenleving. Je 
ziet het ook in Den Haag waar het nu 
echt 50/50 is, wat zou het mooi zijn 
als dat in ons Helmond ook gebeurt. 

Afgelopen zondag was ik bij een bij-
eenkomst in de raadszaal, open dag 
vrouwen in de politiek. Georganiseerd 
door de vrouwen van de raad, Ik heb 
een rondleiding gehad, ik heb mee ge-
debatteerd en ik heb de bankskus ook 
even ter sprake gebracht. Het was een 
superleuke, leerzame middag waar 
ik dingen te weten ben gekomen die ik 
hullemaal niet wist. Na afloop heb ik 
de Helmondse vrouwelijke raadsle-
den samen mee men op de foto gezet 
en ik mocht op de burgemeestersstoel 
zitten, wa was ik freet. Succes met de 
verkiezingen dames.

Aan de bewoners van Helmond: laat 
je stem niet verloren gaan en kijk ver-
der als de nummer 1 en dan vooral 
naar de dames op de lijst. 

Fijn weekend tot volgende week. 

Laat je stem niet verloren gaan

Houdoe!

Deelnemers gezocht voor
Helmondse Lichtjes Parade

MIERLO-HOUT Er komt dit jaar mogelijk toch een optocht in Helmond. De organisatie van de 
sprookjesachtige Helmondse Lichtjes Parade is hiervoor nog wel op zoek naar extra deelnemers. 
De verlichte optocht staat gepland voor zaterdag 2 april om 20.30 uur. Het moet de elfde editie 

van de Helmondse Lichtjes Parade worden.

F | Cor van der Vliet/CV De Kluppels

Voor de editie van dit jaar is de organisa-
tie nog op zoek naar extra deelnemers. 
Zonder deze verlichte wagens en/of 
loopgroepen kan Helmondse Lichtjes 
Parade dit jaar niet doorgaan. Aanmel-
den kan via www.helmondselichtjespa-
rade.nl. Voor vragen kunnen geïnteres-

seerden bellen naar 06 – 30 73 18 00.
De vorige twee edities konden vanwege 
de coronapandemie niet doorgaan. In 
2019 werd de laatste editie, de jubileu-
moptocht, georganiseerd. De Helmond-
se Lichtjesparade trekt jaarlijks tussen 
de 5000 en 6000 bezoekers.

Datum: zaterdag 2 april 2022
Tijd: 20.30 uur
Waar: Centrum Mierlo-Hout (Helmond)
Prijs: € 2,50 euro per persoon 
(kinderen tot 4 jaar gratis)
Meer info: www.helmondse 
lichtjesparade.nl

Jubileumconcert 100 jaar Fanfare De Vooruitgang 
HELMOND Fanfare De Vooruitgang 
bestaat 100 jaar! Althans, dat was al 
zo in 2021 maar door de pandemie 
moesten alle festiviteiten onver-
hoopt worden afgeblazen. Nu gaan 
ze op herkansing, te beginnen bij 
het feestelijke jubileumconcert ‘100 
jaar Dorp van de Muziek’, dat plaats-
vindt op zondagmiddag 13 maart 
2022 (zaal open 14.30 uur, aanvang 
concert 15.00 uur), in het atrium 
van het Carolus Borromeus College.

Het fanfareorkest en de slagwerkgroep 

bundelen samen hun muzikale krach-
ten om u een vermakelijk en luchtig 
programma aan te bieden. De diversiteit 
van muziek en de geschiedenis van de 
jubilerende dorpsfanfare zullen hierbij 
centraal staan. Het openingswerk van 
de slagwerkgroep is speciaal gecompo-
neerd voor dit jubileum. Het slotstuk van 
het fanfareorkest belooft een spektakel 
te worden met een verrassende choreo-
grafie. Beide orkesten zullen door het 
gehele programma heen samenwerken 
met pianist en presentator Rob Mennen 
(bekend van het L1-televisieprogramma 

‘Op verzeuk op bezeuk’ – vrij vertaald 
‘Op verzoek op bezoek’). Na afloop is 
er uitgebreid de tijd om samen met de 
muzikanten en het bestuur te proosten 
op 100 fantastische jaren! Tijdens de 
afterparty zorgt coverband Funtain voor 
een daverend slotakkoord.

Fanfare De Vooruitgang heet u van har-
te welkom om dit feest mee te komen 
vieren! Kaarten zijn voor 10 euro ver-
krijgbaar via de website (www.fanfare-
devooruitgang.nl) of via verkooppunt DA 
Drogisterij Van Leuken in Stiphout.

F | Fanfare De Vooruitgang
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Dement en 
toch een goede 

oude dag?

Stichting Kleinschalig Begeleid Wonen voor Ouderen

Drie normale woningen midden in de Helmondse wijk Brouwhuis. 
Huiselijk en vertrouwd. Véél vaste activiteiten. Een echt THUIS. 

Een kleinschalig alternatief voor de verpleeghuiszorg voor mensen 
met dementie (ZZP5). 24 uur per dag professionele begeleiding.

Prettig wonen en werken bij KBWO Brouwhuis. 
Aanmelden, meer info of werken in huiselijke sfeer? 

Kijk op www.kbwo.nl

‘Voor iedereen betaalbaar’ • ‘We voelen ons bevoorrecht.’ • ‘Ik geef een negen!’ • ’Een mooiere plek kun je niet wensen.’ • ‘Ma voelt zich echt thuis.’

KBWO is zo spoedig mogelijk op zoek naar: 

Verzorgenden IG 

Er zijn nog plekken vrij voor nieuwe bewoners!
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Wandelen in de natuur
en macrofotografie 

WARANDE Lopend door de natuur kunnen kleine dingen plotseling opval-
len, een mosje, een bloem, een insect of andere details van al het moois 
dat de natuur ons te bieden heeft. Zou je hier foto’s van willen maken, 
maar ontbreekt het je nog aan de kennis en kunde? Onze macrofotograaf 
Marij Smeets, lid van de IVN fotowerkgroep Kiek Nauw, wil je daar graag 
bij helpen. Zij kan je tijdens deze wandeling wellicht verder helpen. 

Zij neemt je mee in de wereld van de kleine dieren en planten. Na deze wande-
ling ga je naar huis met meer kennis en kunde over macrofotografie. Natuurlijk 
ook met prachtige foto’s die je nog meer zullen inspireren om naar buiten te 
gaan en het geleerde in de praktijk te brengen. Het mooie van dichtbij-fotografie 
of macrofotografie is dat het onderwerp meestal niet weg vlucht en je dus vol-
doende tijd krijgt om op je gemak aan de slag te gaan. 

Je leert van alles over het gebruik van natuurlijk licht, scherptediepte, vlakver-
deling, licht en kleur, beeldhoek, etc. De wandeling duurt twee uur en de af-
stand die we lopen is enkele kilometers. Iedereen kan meedoen. Je hebt er niet 
per se een dure camera voor nodig. Ook met een smartphone kun je dichtbij of 
macro fotograferen en gelden dezelfde basisregels. Voor deze wandeling zijn 
maximaal 15 plaatsen beschikbaar. Vol is vol! Opgeven kan door een mail te 
sturen naar info@kieknauw.nl, je krijgt dan van ons een bericht. Ook bij minder 
goed weer gaat deze wandeling/workshop gewoon door.

Verzamelplaats:
20 maart 2022 om 14.00 uur
De Kluis 2-4, 5707 GP Helmond 

Het hazenpootje | F IVN Helmond

Cursus Vogels bij IVN
HELMOND-WEST Op 22 maart start 
bij IVN een vogelcursus van 2 lessen 
en 2 excursies. De cursus wordt ge-
geven in het trefpunt ‘De Koekoek’ 
van het IVN in de Speeltuin Hel-
mond-West. 

De lente is weer begonnen. Sommige 
vogels geven al met luide zang aan dat ze 
een territorium in bezit hebben genomen 
en dat ze wachten op een vrouwtje. An-
dere vogels zijn nog onderweg vanuit het 
zuiden. In Nederland is de belangstelling 
voor vogels nog steeds groeiende. Daarom 
geeft IVN Helmond dit voorjaar een cur-
sus om nader kennis te maken met het 
fascinerende vogelleven. De vogelcursus 
bestaat uit twee lessen en twee excursies. 
In de eerste les komt vooral het voorjaars-
gedrag van vogels aan bod met onderwer-
pen als vogelzang, territorium, baltsgedrag 
en paarvorming. In de tweede les gaat het 
over paring, het kiezen van de nestplaats, 
de nestbouw, het leggen van eieren, het 
broeden en de verzorging van jongen.
Vooral vogels uit onze omgeving komen 
aan de orde. Bijzonder aandacht wordt 

gegeven aan de zang, omdat die belangrijk 
is bij de herkenning van vogels. Na deze 
cursus zul je vogels om je heen gemak-
kelijker herkennen en hun gedrag beter 
begrijpen. De theorie-avonden worden 
gegeven op dinsdagen 22 en 29 maart van 
19.30 - 21.30 uur in IVN-trefpunt De Koe-
koek (speeltuin Helmond-West,) Arbergs-
traat 85 in Helmond. De excursies worden 
gehouden op zaterdagen 26 maart en 2 
april van 9.30 - 12.00 uur. Meer informa-
tie en aanmelden bij de cursuscoördinator 
Marga Gijsbers via margagijsbers@hot-
mail.com of 06 – 53 69 45 80. Algemene 
informatie over het IVN kun je vinden op 
www.ivn.nl/helmond.

Een boomklever | F H. Reulen/
IVN Helmond

Alzheimer Café Helmond is weer gestart 

Iedere derde donderdag van de maand 
organiseren we een informele bijeen-
komst. Tijdens deze avonden krijg je 
informatie over dementie en kun je 
ideeën en ervaringen uitwisselen. Iede-
re maand hebben we een specifiek the-
ma. Je kunt hierbij denken aan ‘vormen 
van dementie’, ‘onbegrepen gedrag van 
mensen met dementie’, ‘het belang van 
muziek en bewegen voor mensen met 
dementie’,’ het nut van opstellen van een 
(levens)testament’, ‘aandacht voor man-
telzorgers’. Bij alle onderwerpen nodigen 
we gastsprekers uit die expert zijn op dat 
gebied. Je kunt hierbij denken aan psy-

chologen, geriaters, verpleegkundigen, 
casemanagers dementie, notarissen. Zij 
geven graag antwoord op alle vragen die 
er zijn.

Één op de vijf Nederlanders krijgt de-
mentie. Alleen al om die reden heeft het 
Alzheimer Café een belangrijke functie. 
Kom een keer kijken!! Voel je welkom en 
neem vooral iemand mee. Dat kan jouw 
partner zijn, maar ook een vriend, buur-
vrouw of familielid. 

De bijeenkomsten vinden plaats bij het 
ROC, Keizerin Marialaan 2 in Helmond. 

Vanaf 19.00 staat de koffie klaar. Het 
programma is van 19.30 tot 21.00 uur. 
Op de website van Alzheimer Neder-
land kun je meer informatie vinden: 
www.alzheimer-nederland.nl. Onder 
het kopje ‘in jouw buurt’ kun je meer 
informatie opzoeken over het Alzheimer 
Café (Helmond).
Het Café is er elke derde donderdag 
van de maand met uitzondering van de 
maanden juli en augustus in verband 
met vakantie. De specifieke data zijn:  
17 maart - 21 april - 19 mei - 16 juni - 15 
september - 20 oktober - 17 november - 
15 december.

HELMOND De afgelopen jaren heeft Covid roet in het eten gegooid van veel evenementen. Ook 
het Alzheimer Café is daardoor getroffen geweest. Maar nu gaan we met veel enthousiasme 

weer van start. Het Alzheimer Café Helmond is een plek om lotgenoten te ontmoeten. Het Café 
is voor mensen met dementie, maar zeker ook voor mantelzorgers en voor familieleden of vrien-

den die in hun nabije omgeving iemand kennen met dementie. 

De routebeschrijving naar het Alzheimer Café | F ROC ter AA

MIERLO-HOUT Zaterdag 5 maart 2022 is de 
tweede trekking verricht, deze trekking geldt voor 
alle loten die zijn uitgegeven in de maand februari 
2022.

1e prijs cadeaubon ter waarde van € 50,- is gevallen 
op lotnummer 13919.
2e prijs cadeaubon ter waarde van € 25,- is gevallen 
op lotnummer 13137.
3e prijs cadeaubon ter waarde van € 10,- is gevallen 
op lotnummer 13816.
De prijzen kunnen worden afgehaald bij de Klup-
pelhal, iedere zaterdag tussen 09.00 uur en 13.00 
uur. Cadeaubonnen kunnen worden ingeleverd bij de 
Houtse ondernemers. 

Breng uw oud papier, kleding en schoeisel naar CV de 
Kluppels en speel maandelijks gratis mee met onze lo-
terij. Iedere zaterdag geopend van 09.00 uur tot 13.00 
uur. Brenglocatie CV de Kluppels: Koeveldsestraat 16,  
Mierlo-Hout.

Trekking Kluppelloterij: 
gun uw oud papier, 
kleding en schoeisel 
een tweede leven 
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schoorsveld 

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Uhhh... 
dze... 
bluhh...

Scheve mond?

Verwarde spraak?

Lamme arm?

www.helmondnu.nl
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DAMIAAN DE VEUSTER TE HELMOND
Luciakerk Mierlo-Hout | Trudokerk Stiphout
Kerk van de Goddelijke Voorzienigheid en St. Anna Helmond-West
www.damiaanhelmond.nl Misintenties Luciakerk Mierlo-Hout

EUCHARISTIEVIERINGEN IN DE PAROCHIE H.LAMBERTUS

Uitvaartzorg van de KerkhofUitvaartzorg van de Kerkhof
Dé uitvaartondernemer voor Dé uitvaartondernemer voor Helmond en omstreken...Helmond en omstreken...

Ook met een verzekeringOok met een verzekering
bij o.a. Dela, Monuta, ...bij o.a. Dela, Monuta, ...

0492 - 780 660 (24u)   |   www.uvdk.nl||
Informeer  gerust naar de mogelijkheden.Informeer  gerust naar de mogelijkheden.

Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.Familiebedrijf met een groot lokaal netwerk.
Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.Ruim 30 jaar ervaring in Helmond en omgeving.

Eén vaste contactpersoon die Eén vaste contactpersoon die 
alles stap voor stap met u regelt.alles stap voor stap met u regelt.

Voor iedereen en ieder budgetVoor iedereen en ieder budget
een uitvaart op maat.een uitvaart op maat.

Donderdag  10 maart
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers

Zaterdag 12 en zondag 13 maart: 2e zondag in de veertigdagentijd C
15.30 uur Helmond-West. Doop Bradley Collombon

17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Jan Snijders

19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en met kinderkerk
Intenties: Willemien Lammers- Verbakel

10.00 uur Luciakerk pastoraal team. Gezinsviering  + doop Yalisa
Intenties: Henrica Scheepers-Verhagen; Jos Scheepers vw 
sterfdag; Stefan Malinak vw verjaardag; Annemarie van Bussel-
Hendriks v.w. sterfdag; mevrouw Weijers-van den Hurk

11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv Damiaankoor
Intenties: Noud Kuijken, Sjef van Berkel en Toos van Berkel-van Hoof vw eerste 
sterfdag, Thea Schwering-Rovers, Pieter Boetzkes; overleden ouders De Kok-
van de Berk en Ciska de dochter, Jan Wijnhoven, Marc van der Meulen, Ouders 
van Neerven-Daniëls en overleden familieleden, Adriaan van de Westerlo

Donderdag  17 maart: Sint Patrick
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers
Vrijdag 18 maart
14.00 uur Luciakerk: Huwelijk Nicky Sleegers en Samantha Swartz

Jozefkerk, Tolpost 1. Zondag 9:30 en 11:00, maandag t/m donderdag 9:00, 
vrijdag 19:00, zaterdag 12:00.

Lambertuskerk, Kerkstraat 54. Zondag 11:00
Edith Stein, Groningenhof. Zondag 9:30
Pauluskerk, Paulus Potterlaan. Zaterdag 17:00

Parochiekantoor: Tolpost 1, 5701 HE. Geopend woensdag en donderdag 
9:30-12:00. 0492-522109. Mail: parochie@heiligelambertus.nl. 
Website: www.heiligelambertus.nl.

EVANGELISCHE GEMEENTE HELMOND

De eredienst 
Tijdens de coronaperiode blijven we onder handhaving van RIVM-regels samenkomen! 
Elke zondag is er een eredienst waarbij de Bijbel open gaat en het evangelie van Jezus 
Christus centraal staat, zijn boodschap voor vandaag is nog altijd levendig en actueel. 

Tiener- en kinderdienst
Om de week in de even weken, is er een aparte dienst voor kinderen van 
6 tot 12 jaar en een aparte dienst voor tieners van 12 tot 18 jaar. Aanvang 10 uur.

De huiskring
In een kleine kring komen we op dinsdagavond bij mensen thuis en via Zoom bij elkaar 
rondom een open Bijbel er wordt altijd een actueel thema behandeld. Komende dinsdag 
gaan we met elkaar in gebed voor actuele punten. Ook hier bent u van harte welkom.

De vrouwenochtend
Op donderdagmorgen is er apart gelegenheid voor vrouwen om samen te komen.
Plaats van samenkomst op zondag: 
Praktijkschool Generaal Snijdersstraat 51 Helmond. 
Voor verdere informatie zie onze website: www.evangelischegemeentehelmond.nl.
Contact: info@evangelischegemeentehelmond.nl.

- NIEUWE EN GEBRUIKTE BANDEN -
- VELGEN -

Banden vanaf €25 gemonteerd

Afspraak maken?  06-11859717
Brouwer 6 - 5711 LD Someren 
info@bandenhandelberkvens.nl
www.bandenhandelberkvens.nl

Dier en Dokter Mierlo
Geldropseweg 8a
5731 SG Mierlo
T. 0492 - 599 559

Dier en Dokter Helmond
Boerhaavelaan 66
5707 SL Helmond
T. 0492 - 540 953

Konijnen 
vaccinatiedagen!

www.dier-en-dokter.nl
Behandeling op afspraak

Maak een afspraak 
om uw konijn tot eind 
april met 50% korting 

te laten inenten.

UW COMMUNICATIE PARTNER VOOR:
Reclame campagnes  •  Advertenties ontwerp/opmaak/plaatsing

Website bouw/hosting (probleemloze verhuizing)
Internet Marketing  •  Verspreiding van uw flyer/folder

Drukwerk/outdoor

info@adcommunicatie.nl  |  www.adcommunicatie.nl  |  0492-845350
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De afgelopen jaren hebben we ons er 
sterk voor gemaakt om ervoor te zorgen 
dat die zorg en ondersteuning ook zo 
goed mogelijk geleverd wordt. We zijn 
dan ook blij met de ingeslagen koers die 
we gemeente-breed hebben ingezet. 
Maar dat wil niet zeggen dat we er al 
zijn!

De coronacrisis heeft veel van onze 
inwoners en bedrijven in problemen 
gebracht. Via steunmaatregelen en 
herstelpakketten heeft de gemeente 
hieraan zoveel mogelijk ondersteuning 
proberen te bieden. Lokaal sterk heeft 
dit steeds van harte ondersteund! Op 
dit moment zien we dat nieuwe groe-

pen (ook de werkenden) in problemen 
komen. 
Door de verschrikkelijke situatie in Oe-
kraïne zien we dat de wereldmarkt op 
diverse gebieden op hol slaat. Onder 
andere de grondstofprijzen, energiekos-
ten en voedselprijzen stijgen enorm! Dit 
betekent dat we hier nu op moeten anti-
ciperen. Lokaal Sterk vindt dan ook dat 
naast het coronafonds er nu ook een 
nieuw lokaal noodfonds gevormd moet 
worden om er voor te blijven zorgen dat 
iedereen in Helmond kan blijven mee-
doen, rondkomen en vooruitkomen!

Anja Spierings
Fractievoorzitter Lokaal Sterk

www.helmondnu.nl

Iedereen moet kunnen meedoen,
rondkomen en vooruitkomen

Voor Lokaal Sterk is het belangrijk dat iedereen in Helmond kan 
meedoen, rondkomen en vooruitkomen. En gelukkig zien we dat het met 
een groot deel van onze inwoners goed gaat en dat zij prima voor zichzelf 
kunnen zorgen, maar dat geldt niet voor iedereen. Deze groep heeft zorg 

en ondersteuning nodig. Dit kan onder andere zijn op het gebied van 
WMO, opvoeding, onderwijs, werk, dagbesteding en schuldhulpverlening. 

Missie Helmond: 
minder laaggeletterde inwoners,

betere basisvaardigheden

In sommige wijken van Helmond leven inwoners gemiddeld zeven jaar kor-
ter. Een ongewenste en onacceptabele situatie. Vandaar dat er op allerlei 
manieren wordt ingezet om de gezondheid van onze inwoners te verbete-
ren. Gezondheid is een breed begrip. Naast lichamelijke gezondheid gaat het 
bijvoorbeeld ook om je mentaal goed voelen, zingeving, kwaliteit van leven 
en meedoen in de maatschappij. Dat raakt ook laaggeletterdheid en digitale 
basisvaardigheden. Uit onderzoek blijkt dat scholing in basisvaardigheden 
niet alleen taalvaardiger maakt, maar ook gelukkiger, zelfredzamer, sociaal 
actiever en gezonder. De aanpak van laaggeletterdheid draagt dus bij aan 
de verbetering van de gezondheid van onze inwoners. Bovendien wordt de 
samenleving steeds digitaler. Internetbankieren, een afspraak maken in het 
ziekenhuis of belastingzaken: alles gaat online. Voor veel mensen werkt dat 
prima, maar niet voor iedereen. Corona heeft dit probleem nog meer bloot-
gelegd. Veel inwoners die de mogelijkheden van internet het meest nodig 
hebben, zijn digitaal minder vaardig. 

Helmond is de afgelopen jaren al bezig geweest met een aanpak. De focus 
lag op bewustwording, bereiken van verschillende groepen, uitbreiding 
van het taalaanbod en het trainen van vrijwilligers. Wethouder Cathalijne 
Dortmans (Jeugd, Onderwijs en Gezondheid): “Een stevige basis is daar-
mee gelegd, maar ondanks de inspanningen bereiken we nog niet zo veel 
mensen. Wel de inwoners met Nederlands als tweede taal (NT2), maar niet 
de inwoners met Nederlands als eerste taal (NT1). Dat komt mede doordat 
dit onderwerp vaak nog lastig bespreekbaar is. Daarom is het tijd voor een 
integrale aanpak, want om dit thema aan te pakken hebben we iedereen 
nodig: het onderwijs, maatschappelijke organisaties, maar bijvoorbeeld ook 
werkgevers. Alleen samen kunnen we inwoners vinden, motiveren en nieu-
we basisvaardigheden leren.”

De afgelopen tijd is dus met de stad gewerkt aan een Stadsplan basisvaar-
digheden. Het plan beschrijft de Helmondse aanpak om iedereen een stap 
te laten zetten en de beste kansen te bieden. Naast het ROC, de LEVgroep, 
de bibliotheek, gemeente Helmond en stichting Lezen en Schrijven zijn zo-
veel mogelijk organisaties betrokken. Het is een gezamenlijke verantwoor-
delijkheid om hiermee aan de slag te gaan. Wethouder Dortmans: “Met dit 
stadsplan geven we de aanpak van laaggeletterdheid in Helmond een boost. 
Het afgelopen jaar is met een heleboel betrokkenen gekeken hoe we laagge-
letterdheid gaan aanpakken. Daar is dit plan uit voortgekomen. De focus ligt 
vooral op preventie en het beter bereiken van inwoners met Nederlands als 
moedertaal. Die groep bestaat uit ongeveer 8.300 inwoners. We proberen 
ze te bereiken via vindplaatsen, door de wijken in te gaan maar ook via werk-
gevers.” Van de 12.700 laaggeletterde inwoners heeft 60% een betaalde 
baan. Investeren in basisvaardigheden op de werkvloer heeft verschillende 
voordelen. Zo worden er bijvoorbeeld minder fouten gemaakt. Daarnaast 
gaan werkstress en ziekteverzuim omlaag. Profijt voor zowel het bedrijf als 
de werknemers dus. 

“Dit plan is een mooie basis, maar blijft in ontwikkeling. De komende jaren 
gaan we met elkaar – al lerende – hard aan de slag om dat percentage van 
17% zo ver mogelijk naar beneden te krijgen”, aldus wethouder Dortmans.

HELMOND Nederlands kunnen lezen, schrijven, spreken, 
rekenen en digitaal vaardig zijn. Allemaal ontzettend 

belangrijk om goed mee te kunnen doen in onze samen-
leving. Veel mensen in Helmond beschikken onvoldoende 
over deze vaardigheden. Het gaat om bijna 17%, dat zijn 
12.700 inwoners. Ook degenen die gewoon Nederlands 
onderwijs hebben gevolgd. Die situatie wil de gemeente, 
samen met zoveel mogelijk partners, graag veranderen. 

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 
 

 

Helmond-Oost Iedere maandag orga-
niseert het HMC een Superkien in Soos 
40, Azalealaan te Helmond. Met een to-
tale prijzenpot van € 1.500,- met onder 
andere een hoofdprijs van € 400,- en 
een loterij voor het winnen van 2 ge-
vulde levensmiddelenmanden en gratis 
kienkaarten. Ook vindt er regelmatig een 
gratis loterij plaats met prachtige prijzen.
Aanvang is om 19.30 uur en het duurt 
tot 22.00 uur. De zaal is open vanaf 
17.45 uur. U komt toch ook!

Rijpelberg Gratis reparaties van je ka-
potte spullen bij Repaircafé Rijpelberg 
op woensdag 16 maart van 13.00 tot 
16.00 uur en op zaterdag 26 maart van 
11.00 tot 14.00 uur. Locatie: De Tore-
laer, Groningenhof 4, Helmond. Alle 
Helmonders, jong en oud, zijn welkom. 
Zie ook www.facebook.com/Repairca-
feRijpelberg.

Brandevoort, Helmond-West en 
Mierlo-Hout Repaircafé KBO – St. 
Lucia: iedereen mag gebruikmaken van 

deze aangeboden faciliteit. Er zijn geen 
verplichtingen aan verbonden ongeacht 
waar u woont of status. U bent van harte 
welkom op zaterdag 19 maart van 11.00 
uur tot 15.00 uur. Repareren? Heel slim!

Het repaircafé KBO – St. Lucia is de 
organisatie die het mogelijk maak uw 
defecte spulletjes te laten repareren. 
Alle gebruiksartikelen die verplaatsbaar 
zijn per fiets of simpel transportmiddel 
zijn acceptabel en zullen in behandeling 
worden genomen. Wij repareren naar 
ons vermogen en kennis elektrische en 
elektronische apparaten, speelgoed, 
naaimachines, gereedschap, kleding(re-
paraties), kinderspeelgoed, slijpen klein 
gereedschap en scharen/messen, fiet-
sen en ander klein materieel.

Stiphout De fanfare van Stiphout be-
staat 100 jaar. In maart tot en met juni 
wordt dit gevierd met aansprekende 
concerten en een festival in de Dorps-
straat op 18 juni. Half maart kunt u 
komen luisteren naar het eerste jubile-

umconcert, op zondagmiddag 13 maart 
om 15.00 uur. De fanfare verkoopt pot-
grond; met het voorjaar op komst pro-
beren we een vruchtbare bodem te ver-
kopen voor een mooi jubileum. U kunt 
tot en met 12 maart potgrond bestellen 
via www.fanfaredevooruitgang.nl/pot-
grond. Gratis thuisbezorgd in Stiphout.

Brouwhuis/Rijpelberg KBO-Brouw-
huis organiseert wederom een rommel-
markt en wel op 20 maart in wijkhuis de 
Brem, Rijpelplein 1, van 10.00 tot 14.30. 
De toegangsprijs is slechts een euro per 
persoon. Als u privé spulletjes wilt ver-
kopen dan kunt u een of meerdere tafels 
huren voor € 5,00 per tafel. 

Voor een kledingrek langs uw tafel be-
taald u € 2,00 per meter. Kledingrek zelf 
meebrengen. U kunt zich aanmelden bij 
Cees Senders tel: 0492 – 513 335 of c.
senders@bbhmail.nl. De opbrengst van 
de tafelhuur en de entree komt geheel 
ten goede aan KBO-Brouwhuis.

Mierlo-Hout Bridgeclub ’t Houtse Slem 
gaat weer van start. We spelen op maan-
dagavond competitie en vrijdagmiddag 
vrije inloop in Wijkhuis De Geseldonk. 
Nieuwe leden zijn welkom. 
Ook starten we weer met een cursus 
voor beginners, die wordt gegeven in 
een kleine groep van 4 deelnemers. Info 
en aanmelden bij Theo Leijten 06 – 21 
42 51 09.
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hartstichting.nl

HELMONDloopjes
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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

COLOFON
Weekkrant De Loop Helmond
verschijnt iedere week in een 
oplage van 39.500 ex.
Ook op internet www.helmondnu.nl

UITGEVER
Adcommunicatie 
0492-845350
Ad Klaasen
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond

ADVERTENTIES
advertentie@deloop.eu
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via
0492-845350
Christel Sanders (06-30 07 31 81)
Daniëlle Huissoon (06-30 25 25 12)

BUREAU REDACTIE
Wendy Lodewijk
06 – 83 67 64 80
Inleveren: Kopij/agenda’s 
nieuwsberichten e.d.: 
redactie@deloop.eu  
www.deloop.eu 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-845350
Inleveren berichten tot uiterlijk 
maandag 17.00 uur

EIGEN BEZORGING EN 
VERSPREIDING 
ADCOMMUNICATIE
Verspreiding Weekkrant De Loop 
Helmond elke do. t/m vr.
Bezorgklachten/zelf bezorgen: 
graag z.s.m. melden via 
bezorging@deloop.eu of 
telefonisch tijdens kantooruren 
(9.00u.-17.30u.) via 0492-845350

OPMAAK/SOCIAL MEDIA
Rik Aarts en Chris Thielen 

BASIS VORMGEVING
Adcommunicatie
www.adcommunicatie.nl

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.

BUSINESS     OWNER

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. (Forever Business Owner). 

BROUWHUIS Gemeenschapshuis De Loop, Peeleik 7 | 
AKO, Brouwhorst 27
BRANDEVOORT Brandpunt, Biezelaan 29 | Jumbo, 
Huiskensstraat 2 | Albert Heijn, De Plaetse 87
DIERDONK Albert Heijn, Dierdonkpark 10
Bloemen en Planten Outlet, Weg naar Bakel 4
HELMOND-CENTRUM Elzas Passage | Delifrance
Bibliotheek Helmond-Peel, Watermolenwal 11,
Keizerinnedeal 70.
HELMOND-LUNGENDONK Fruitteeltbedrijf Jurrius, 
Goorsebaan 16
HELMOND-NOORD Primera, winkelcentrum De Bus
HELMOND-WEST Westwijzer Cortenbachstraat 70
The Readshop/postkantoor Mierloseweg 10
Esso Relou Europaweg Noord + Zuid
MIERLO-HOUT Jan Linders Janssen & Fritsenplein | Shell 
tankstation Verbakel, Mierloseweg 206 | Bakkerij Dirks Houtse 
Parallelweg 131 | Jumbo Hoofdstraat 168 | Wijkhuis Geseldonk, 
Cederhoutstraat 44 | Uitgeverij Adcommunicatie, Mierloseweg 244
ORANJEBUURT/ZWANENBEEMD Bezoekershal Elkerliek
RIJPELBERG Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1 | Jumbo, 
Wederhof 14
STIPHOUT Jumbo Gijsbers, Dorpsstraat 58D
AARLE-RIXTEL Bakkerij van Brug, Dorpstraat 19

Weekkrant De Loop Helmond is ook 
verkrijgbaar op de volgende adressen

HELMONDloopjes
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.

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

Inleveradres:

Weekkrant De Loop HELMOND
Mierloseweg 244  | 5707 AV Helmond | Tel.: 0492 84 53 50

€ 6,50 
€ 6,50 
€ 6,50
€ 8,00
€ 9,50
€ 11,00
€ 12,50
€ 14,00
€ 15,50

DIVERSEN

Rolluiken, luifels, vloerbedekking, 
lamellen, (rol)gordijnen, jaloeziën, etc. Zeer 

concurrerende prijzen. Gratis meten en 
prijsopgaaf. Willie’s stoffering, Braaksestraat 

10, Helmond, T: (0492) 535901

FEESTJE? Div. Abraham en Sarah 
opblaasfiguren voor jong en oud € 35,- 

tel. 0492-510855 
www.ikgeefeenfeestje.nl WONINGONTRUIMINGEN 

Ook zolders schuren en garages (bezemschoon) 
kleine herstelwerkzaamheden. Tevens gevraagd 

antiek klokken beelden schilderijen enz.
bel vrijblijvend voor info naar: 

TWAN 06-13208306. 
WWW.VDRIJT-INBOEDELS.NL

L&G
GRATIS OPHALEN

van oud ijzer, metalen en electronica.
06-13362457.

grootpeelland.nl

Engelseweg 147 - Helmond - Tel. 0492-599465
Winkelboulevard Engelseweg

Open: Di. t/m Vr. 10.00-18.00 uur. Za. 10.00-16.00 uur (Maandag gesloten)

Rolluiken - Screens - Zonneschermen - Markiezen
Rolgordijnen - Vouwgordijnen - Plissés - Jaloezieën - Veranda’s

ROLLUIK STUK?
BEL ONS SNEL!

Voor al uw rolluik reparaties!
Tevens uw adres voor zonneschermen.

www.fysio-brouwhuis.nl 
Cure tape 
Fysiotherapie en 
(kinder)oefentherapie
Oedeemtherapie • Parkinson 
NAH • Claudicatio intermittens 

Maaslaan 206, 
Helmond

0492-513025

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

PERSONEEL
Oudere man zoekt iemand die zijn tuin een beetje 

wil bijhouden. Reageer via 31hkdn@gmail.com

BELASTINGAANGIFTE? 
Bel voor deskundige hulp: 

0492 475 245 www.radhelmond.nl Lenie Klaasen | 06-52716622
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HELMOND MAKEN WE SAMEN                                                            

TWEEDELING ARM EN RIJK AANPAKKEN

GEEN KINDEREN IN ARMOEDE OP LATEN GROEIEN 

ZORGEN VOOR ELKAAR

EERLIJK WERK VERDIENT EERLIJK LOON

BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN

DUURZAAMHEID EN EEN LEEFBARE STAD

GEZONDE LEEFOMGEVING

GOEDE BEREIKBAARHEID

 IN HELMOND TELT IEDEREEN MEE

IN VERTROUWEN
10 SPEERPUNTEN VAN DE SP

Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn onze kernbegrippen. De maatschappij maken 
we samen, Helmond maken we samen. Dat doen we met vertrouwen en met oog voor de menselijke maat.

Het moet voor iedereen in Helmond prettig leven, wonen en werken zijn. Helaas zien we grote verschillen: 
in armere wijken leven inwoners gemiddeld zes à zeven jaar korter dan in andere delen van de stad. Deze 
tweedeling vinden wij onacceptabel en moet worden aangepakt.

In Helmond groeien helaas nog steeds kinderen op in armoede. Dit is in ons rijke land niet uit te leggen. 
Armoedebestrijding en schulddienstverlening blijven hoog op de agenda staan. Financiële problemen zijn 
vaak een gevolg van nare omstandigheden. Mensen met schulden verdienen geen veroordeling, maar hulp.

We zorgen voor elkaar. Voor mensen die niet op eigen benen kunnen staan is er hulp en ondersteuning. 
Maatwerk is het uitgangspunt voor de zorg, zonder bureaucratische drempels. Wachtlijsten accepteren we 
niet, ook niet in de jeugdzorg. 

Mensen moeten een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Werk moet lonen: tegenover eerlijk werk staat een 
eerlijk loon. Voor wie geen baan kan vinden of niet zelfstandig kan werken is er hulp en begeleiding, pas-
send bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon.

Onze volkshuisvesting staat zwaar onder druk. Het hebben van een dak boven je hoofd is een eerste levens-
behoefte. Iedereen moet kunnen beschikken over een betaalbare woning. De komende jaren moeten er 
meer sociale huurwoningen bij komen en dienen de huurprijzen niet verder op te lopen.

Het klimaat verandert zichtbaar en sneller dan we konden voorspellen. We moeten onze openbare ruimte 
aanpassen om de stad leefbaar te houden. Met meer groen en minder steen kan regenwater beter opgevan-
gen en afgevoerd worden. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. En waar nog gebouwd wordt, zijn 
groene daken en gevels niet de uitzondering, maar de regel.  

Om de uitstoot van schadelijke gassen te lijf te gaan verduurzamen we de opwek van energie bij woningen 
met zonnepanelen en warmtepompen. Door huizen daarnaast goed te isoleren, dringen we tegelijk het 
verbruik terug. Mensen wie dit niet kunnen betalen helpen we, zodat ook zij beter beschermd zijn tegen de 
alsmaar stijgende energieprijzen. 

Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Dat gaat verder dan alleen 
goede wegen voor auto’s: ook betrouwbaar openbaar vervoer, veilige �etspaden en gratis �etsenstallingen 
dragen hier aan bij. Hiermee dringen we hinder, geluidsoverlast en uitstoot van verkeer zoveel mogelijk terug.

In Helmond telt iedereen mee. We sluiten niemand uit en accepteren mensen zoals ze zijn. Discriminatie en 
racisme bestrijden we. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap onderschrijven we 
en passen we toe in alles wat we doen.  


