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300
OCCASIONS

AUTODROOM
HELMOND

Ook in deze 
uitgave...

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 AdcommunicatieHELMONDKIEST

LAAT JE STEM NIET VERLOREN GAAN!WOENSDAG 16 MAART

Samen sterk voor Helmond

helmond
helmond

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!

BEZORGERS GEZOCHT 
CENTRUM

Broekwal, Anemoonstraat, 
Margrietlaan, Tulpstraat.

 SUYTKADE
Engelseweg, Overspoor, 

Rooseindsestraat, Spoorstraat.

bezorging@deloop.eu | 06-18938912

50PLUS BIOS
GEZELLIG SAMEN UIT

PATHÉ 50PLUS 
BIOS IS TERUG VAN
WEG GEWEEST!

PROGRAMMA:

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 
 

 

Kijk op pagina 33.
www.50plushelmond.nl
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Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 6 maart
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

een
KitchenAid 

cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

CASUAL

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

SHOP DE NIEUWE COLLECTIE ONLINE - WWW.LENSSENMODEMIERLO.NL

STYLETREND

MODE TREND DAGEN DINSDAG 8 T/M ZATERDAG 12 MAART
KOOPAVOND VRĲ DAG 11 MAART VAN 19.00 - 22.00 UUR
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Studenten TU Eindhoven ronden bouw van 
zeer duurzame sociale huurwoningen af 

Via nieuwe start-up wordt het project opgeschaald en klaargemaakt voor de markt

BRANDEVOORT Na zes jaar ontwikkelen, ontwerpen en bouwen is het slimme en extreem duurzame CASA 1.0-huis van TU/e-studententeam CASA af. Het gaat 
om in totaal drie appartementen in Brandevoort, hetzelfde gebied waar Brainport Smart District de wijk van de toekomst ontwikkelt. Het zijn sociale huurwo-

ningen van woningcorporatie Woonbedrijf. Met slechts de stroom van een aquariumpompje kan de woning in de winter verwarmd worden, door warmte die in de 
zomer opgewekt is. De studenten van de TU Eindhoven werkten tijdens het project samen met bouwbedrijf Hurks en woningcorporatie Woonbedrijf.

De betonloze appartementen – gemaakt van staal 
en volledig herbruikbaar hout – kennen een inno-
vatief klimaatsysteem; de warmtepomp werkt op 
gelijkstroom - die is opgewekt door zonnepanelen 
- staat vooral in de zomer aan en niet in de winter. 
Daardoor is er veel minder stroom nodig om het 
huis te verwarmen. Het geheim hierachter bevindt 
zich onder het huis: het gaat om een waterbassin 
van 104 kubieke meter. De warmtepomp onttrekt 
tegelijkertijd warmte uit de woning in de zomer, die 
vervolgens wordt gebruikt om het bassin onder het 
huis te verwarmen. Die warmte wordt dan in de 
koude wintermaanden gebruikt om het hele huis 
te verwarmen.

Piekbelasting voorkomen
Er is via dit systeem dus geen sprake van overtol-
lige energie in de zomer en een tekort in de winter, 
waarmee een piekbelasting op het elektriciteitsnet 
wordt voorkomen. De energie die de warmtepomp 
gebruikt is afkomstig van het energiedak, dat via 
een zonnepaneel en zonneboiler zowel elektriciteit 
als warmte opwekt. CASA 1.0 bestaat daarmee 
in feite uit nul-op-de-meter-woningen. Daarnaast 
beschikt het huis over vraaggestuurde ventilatie. 
Sensoren meten de luchtkwaliteit en temperatuur, 
ventileren als het nodig is. Door een compleet 
gelijkstroomnet voor de zonnepanelen, warm-
tepomp, accu en verlichting gaat er geen energie 
verloren bij de omzetting van wisselspanning naar 
gelijkspanning. 

De service core
De verwarming en verschillende technieken ko-
men samen in het hart van het huis: de service 
core. Om alle systemen met elkaar te kunnen 
laten communiceren en aan te sturen, ontwierp 
Team CASA zelf de regeltechniek. En creëerde 
zo naast een duurzaam ook een slim huis. Ook op 
bouwkundig gebied is er veel aandacht voor duur-
zaamheid. Zo is de gevelbekleding van bamboe. Dit 
materiaal is CO2-neutraal en volledig onderhouds-
vrij en brandwerend. Verder bestaat de woning uit 
losse modulaire eenheden, die bij de montage geen 
‘lijm’ (zoals beton) vereisen. Team CASA gebruikt 
bewust geen beton, vanwege de negatieve impact 
op het milieu. 

Eerste bewoner
Teammanager Antoine Post is zelf sinds een paar 
maanden de eerste bewoner van één van de CASA 
1.0-appartementen. De andere twee appartemen-
ten gaat Woonbedrijf verhuren. Antoine is blij met 
het resultaat. “We hebben wat vertraging opgelo-
pen, onder meer vanwege de langere levertijden 
van bouwmaterialen, maar ons doel was een duur-
zaam, comfortabel en betaalbaar huis ontwikke-
len. Dat is gelukt!” 

Post heeft samen met oud-student Pau Brossa 
Rodriguez inmiddels een eigen start-up opgericht: 
Integer Technologies. Deze start-up gaat samen 
met bouwbedrijf Hurks verder met het opscha-
len en commercialiseren van het concept en het 
optimaliseren van de volgende versie (CASA 2.0). 
Integer Technologies richt zich vooral op het ont-
werpen en aan elkaar knopen van de installaties, 
het bouwkundige deel wordt door Hurks ontwik-
keld. Woonbedrijf volgt deze doorontwikkeling 
met interesse.
 Het studententeam zelf heeft inmiddels een nieu-
we uitdaging gevonden. De afgelopen periode zijn 
de leden druk bezig geweest met het ontwikkelen 
van een proces voor gelokaliseerde waterstofpro-
ductie uit biomassa. Het doel is om dit proces toe 
te passen op de gebouwde omgeving om zo water-
stof als duurzame energiebron te gebruiken en de 
energietransitie verder te versnellen.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
Het CASA 1.0-project wordt medegefinancierd 
door het Europees Fonds voor Regionale Ontwik-
keling in het kader van OPZuid, de Metropoolregio 
Eindhoven en een bijdrage uit de subsidieregeling 
economie en innovatie Noord-Brabant. Verdere 
ontwikkeling wordt medegefinancierd met een 
Topsector Energiesubsidie (Demonstratie Energie 
Innovatie) van het ministerie van Economische Za-
ken en Klimaat.

Van links naar rechts: Pau Brossa, Martina Marinova, Antoine Post, Thomas van der Werff) F Rien Boonstoppel | F Team CASA

www.helmondnu.nl
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Logo in ZW/DIA

Zwart/Woordmerk/Lijnen: K=100

Grijs/Wapen: K=50

Grijs/Helm: K=25

Grijs/Kroon: K=15

Infopagina

• Voor al uw vragen aan de gemeente Helmond kunt u bellen met 14 0492
• Gemeente Helmond www.helmond.nl
• Stadswinkel Frans Joseph van Thielpark 1 (Boscotondo)

• Openingstijden Stadswinkel maandag 12.00 - 19.00 uur,  
   dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 16.00 uur. Alléén op afspraak. 
   Maak uw afspraak op www.helmond.nl/afspraak of bel 14 0492

Stempassen op de mat

De stempassen zijn afgelopen dagen op de mat gevallen in Helmond. U kunt 
tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart aanstaande kiezen uit 36 
stembureaus op 34 verschillende locaties om uw stem uit te brengen. 

Stembureaus in alle wijken
Ook dit jaar kan er weer gestemd worden in alle wijken van Helmond. Op uw 
stempas staat het adres van een stembureau in uw buurt, maar u mag zelf 
bepalen bij welk stembureau in Helmond u stemt. Alle stembureaus staan op 
www.helmond.nl/verkiezingen.

Stemmen voor iedereen mogelijk maken
Wij willen dat iedereen makkelijk kan stemmen. Want elke stem telt. Daarom 
hebben wij hier aandacht voor. Zo vindt u informatie over de verkiezingen in 
eenvoudige taal op www.helmond.nl/verkiezingen. Daarnaast zorgen we voor 
toegankelijke stembureaus. Niet alleen voor wie slechter ter been is, maar 
bijvoorbeeld ook voor slechtzienden. 

Drive-in stembureau op 16 maart
Dit jaar kunt u ook stemmen in een drive-in stembureau op de parkeerplaats 
bij de Watertoren in het centrum van Helmond. Hier kunt u op 16 maart vanuit 
uw auto snel en gemakkelijk uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld voor of na de 
boodschappen. Dit stembureau is alleen toegankelijk met de auto. Speciale 
borden geven de juiste route aan om in de Drive-In te kunnen stemmen.

Stemhulp helpt bij bepalen van uw stem
Helmond heeft sinds 18 februari een eigen Stemhulp, die u mogelijk kan helpen 
in uw keuze uit een van de 14 partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen. De 
Stemhulp vult u in via www.helmond.nl/verkiezingen. 

Meer weten?
Alle informatie over de verkiezingen staat op www.helmond.nl/verkiezingen. 
Rond 3 of 4 maart valt de verkiezingskrant bij iedereen in Helmond op de mat. 
Hierin staan ook de standpunten van de politieke partijen die zich verkiesbaar 
stellen.

       Vergaderingen 
    welstandscommissie 

Stembus gemeenteraadsverkiezingen  
16 maart 2022

Op woensdag 16 maart rijdt van 07:30 uur tot 21:00 uur de stembus langs 
verschillende stemlocaties met diverse optredens zoals: het duo Wanne 
Kwats, restaurant Nastrium, restaurant Rosario, Helmond Sport,  
Luc de Graaf, Cross fit en verschillende zang- en dansgroepen. 

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 
stemmen.

De bus rijdt langs 18 verschillende stemlocaties. Het duo Wanne Kwats is de 
gehele dag aanwezig, zij zorgen voor muzikaal amusement. De gehele dag is er 
een diverse programmering. Om 11:30 uur is de bus bijvoorbeeld aanwezig bij 
het drive-in stembureau op het parkeerterrein van de Watertoren. Hier zal één 
sterren chef Jermaine van restaurant Rozario een culinair optreden geven en 
wat lekkers uitdelen. 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 optreden en er is nog veel meer. De Stembus is geen rijdend stembureau. 
Er kan niet in de bus gestemd worden. 

Meer informatie
De volledige route van de stembus en de optredens kunt u vinden op  
www.helmond.nl/verkiezingen. Hier vindt u ook praktische informatie over de 
gemeenteraadsverkiezingen 2022, zoals de stemlocaties. 

Regentonnenactie in maart en april 

Helmond klimaatbestendig
Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt, het gaat vaker harder regenen met 
overstromingen en andere overlast tot gevolg. Deze klimaatverandering vraagt 
om een andere aanpak van regenwater. Een regenton is een slimme aanpassing 
waarmee u eenvoudig schoon regenwater opvangt om dit, bijvoorbeeld voor 
de tuin, te gebruiken. Zo kunt u lekker genieten van de tuin, helpt u om de 
omgeving regenwaterbestendig te maken én bespaart u kostbaar drinkwater. 
Door de regenpijp af te koppelen van het riool helpt u mee om wateroverlast door 
overbelasting van het riool te voorkomen en om droogteschade te beperken.

Regentonnenactie
De gemeente organiseert samen met Waterschap Aa en Maas twee keer per jaar 
een regentonnenactie. Als inwoner van Helmond krijgt u in die maanden € 30,- 
korting op de aankoop van een regenton. Deze actie loopt van 1 maart t/m 30 
april.

Het schoon opgevangen regenwater kunt u gebruiken voor bijvoorbeeld: 
ramen lappen, tuinplanten water geven, kamerplanten water geven, water voor 
huisdieren of het wassen van uw auto. 

Flyer met coupon
De flyer met coupon is te downloaden op www.allelichtenopgroen.nl of ga naar 
een van de deelnemende partijen. Daar ligt de flyer in de winkel, zodat u de 
coupon direct kunt gebruiken. Ga voor de actievoorwaarden naar  
www.allelichtenopgroen.nl. 

Deelnemende partijen
• Tuincentrum Coppelmans Helmond
• Boerenbond Helmond (Deltaweg 2)
• Gamma Helmond
• Karwei Helmond

Wat vind jij 
belangrijk? 

Stem jij ook?
www.helmond.nl/verkiezingen

Stem op 

16 maart!

Poster gemeenteraadsverkiezingen stem!.indd   1Poster gemeenteraadsverkiezingen stem!.indd   1 8-2-2022   10:59:318-2-2022   10:59:31

Wilt u alle bekendmakingen lezen?  
Kijk dan op www.helmond.nl/bekendmakingen
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Luierinzameling bij kinderdagverblijven  
start 1 maart

Vanaf 1 maart start de gratis luierinzameling bij kinderdagverblijven. Op 
vrijdag 25 februari worden er daarom speciale containers geplaatst bij 
verschillende kinderdagverblijven in Helmond. Het gratis inleveren op de 
milieustraat blijft ook nog steeds mogelijk.

In elke wijk is minimaal één locatie waar ouders de wegwerpluiers kunnen 
inleveren. Een overzicht van alle plekken waar ouders de wegwerpluiers 
kunnen inleveren staat op www.helmond.nl/luiers. Inleveren kan tijdens de 
openingstijden van de kinderdagverblijven: op werkdagen tussen 7.30 en 18.30 
uur.

Luiers mag men inleveren in speciale, gratis luierzakken
De luiers mogen alleen ingeleverd worden in speciale luierzakken. Deze 
luierzakken zijn gratis op te halen bij alle deelnemende kinderdagverblijven, 
de Stadswinkel, ’t Cour en de milieustraat. In de luiercontainers mogen alleen 
baby- en peuterluiers en billendoekjes. Incontinentiemateriaal, stomamateriaal, 
maandverband en tampons mogen niet in de luiercontainers, maar bij het 
restafval thuis.

Tip voor ouders met kleine kinderen: wasbare luiers 
Wegwerpluiers veroorzaken veel restafval. Wasbare luiers zorgen voor minder 
afval. Daarmee kunnen ouders honderden kilo’s restafval per jaar besparen. En 
gezinnen besparen honderden euro’s over de hele periode dat het kind luiers 
draagt. 

Meer informatie staat op www.helmond.nl/luiers
Hier staat een overzicht van de deelnemende kinderdagverblijven en antwoord 
op veelgestelde vragen.

Bekendmakingen

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

De Groene Loper,  18-02-2022 oprichten woning 6326877 

Ruwe Berk, kavel 19B  

Hazelaar 1 22-02-2022 plaatsen dakkapel (voorgevel) 6747699

openbare ruimte naast  21-02-2022 plaatsen jongeren container ( jop) 6754849 

Makreelstraat 1  

Dr. Dreeslaan 202  22-02-2022 oprichten woonhuis met bedrijfshal 6758827 

de Hoefkens kavel 22  

Kasteel-Traverse 66 22-02-2022 plaatsen 2 mobiele douche units 6759511

Sectie U, 2854, 2293,  23-02-2022 buitenplanse afwijking t.b.v.  6761477 

2855 (ged) 3398, 2307  oprichten woningen 

Liverdonk kavel L 76 23-02-2022 oprichten woning 6762061

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

Swertpoellaan 13 21-02-2022 vergroten woning 6569905

 Geldropse Ventweg 20 21-02-2022 plaatsen zonnepanelen naast boerderij 6597661

 Jan Ettenstraat 5 22-02-2022 verbouwing woonhuis 6536243

 Ansemhoek 10 17-02-2022 plaatsen erfafscheiding 6631643

 Akkerweg 12 22-02-2022 plaatsen dakkapel voorzijde 6698431

 Schutterslaan 29 22-02-2022 vervangen van bestaande kozijnen 6683779

 Gasthuisstraat 17 22-02-2022 vergroten woning (wijzigen in bungalow) 6622967

 Coppesdonk 5 23-02-2022 oprichten woning, maken uitweg 6445839

 Dorpsstraat 99 23-02-2022 wijzigen woning 6690723

 Rembrandtlaan 26 23-02-2022 oprichten multifunctionele  6542601 

  accommodatie de braak 

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

Weg naar Bakel 4 21-02-2022 Plaatsen reclamemast 6636645

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

Steenweg 1 -  23-02-2022  Carnaval Helmond 2022 Keiebijters,  2022-00048 

Steenweg 1/Mizunalleplein    26-2 t/m 27-2-2022 

 

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. Ook kan de voorzieningenrechter van de 

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

Verkeersmaatregelen (2)
Burgemeester en wethouders hebben besloten: 2 parkeerplaatsen aan te wijzen als 

parkeergelegenheid alleen bestemd voor elektrische auto’s met gebruik van de laadpaal in de 

volgende straat: 

- Azalealaan thv 167 (VKB 2204)

- Bindersestraat thv 67 (VKB 2207)

- Van Ommerenstraat tegenover 47 (VKB 2208)

Meer informatie

Verkeersbesluiten liggen ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn verkeersbesluiten in te zien op 

www.helmond.nl. Voor vragen of opmerkingen over het besluit kunt u contact opnemen met 

mevr. N. Nobel tel. 14-0492.

Ontwerpbestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat - Fluweelstraat
Burgemeester en wethouders van Helmond maken bekend, dat op grond van artikel 3.8 

van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, het 

ontwerpbestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat - Fluweelstraat met ingang van 4 

maart 2022 gedurende zes weken door een ieder kan worden ingezien.

Op de locatie aan de Taftstraat 2 is een supermarkt aanwezig. Deze supermarkt heeft een 

oppervlakte van circa 1.500 m² bvo, in een pand met een oppervlakte van 2.000 m² bvo. 

Dit bestemmingsplan maakt de vergroting van de supermarkt mogelijk naar 2.000 m² bvo 

binnen het bestaande gebouw, het aanpassen van de gevel en het aanleggen van een tweede 

parkeerterrein.   

Inzage 

U kunt het plan bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl en op  

www.helmond.nl/bestemmingsplannen. De identificatiecode is 

NL.IMRO.0794.1000BP210075-1000. Er ligt ook een papieren exemplaar ter inzage in de 

Stadswinkel, Frans Joseph van Thielpark 1. Wilt u de papieren versie inzien? Plan dan een 

afspraak in. Maak een afspraak door te bellen naar 14-0492. De digitale versie van  

www.ruimtelijkeplannen.nl is juridisch bindend.

Zienswijzen indienen 

Binnen genoemde termijn van zes weken kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijze 

naar voren brengen bij de gemeenteraad. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar de 

gemeenteraad, afdeling Ondernemen en Ontwikkelen, Postbus 950, 5700 AZ Helmond, onder 

vermelding van: zienswijze bestemmingsplan Suytkade I – Hoek Taftstraat - Fluweelstraat. Voor 

een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken. U kunt hiervoor bellen naar 14-0492. 

 

Verleende vergunningen openbare orde en veiligheid (2)
Aanvrager Horeca                 Locatie Omschrijving Registratie nr/Datum verzending

Franse pannenkoeken Markt 201  Alcoholwetvergunning 50746974/22-02-2022

IJssalon Il Circo               Dorpsstraat 8  Exploitatievergunning 50853285/17-02-2022

Meer informatie 

U kunt bij de afdeling Veiligheid en naleving informatie krijgen over verleende vergunningen 

openbare orde en veiligheid, via telefoonnummer 06-18591000 of gemeente@helmond.nl. 

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? Neem 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? Neem dan contact op met het 

Klant Contact Centrum via tel. 14-0492.

• 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 3 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.
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Mijn naam is Hans de Mare. Ik ben 
zelfstandig architect. Ik woon al 
vanaf 1995 in Stiphout. Tussen 
2010 en 2020 heb ik mij met veel 
werkzaamheden voor de wijkraad 
Stiphout-Warande voor onze wijk 
ingezet. Vanaf 2014 maak deel uit 
van de gemeenteraadsfractie van de 
PvdA, eerst als “burgercommissielid” 
en sinds het najaar van 2020 als 
raadslid.  

De afgelopen jaren heb ik mij binnen 
de gemeenteraad vooral ingezet 
voor verstandige en rechtvaardige 
besluitvorming over ruimtelijke 
onderwerpen. Om het groeiende 
aantal inwoners (waaronder onze 
eigen kinderen!) fijne huisvesting en 
leefomgeving te kunnen bieden en 
om de klimaatverandering een halt 
toe te roepen, is veel nieuwbouw 
nodig. Van nieuwe woningprojecten tot 
zonnevelden tot bedrijventerreinen. 

We moeten onze schaarse gronden 
optimaal gebruiken. Voor woningbouw 
zet de PvdA vooral in op verdichting 

van onze stad, vooral nabij de 
spoorstations. Om zo de behoefte 
aan autogebruik zo veel mogelijk 
terug te dringen én om ons beperkte 
buitengebied te kunnen sparen. Voor 
de energietransitie accepteren we dat 
zonnevelden nodig zijn. Als tijdelijke 
maatregel totdat er nog betere energie-
opwekkende-technieken beschikbaar 
zullen zijn, en op locaties waar dat het 
meest logisch is.

Voor veel nieuwbouwprojecten 
zal een beetje inschikkelijkheid 
van onze burgers nodig zijn. Het 
algemeen belang en de belangen 
van omwonenden zal netjes moeten 
worden afgewogen. Als het nodig 
is zullen benadeelde betrokkenen 
moeten worden gecompenseerd. 
Vooral geldt: “We zullen respectvol met 
elkaar moeten samenwerken om een 
fijne, duurzame stad te realiseren.”

Hans de Mare:  

Samenwerken
voor een mooie 
toekomst!

PVDA HELMOND

Stem PvdA, 
Hans de Mare, 

nr. 2, lijst 9

Nieuwe economische visie
voor Helmond 

Wethouder Van de Brug (Economie & Finan-
ciën): “Ik ben trots dat we deze nieuwe econo-
mische visie hebben opgesteld samen met Hel-
mondse ondernemers. Hieruit blijkt vooral dat 
we de komende jaren de handen ineen slaan 
met de ondernemers om onze stad economisch 
nóg sterker te maken.”

Automotive, Slimme Maakindustrie 
en Foodtech
Helmond ontwikkelt zich economisch goed. 
Hieraan leveren ondernemers in de Automotive, 
Slimme Maakindustrie en FoodTech een be-
langrijke bijdrage. Ook de ontwikkeling Brainport 
Smart District en de grote hoeveelheid andere 
bedrijven in Helmond zijn en blijven van belang-
rijke waarde voor de economische ontwikkeling 
van Helmond. Zij zorgen niet alleen voor banen, 
maar het zorgt er ook voor dat Helmond op de 
kaart staat in de regio, op landelijk en zelfs op 
Europees niveau. 

Stad met ambitie
Helmond is een stad met ambitie, waar ieder-
een kan meedoen. Dit betekent dat er gewerkt 

wordt aan de groei van Helmond, zodat de stad 
nóg mooier, sterker en levendiger wordt. In de 
visie is afgesproken dat er gewerkt wordt aan 
het creëren van banen op elk niveau en waar 
minder inwoners afhankelijk zullen zijn van een 
(bijstands-)uitkering. 
Het woon- en leefklimaat in Helmond moet in 
2030 nog beter zijn. Met voldoende passende 
woonruimte, maar ook voldoende en aantrek-
kelijke werklocaties, fijne buitenruimtes, een 
goede bereikbaarheid en een divers cultureel 
aanbod wil Helmond dit voor elkaar krijgen. 
Ondernemers en winkeliers zijn en blijven van 
harte welkom in Helmond. Dit maakt de stad 
aantrekkelijk voor talent, nieuwe en groeiende 
bedrijven en organisaties. 

Concrete stappen
De economische visie is te lezen via de nieuw-
spagina op de website van de gemeente Hel-
mond. Dit document geeft richting op hoofd-
lijnen waar in Helmond de komende jaren aan 
wordt gewerkt. Hoe dat precies wordt vormge-
geven, zal de komende jaren samen met onder-
nemers verder worden uitgewerkt. 

HELMOND De gemeenteraad heeft op 22 februari 2022 de nieuwe eco-
nomische visie vastgesteld. Dit is een plan om Helmond op lange termijn 

economisch sterk te houden en zelfs nog sterker te maken. De visie is 
opgesteld door en voor ondernemers in de stad. De komende jaren wordt 
de visie uitgewerkt in concrete stappenplannen. Helmond is een stad met 

ambitie en dat ademt deze visie. Een stad waarin sociale ondernemers, 
studenten, techneuten en nieuwe en groeiende bedrijven zich thuis voelen.

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 
 

 

Educatief programma ‘de Klimaatjes’ 
voor alle kleuters van Helmond 

HELMOND Alle groepen 1 & 2 van de basis-
scholen in Helmond krijgen het educatieve 
programma ‘de Klimaatjes’ aangeboden van 
Gemeente Helmond. Dit jaar krijgen de scho-
len de gelegenheid om de educatieve musical 
‘de Klimaatjes’ te bezoeken en wordt de 10-de-
lige boekenserie naar alle scholen toege-
stuurd. De Klimaatjes zijn zeven dierenvrien-
den die de hoofdrol spelen in de gelijknamige 
prentenboekenserie. In deze boeken komen 
allerlei thema’s naar voren, zoals plasticsoep, 
het veranderende klimaat, duurzame energie 
en verspilling. Van deze boekenreeks is een 
vrolijke, interactieve en educatieve voorstel-
ling gemaakt die nu naar alle kleuters van Hel-
mond komt. 

De initiatiefnemers en schrijvers van de Klimaatjes 
zijn in 2020 samen met Create Studios aan de slag 

gegaan om de avonturen van de Klimaatjes te ver-
werken tot voorstellingen voor scholen en theaters. 
Door middel van levensgrote theaterpoppen wor-
den met deze voorstellingen duurzaamheid, cultuur 
en onderwijs met elkaar verbonden. De voorstelling 
zal van april tot en met oktober 2022 een ‘theater-
tour’ doen door Helmond en worden getoond in 
basisscholen, wijktheaters of buurthuizen.

 Daarnaast krijgen alle basisscholen de 10-delige 
boekenreeks toegezonden. De boeken dienen als 
middel om de thema’s rondom duurzaamheid en 
de Global Goals te blijven bespreken in de klas. 
De boeken sluiten uitstekend aan bij het thema 
van de Kinderboekenweek van oktober 2022 ‘Gi-
ga-groen’, waar kinderboeken rondom dieren en 
natuur centraal staan. De wethouders Dortmans 
(Global Goals) en Harijgens (Duurzaamheid) zijn blij 
met de musical: ”De kiem van bewustwording over 

hoe we met elkaar en de planeet omgaan, wordt 
gelegd in de jonge jaren van het kind”, aldus wet-
houder Dortmans. ’’De voorstelling en de verhalen 
uit de boeken sluiten perfect aan bij de leefwereld 
van deze kinderen. Zij moeten leren hoe zij binnen 
afzienbare tijd in een nieuwe, duurzamere samen-
leving moeten functioneren. Ik ben blij dat we op 
deze manier de Global Goals bij de kinderen en hun 
onderwijzers onder de aandacht kunnen brengen.’’ 

Wethouder Harijgens voegt toe: ’’Door de voor-
stelling voor alle scholen beschikbaar te maken, 
krijgt elke kleuter in Helmond de kans en gele-
genheid om kennis te maken met het belangrijke 

onderwerp duurzaamheid. Hiermee worden ook 
kinderen bereikt die hiermee in hun dagelijks leven 
minder snel in contact komen. Dat vind ik belang-
rijk; deze kinderen krijgen straks als volwassene 
immers volop te maken met de gevolgen van onder 
andere klimaatverandering. Bovendien gunnen we 
elke kleuter cultuurbeleving.’’ CultuurContact, het 
bureau voor cultuurparticipatie voor onderwijs en 
zorg & welzijn, zal het programma de komende 
maanden samen met de scholen uitvoeren. 

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 
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VVD Helmond is dé partij
voor de dieren 

Liberalen willen gemeente diervriendelijker maken

Niet dat het in andere gemeenten per se 
beter gaat, maar als een Helmonder op 
straat een gewonde kat of verdwaalde 
hond aantreft, is de kans groot dat hij of 
zij niet weet wie moet worden benaderd 
om te hulp te schieten. Terwijl gemeen-
ten verplicht zijn om gewonde of ver-
dwaalde dieren op hun grondgebied de 
helpende hand te bieden. Willems-Kar-
dol: “Ik lees het vaak op de Helmondse 
Facebookpagina’s. Laatst liep er een 
wild zwijn rond. Ja, wie bel je dan? Of 
het nou een telefoonnummer moet zijn 
dat prominent op de gemeentelijke web-
site staat, ik vind dat de gemeente in elk 
geval íets moet inrichten.”

Diervriendelijke gemeente
De onduidelijkheid hierover toont vol-
gens Willems-Kardol aan dat er meer re-
gie moet komen van gemeentelijke kant. 
Daarom pleit ze ervoor om dierenwelzijn 
onder te brengen bij één wethouder, in 

plaats van verspreid op het bordje liggen 
van meerdere wethouders. “Hoe vaak 
zie je niet dat de dierenambulance of 
asiel een inzamelingsactie moet houden 
om een gewond dier te laten opereren? 
Te triest voor woorden. Het is de wette-
lijke plicht van gemeenten om voor deze 
dieren te zorgen.” De VVD ziet graag dat 
er tenminste voldoende geld is om die 
wettelijke taak uit te voeren en Helmond 
met haar ‘kattenmeppers’-imago er naar 
streeft de diervriendelijkste gemeente 
van Nederland te worden, waar Zwolle 
deze titel in 2021 won. Met een betere 
opvang van (zwerf)dieren. Betere pre-
ventie, informatie, educatie en commu-
nicatie. Dierenwelzijn en mensenzorg. 
En tot slot hondenbeleid en handhaving.

Dierproefvrije innovaties
Voor haar aansluiting bij VVD Helmond 
was Willems-Kardol 8 jaar lang PVV-Sta-
tenlid in de provincie Noord-Brabant. 

Daar is het haar gelukt om de innova-
tiekracht en economische middelen 
van de provincie te laten bundelen in 
plannen om het aantal dierproeven te 
verminderen en uiteindelijk overbodig 
te maken. Pivot Park in Oss en de Tech-
nische Universiteit Eindhoven hebben 
hun steun toegezegd en zelfs de mi-
nister voor Landbouw was vol lof over 
het initiatief van Willems-Kardol die het 
Brabantse balletje aan het rollen heeft 
gebracht. De minister wilde zelfs lan-
delijk concrete acties zien op innovatie 

om dierproeven tot het verleden te laten 
behoren.

De nieuwkomer op de VVD-lijst ziet 
graag dat Helmond ruim baan maakt 
voor innovatieve bedrijven die dierproef-
vrijonderzoek mogelijk maken. “Het past 
in het Brainport-gedachtegoed en de ge-
meente zou deze bedrijven bijvoorbeeld 
kunnen clusteren op haar grondgebied.”

De VVD is binnen onze gemeente 
dé partij voor de dieren met een heel 
hoofdstuk dierenwelzijn in het verkie-
zingsprogramma. Zo pleit VVD Helmond 
om de ganzenoverlast aan het Piet van 
Bokhovenpad tegen te gaan voor een 
diervriendelijke oplossing in plaats van 
afschieten. Het complete verkiezings-
programma staat op de website van 
VVD Helmond.

HELMOND Eén wethouder voor dierenwelzijn, meer duidelijkheid voor Helmonders die worden 
geconfronteerd met dierenleed, en ruim baan voor innovatieve bedrijven die dierproefvrijonder-
zoek mogelijk maken. Een greep uit de wensen van VVD Helmond om dierenwelzijn veel meer 

prioriteit te geven. Joyce Willems-Kardol, nummer twee op de VVD-kandidatenlijst: “Nu ís er in 
Helmond niet eens een dierenwelzijnsbeleid.”

Joyce Willems-Kardol | F Knoops fotografie

Het derde Jan van Brabant College aan de Gasthuisstraat 

Door: Henk van Dijk

Schoolsoort 
De school aan de Gasthuisstraat is een 
EOA school, wat staat voor een Eerste 
Opvang voor Anderstaligen. Op deze 
school zitten leerlingen die de Neder-
landse taal niet of nauwelijks beheersen 
en het zijn veelal kinderen van arbeids-
migranten en vluchtelingen die net in 
Nederland zijn. Hier leren ze vooral de 
Nederlandse taal en daarnaast is er veel 
aandacht voor onderwijs van rekenen, 
Engels, cultuur, beeldende vorming, 
sport, normen en waarden en dergelijke. 
De leerlingen zijn allemaal tussen de 12 
en 18 jaar komen uit meer dan 20 ver-
schillende landen. Ze zijn hier maximaal 
3 jaar op school, zodat ze na deze uitge-
breide basisopleiding doorstromen naar 
het regulier onderwijs.

Samenwerking 
Teamleider Ruud van Horssen, heette 
de directie van Canpack. Ook alle leerlin-
gen waren harte welkom om het nieuwe 

concept van samenwerking dat is ont-
staan, te mogen vernemen. Het Jan van 
Brabant College aan de Gasthuisstraat 
timmert dus nog meer aan de weg en is 
vanaf dit schooljaar een mooie samen-
werking gestart met het bedrijf CAN-
PACK. Deze samenwerking is tot stand 
gekomen, omdat zowel op het Jan van 
Brabant College aan de Gasthuisstraat 
als bij CANPACK veel mensen met een 
migratieachtergrond te vinden zijn. Mid-
dels zowel gezamenlijke activiteiten als 
financiële ondersteuning via de stichting 
Vrienden van Jan van Brabant zullen 
CANPACK en de school de komende 
jaren verbonden zijn. Hierbij zullen de 
activiteiten voornamelijk gericht zijn op 
het verbinden van onze leerlingen.

Tafelvoetbaltafel 
Inmiddels zijn er al diverse mooie 
ontwikkelingen geweest in de samen-
werking. Zo zijn er door medewerkers 
van CANPACK zelfverdedigingslessen 
verzorgd tijdens de sportlessen. Op 21 
februari zijn de leerlingen aangenaam 

verrast door CANPACK met een mooie 
tafelvoetbaltafel in de aula. Ook zal er 
vanaf dat moment een leeshoek in ge-
bruik worden genomen door de leerlin-
gen, welke mede mogelijk is gemaakt 
door CANPACK.

Meer activiteiten
Later in het schooljaar staat er ook nog 
een gezamenlijke visactiviteit gepland, 
waarbij de werknemers van CANPACK 

de leerlingen zullen begeleiden. CAN-
PACK is een Pools bedrijf en heeft een 
productie van miljarden blikken op jaar-
basis voor bierbrouwers en de frisdran-
kenindustrie. De blikken zijn opgeslagen 

in de immense fabriek op het indus-
trieterrein ten zuiden van Brouwhuis. 
Bovendien staat er voor de school nog 
een rondleiding door de fabriek op de 
planning. 

MIERLO-HOUT Het Jan van Brabant College heeft ook een 
derde vestiging in Helmond. Het zal bij veel inwoners uit 

Helmond niet zo bekend zijn, omdat hij toch een beetje een 
vreemde eend in de bijt is. Iedereen weet wel dat de hoofdves-
tiging in de Molenstraat in Helmond is gevestigd en ook aan de 

Deltaweg in Brouwhuis, staat de kleine Jan van Brabant.

F | Henk van Dijk
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ELZAS PASSAGE
KRAMENMARKT

VRIJDAG 4 EN 
ZATERDAG 5 MAART

fI

Voelt u zich 
betrokken bij het 

Elkerliek ziekenhuis 
en wilt u 

meepraten over 
de patiëntenzorg? 

Wij hebben één vacature 
voor het lidmaatschap van de 

Cliëntenraad van het Elkerliek ziekenhuis.

Wilt u meer informatie of direct 
solliciteren? Ga naar 

www.werkenbijelkerliek.nl

De Cliëntenraad praat mee over de gang van zaken binnen het 
ziekenhuis. Het doel van de Cliëntenraad is het behartigen van belangen 

van alle cliënten in de breedste zin van het woord. Wilt u hieraan 
bijdragen, dan is deze vrijwilligersfunctie misschien iets voor u.

of bel naar 0492-595105

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.

Helmond

Humanitas is een vereniging voor maatschappelijke 
dienstverlening en samenlevingsopbouw met 90 afdelingen 
in heel Nederland. Duizenden vrijwilligers zijn actief op het 
gebied van onder meer jeugdwelzijn en maatschappelijke 
participatie. Ze worden ondersteund door beroepskrachten. 

Humanitas Helmond is voor de ondersteuning van het project 
AdministratieMaatje met spoed op zoek naar een ZZP-er als 
Coördinator AdministratieMaatje voor gemiddeld 8-10 uur per 
week tot eind 2022 met kennis van financieel administratieve 
hulpverlening en affiniteit met vrijwilligers.

GEZOCHT
ZZP-Coördinator 
AdministratieMaatje 

Voor de volledige vacature en 
verdere info: www.humanitas.nl/
afdeling/helmond
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AdministratieMaatje helpt!

“Ik heb totale vrijheid wanneer ik met mijn cliënten een afspraak inplan, dat 
is heerlijk. We spreken af bij de mensen thuis, dus je komt in de leefomgeving 
van allerlei mensen, dat is ook leuk”, aldus Marlies. 

Ze heeft vier mensen inmiddels al bijgestaan met betrekking tot hun adminis-
tratie. Iedereen heeft een eigen verhaal en welke hulp mensen nodig hebben 
is ook heel verschillend. Zo heeft Marlies met een jongen in 1 middag een hele 
shopper vol dichte enveloppen geopend en hem ondersteund met dit alles te 
ordenen. Zelfstandig zag hij hier zo tegenop, dat hij hulp bij AdministratieMa-
tje had ingeschakeld. Toen ze dit gezamenlijk gedaan hadden, kon hij zelf weer 
verder. Hij was heel blij dat hij mocht komen met zijn grote boodschappentas. 
“Die tas was letterlijk een berg geworden, waar hij tegenop zag om eraan te 
gaan staan. In 1 middag was het samen geregeld.” Uiteraard zijn er ook meer 
gecompliceerde casussen. Zo heeft ze een mevrouw bijgestaan die in schei-
ding lag, emotioneel uit balans was, een eigen webshop recent was begonnen 
en waarbij het financieel mis dreigde te lopen. “In dit geval kwam mijn zakelijke 
achtergrond en eigen ervaring vanuit mijn vroegere mondhygiëniste praktijk 
goed van pas. Evenals mijn sociale vaardigheden.”

Marlies en haar collega’s werken vraaggericht, maar dat betekent niet dat ze 
geen eigen ideeën aandraagt. Ze merkt dat mensen soms pas een paar maan-
den later echt haar advies overnemen - in dit geval stoppen met de verlies 
draaiende webshop - maar dat ze wel heel serieus genomen wordt. Ook wan-
neer ze bij instanties belt namens een cliënt, wordt ze altijd erg vriendelijk 
te woord gestaan. “Instanties zijn blij dat iemand met bijvoorbeeld een be-
talingsachterstand actie onderneemt door mijn hulp als AdministratieMaatje 
in te schakelen. Vaak zijn ze dan ook nog bereid om mee te denken en een 
schappelijke regeling te treffen. Dat geeft uiteraard voldoening.”

AdministratieMaatje is er voor iedereen die behoefte heeft aan wat hulp bij 
het structureren en organiseren van zaken. Dat kan zijn in het ordenen van de 
(financiële) administratie of om nét de juiste instantie te weten om informatie 
in te winnen over een bepaalde vraag. Ook jongeren kunnen hiervoor bij ons 
terecht, ook die helpen we graag verder.

Marlies is iemand die goed is in ordenen en zaken helder op een rij zetten. “Het 
contact is ook altijd leuk, want alleen als je goed contact hebt met elkaar, kun-
nen we stappen zetten.” Mensen zijn ook heel dankbaar: “Ik heb al wel eens 
heel lief chocolade gekregen, al is een glimlach voor mij meer dan voldoende!”

Zou jij het leuk vinden anderen te ondersteunen of kun jij wel wat ondersteu-
ning gebruiken bij het op orde krijgen van je (financiële) administratie? Meld 
je dan aan bij Humanitas Helmond AdministratieMaatje. We helpen je altijd 
verder! Ofwel zelf, ofwel we vinden samen het juiste loket voor een bepaalde 
vraag. Wij zijn direct bereikbaar:

Bel 0492 – 234 949 en je hebt direct contact of we nemen na je boodschap 
snel contact op. Je kunt ons ook via WhatsApp bereiken met dit nummer. 

Sinds 1 juli 2021 is Marlies Geelen (66) begonnen als Admi-
nistratieMaatje bij Humanitas Helmond. Ze is erg enthou-
siast over haar vrijwilligerswerk. De coördinator verzorgt 
altijd het eerste contact met iemand die zich aanmeldt bij 

AdministratieMaatje. Na de intake kijkt de coördinator wel-
ke vrijwilliger goed bij de hulpvrager zou passen. Vervolgens 
ga je met z’n drieën met elkaar kennismaken en als het klikt, 

dan ga je als vrijwilliger verder zelfstandig aan de slag. 

Als je eenmaal met je financiën geen overzicht meer hebt, blijf je in hetzelfde 
cirkeltje draaien | F Humanitas

Helder Helmond diende op 22 februari 
een initiatiefvoorstel in om aandacht te 
vragen voor gezinnen met een laag in-
komen. Het voorstel vraagt het college 
om te onderzoeken of verruiming van 
de norm, om aanspraak te maken op 
leergeld, uitvoerbaar is. Met slechts één 
stem tegen en 36 stemmen voor is dit 
voorstel aangenomen. 

Helder Helmond is blij met dit resultaat. 
“Juist de gezinnen welke op of net bo-
ven de grens zitten, vallen nu buiten de 
boot. Zij kunnen geen aanspraak maken 
op Stichting Leergeld, Super Sociaal, of 

andere mogelijkheden voor de minima. 
Voor deze gezinnen is korten op per-
soonlijke ontwikkeling binnen een ver-
eniging vaak een eerste stap om niet in 
de schulden te komen. 

De geluiden welke wij hierover opvan-
gen, baren ons zorgen”, aldus Alexandra 
Koolen, raadslid voor Helder Helmond 
en indiener van het voorstel. 

Ondanks kritische vragen wist Alexan-
dra Koolen de overgrote meerderheid 
van haar collega’s te overtuigen. Ook de 
wethouder gaf aan mee te gaan in de 

gedachten om iets voor deze gezinnen 
te doen.

De uitkomsten van dit onderzoek vor-
men een basis om in de volgende raad 
een zorgvuldig besluit te nemen. Het 
huidige, straks demissionaire, college 
krijgt hiermee de taak en de kans om 
een basis te leggen voor misschien wel 
het eerste besluit voor de nieuwe raad. 

“Hoe mooi zou het zijn wanneer dat ten 
gunste komt aan die alleenstaande ou-
der welke met 1600 euro per maand nu 
net overal buiten de boot valt.”

Helder Helmond krijgt brede steun voor initiatiefvoorstel

HELMOND Het initiatiefvoorstel is een belangrijk raadsinstrumenten en onderstreept het 
dualistische stelsel. De invloed van het college is minimaal. In Helmond zien we dan ook zelden 

dat dergelijke voorstellen worden gedaan door de gemeenteraad.

En dat ondanks Urgenda, klimaatdis-
cussies en alle aandacht die er tegen-
woordig is voor de gigantische hoeveel-
heid microplastics in de oceanen. Velen 
van u maken zich met mij zorgen. We 
verbazen ons allemaal over de hoeveel-
heid verpakkingsmateriaal van produc-
ten en vragen ons af of de industrie, 
fabrikanten en leveranciers dit niet 
anders kunnen organiseren. Want hoe 
minder verpakkingsmateriaal, hoe min-
der afval. En daar hebben we met zijn 
allen zeker een punt. Maar laten we het 
ook dichter bij huis bezien; want hoe zit 
het met ons eigen afvalgedrag?

De pick-up trucks van Senzer rijden 
overal rond om gemeentelijke prullen-
bakken te legen; met plaatsvervangen-
de schaamte zag ik hoe een van de 
medewerkers ook gebruikt incontinen-
tiemateriaal dat in de berm gedumpt 
was, opruimde. Een langzaam groter 
wordende groep individuele vrijwilligers 
ruimt in hun vrije tijd zwerfafval op. Met 
veel bewondering zag ik initiatieven van 
de jongeren van We Care om zwerfafval 

in wijken te verwijderen. Helaas lijkt dit 
vechten tegen de bierkaai. Eerlijk is eer-
lijk, wij doen in ons welvarende Neder-
land op dit gebied echt niet onder voor 
ontwikkelingslanden, die wel wat ande-
re uitdagingen hebben dan zich zorgen 
maken over afvaldumpingen.

Wie is er verantwoordelijk voor al die rot-
zooi? Al gauw wordt naar ‘de gemeente’ 
gewezen: is niet een aantal blikvangers 
weggehaald? Dat klopt, want wij Hel-
monders dumpen er huisvuil. Hebben 
we niet te weinig gemeentelijke prullen-
bakken? Mocht dat al zo zijn, waarom 
worden deze dan op grote schaal ver-
nield? Zou het niet veel eerder kunnen 
zijn dat ‘wij’ als Helmonders zelf de ver-
oorzakers zijn van al het zwerfafval in 
onze stad? Misschien wilt u daar eens 
over nadenken, want ook ons plastic 
zwerfafval komt via de Aa, Zuid-Wil-
lemsvaart, Maas en in onze oceanen 
terecht. Hoe fantastisch zou het zijn 
als wij, door verandering van ons ge-
drag, werkelijk eens de titel ‘schoonste 
stad’ zouden krijgen? Wij willen ons hier 

vanuit de gemeentepolitiek hard voor 
gaan maken. Wij hopen dat u met ons 
mee gaat doen, want samen met elkaar 
kunnen we voor de verandering zorgen.

Namens politieke partij plan!
Ine Warmerdam

Helmond: schoonste stad van het land!
Helaas, het tegendeel is eerder waar. Met teleurstelling constateer ik dat de hoeveelheid zwerf-
afval alleen maar toeneemt. Lege blikjes, plastic snackafval, kartonnen bekers; niet alleen in de 
buurt van de grote fastfood-ketens, ook in de buurt van middelbare scholen, in de bermen van 

straten, in onze bossen, eigenlijk door de hele stad. 
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Ford Fiesta 1.0 Style 2013
72Dkm, Airco, Stoelverwarming, Lmv, 
BlueTooth, € 129 p/m 8.445

BMW Z4 Roadster sDrive23i Cabrio 2009
100Dkm, Leder sportinterieur, BlueTooth, 
Historie aanwezig, € 279 p/m 19.950

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

Ford Focus 1.0 Ecoboost Titanium 2017
39Dkm, Navigatie, Climatonic, 126PK 16.945

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

Opel Agila 1.0 Edition 2011
81Dkm, Airco, Lmv, In hoogte verstelbare 
stoel, Electrisch pakket, € 119 p/m 5.950

Renault Kadjar 1.2 TCe Intens 2018
78Dkm, Navigatie,  Cruise control, LED, 
Parkeersensor v+a, € 269 p/m 18.400

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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Maar laat ik nu inzoomen op ons eigen 
Helmond. We hebben als CDA vele ge-
sprekken gevoerd in alle delen van de 
stad. Een van de telkens terugkeren-
de thema’s is veiligheid. Zo wordt het 
gevoel benoemd dat er het gehele jaar 
vuurwerk – zeg maar gerust vuurwerk-
bommen – wordt afgestoken. Dat leidt 
tot onrust, angst en overlast. 

Daarnaast signaleren we dat de handel 
in drugs in meerdere wijken voor gevoe-
lens van onveiligheid zorgen. De politiek 
heeft al jaren bezuinigd op politie en 
op Boa’s – die ons beschermen, aan-
spreken, controleren en als het moet 
beboeten. In theorie zouden Boa’s niet 
nodig moeten zijn. Maar de praktijk leert 
anders. Wij als CDA willen verandering 
brengen als het gaat om veiligheid. 
Want iedere Helmonder heeft recht op 
een veilig thuis, een veilige woon- en 
werkomgeving. De lokale politiek heeft 
weinig te zeggen over de inzet van de 
politiecapaciteit. Maar waar we wel ver-
antwoordelijk voor zijn is het aannemen 
en aansturen van Boa’s. 

Daarom zet CDA Helmond in op meer 
Boa’s in elke wijk. Wat ons betreft wer-
ken deze Boa’s dan niet van 8.30 uur tot 
en met 17.00 uur. Maar op de momen-
ten dat het nodig (écht nodig) is: zeg 
maar in de late namiddag en de avond. 
En vervolgens mogen ze niet weglopen 
voor problemen in de wijken. Nee, de 
Boa’s moeten er mee voor zorgen dat 
elke Helmonder in een veilige omgeving 
kan wonen.

Het CDA pleit al jaren voor een veilige 
omgeving. U kunt de komende weken 
aangeven of dat voor u ook zo’n belang-
rijk thema is. Laat uw stem daarom ho-
ren bij de gemeenteraadsverkiezingen. 
En kies de partij waarbij u een goed 
gevoel heeft. Onlangs heeft u een stem-
biljet ontvangen met een oproep om 
daadwerkelijk naar de stembus te gaan. 
U kunt dan een keuze maken wat voor 
u en uw omgeving belangrijk is. Op 16 
maart zijn de stembussen open. Laat u 
uw stem horen? Dat is altijd van belang, 
zeker ook in deze moeilijke tijd. CDA Hel-
mond zet er graag de schouders onder. 

Samen moet het lukken, 
samen voor de stad!

Pieter Vervoort
Fractievoorzitter en 
lijsttrekker CDA Helmond

WEEKKRANT
DE LOOP

HELMOND

DE WEBLOG
VAN HELMOND

Reageren op deze column kan op www.deweblog.nl

Vervoort: Een veilige omgeving en onze vrijheid
Om te beginnen wil ik alle inwoners van Oekraïne heel veel kracht 

en sterkte wensen in deze ongelofelijk moeilijke situatie. Deze 
oorlog had nooit gestart mogen worden – geen enkele oorlog 

uiteraard. Wie van ons in Europa had kunnen vermoeden dat er 
een oorlog zou gaan uitbreken? En waarom? Alles draait in deze 
oorlog om macht, macht en nogmaals macht. Het is te onzinnig, 

triest en mensonterend voor woorden!

helmondhelmond

Martin van Rooijen zal in de Westwijzer, 
Cortenbachstraat, Helmond (zaal open 
om 19.30 uur) spreken over actuele 
thema’s. De onderwerpen ‘Red de AOW’ 
en de indexatie van pensioenen staan 
zeker op het programma. Het huidige 
kabinet Rutte wil de AOW niet koppelen 
aan de verhoging van het minimumloon. 
AOW’ers zullen daardoor, zeker op ter-
mijn, aanzienlijk minder ontvangen. 

50PLUS is het daarmee niet eens. 
Deze bijeenkomst is vrij te bezoeken; de 
koffie staat klaar!

Senator Martin van Rooijen 
bezoekt Helmond

HELMOND Op 11 maart 2022 kunt u in discussie gaan met het lid 
namens 50PLUS in de Eerste Kamer, senator Martin van Rooijen.

PFAS-verontreiniging
Volkstuin Delta 

HELMOND PvdA stelt vragen omtrent voortgang PFAS-vraagstuk 
voor de wijkbewoners Brouwhuis, en volkstuin verenigingen Delta en 
Sluisdijk. In september 2021 stelden zij al raadsvragen over de gecon-
stateerde PFAS-verontreinigingen in Helmond en meer specifiek over 
de gevolgen ervan voor Volkstuinvereniging Delta aan de Griftstraat.

De geconstateerde PFAS-verontreiniging heeft tot veel onzekerheid en be-
zorgdheid geleid bij de mensen. Een aantal mensen komt om die redenen niet 
meer naar de volkstuin, waardoor steeds meer tuintjes slecht onderhouden 
worden. Nieuwe leden kunnen vanwege de vele onduidelijkheden niet worden 
toegelaten, maar vooral zijn de mensen bang dat hun jarenlange werk zomaar 
verloren gaat. De volkstuin is voor deze mensen veel meer dan een moes-
tuin, het is een verlengstuk van hun thuis, en een sociale plek waar ze met 
vele nationaliteiten gebroederlijk naast elkaar een plek hebben gevonden. Het 
adviesrapport van RIVM grondonderzoek en Wageningen universiteit voor het 
groentenonderzoek zou begin 2022 klaar zijn. Inmiddels hebben wij begrepen 
dat dit rapport nog niet openbaar is gemaakt en dat pas medio april hiermee 
naar buiten wordt gekomen. Voor de leden van de volkstuin is dit echter veel 
te laat. Het tuinseizoen is al weer begonnen. Mensen moeten nu plannen ma-
ken voor opnieuw huren, investeren het opknappen van kassen en huisjes 
en aankoop van zaden. Maar ook de inwoners van Rijpelberg en Brouwhuis 
verdienen zo snel mogelijk duidelijkheid. 

Om die reden stellen wij de volgende vragen aan het college:
1. Heeft u het adviesrapport van RIVM en Wageningen universiteit inmiddels 
ontvangen? Zo ja, wat is de strekking van de bevindingen? 
2. Indien alle onderzoeken nog niet bekend zijn, vragen wij u een eventuele 
tussenrapportage te communiceren, om te kijken welke richting de eindrap-
portage zal gaan worden. Zodat de onzekerheid bij de volkstuinders en bewo-
ners wat meer duidelijkheid scheppen.
3. Bent u bereid het gesprek met het besturen van de volkstuinen zo spoedig 
mogelijk plaats te laten vinden, in ieder geval in de eerste helft van maart?

Alvast dank voor uw reactie. 

Themabijeenkomst jeugd & jongeren 
HELMOND Op zondag 6 maart 2022 
is er vanaf 14.00 uur een themabij-
eenkomst in het Tienerhuis, Ri-
vierensingel 752, 5704 NZ Helmond 
over jeugd & jongeren. Iedereen is 
van harte uitgenodigd hierbij aan-
wezig te zijn. Koffie & thee wordt 
jullie aangeboden door het Tiener-
huis.

Maar liefst veertien partijen gaan in 
maart 2022 een gooi doen naar de ze-
venendertig zetels in de gemeenteraad 
van Helmond. Wat vinden ze van de 
jeugd & jongeren? Welke plannen heb-
ben ze voor deze doelgroep? Hoe willen 
ze die plannen gaan uitvoeren? Kortom 
veel vragen waar de politici ongetwijfeld 
een goed antwoord op hebben.

Wat komt er zoal aan bod?
Elke ronde treden twee politieke partij-
en met elkaar in debat onder leiding van 
Jan van den Heuvel, oud-wethouder 
van Helmond.

De thema’s van de debatten zijn:
+ VVD – DENK: veiligheid & agres-
sie bij/door jeugd & jongeren
+ D66 – 50+ : toekomstperspectief 
voor jongeren, onder andere scholing
+ CDA – Lokaal Sterk: verslaving bij 
jongeren, onder andere drugs en drank
+ Helder Helmond – CU: discri-
minatie, niet geaccepteerd wor-
den bij/door jeugd & jongeren
+ Mi Helmonders – FvD: onge-
zond gewicht en te weinig bewe-
gen bij/door jeugd & jongeren
+ PvdA – GL: psychische pro-
blemen bij jeugd & jongeren
+ SP – plan!: inspraak en in-
breng door jeugd & jongeren

Ook krijgt elke partij een vrije ronde 
waarin ze in circa vijf minuten gaat ver-
tellen wat hun plannen zijn met betrek-
king tot jeugd & jongeren.

Wees welkom op zondag 6 maart 2022 
in het Tienerhuis

hartstichting.nl
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Deurne - Milhezerweg 19 - T 0493-320051
Helmond - De Hoefkens 1B - T 0492-544407
Veghel - Gasthuisstr. 36 - T 0413-344004
www.diepvriesspecialist.nl - Aanbiedingen alleen geldig in de winkels van de 
 Diepvriesspecialist zolang de voorraad strekt. Van woensdag 2 maart t/m dinsdag 
15 maart 2022. Prijzen in euro’s. Prijswijzigingen en zetfouten voorbehouden.

GRATIS 4 bekers 
tegen inlevering van

150 piggypunten

Maaltijdloempia
2 stuks - Diepvriesspecialist

Normaal 4,19 

Ham/kaas, kip/pesto 
of pulled pork
Panini's
4 stuks - Niko’s

Normaal 9,49 - 9,79

Belgische (14mm), dikke (10mm) 
of dunne (7mm)

Frites
1 kg - PrimPom

Normaal 2,29 

Bami-Goreng, Nasi-Goreng 
of Macaroni
Maaltijden
400 gram - Mabos

Normaal 3,39

12,99

BBQ, BBQ pikant, Japans, Chinees
Spareribs

1 kg - Puur Brabant

Normaal 16,00 

Bourgondische 
kroket
20 stuks - Kroketterij

Normaal 22,75 Diverse smaken
Roomijscup 

120 ml - Van Gils

Normaal 2,36 

5,99

2 schalen 
voor

1,49

2,49

15,99

7,49

voor
Frituur

voorheen 
Welten

Van Rijsingen

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
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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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Op 16 maart mag u weer naar de stembus voor de gemeente-
raadsverkiezingen. Met uw stem geeft u aan hoe Helmond er 
volgens ú uit moet komen te zien. De gemeente is er niet alleen 
voor het aanvragen van een paspoort of rijbewijs. Ze zorgt er ook 
voor dat er woningen worden gebouwd, dat het verenigingsleven 
blijft bloeien en dat uw afval wordt opgehaald. De gemeenteraad 
bepaalt hoeveel geld we uitgeven aan het onderhoud van onze 
wegen, waar ruimte is voor bedrijven en waar nieuwe woningen 
of sportvelden kunnen komen. En zo zijn er nog veel meer zaken 
waar de gemeenteraad keuzes in moet maken. Door uw stem 
uit te brengen, bepaalt u mede welke besluiten de komende vier 
jaar genomen worden en hoe de toekomst eruit zal zien. 

Ook uw toekomst!
In deze verkiezingskrant leest u waar de politieke partijen voor 
staan. Welke keuzes zij maken over onderwerpen die voor u be-
langrijk zijn. Ook al bent u nu tevreden over hoe het nu gaat, 
bedenk dat uw stem de richting bepaalt voor de komende vier 
jaar. Kunt u hulp gebruiken om te bepalen naar wie uw stem zou 
moeten gaan? Vul dan de stemhulp in en ontdek welke politieke 
partij bij u past. Alle 14 politieke partijen die in Helmond mee-
doen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben de stellingen 
in de Stemhulp ingevuld. U kunt uw eigen antwoorden vergelij-
ken met die van de politieke partijen. 
De Stemhulp is in te vullen via 
www.helmond.nl/verkiezingen.

Ook dit jaar kunt u stemmen in alle wijken van Helmond. Er zijn 
maar liefst 36 stembureaus in Helmond. Bijzonder is het drive-in 
stembureau op de parkeerplaats bij de watertoren in het cen-
trum van Helmond. Hier kunt u op 16 maart vanuit uw auto snel 
en gemakkelijk uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld voor of na de 
boodschappen. Op 14 en 15 maart is in onze gemeente een aantal 
stemlokalen al open. Deze stembureaus zijn open voor wie zich 
vanwege zijn gezondheid kwetsbaar voelt. U vindt op www.hel-
mond.nl/verkiezingen meer informatie over stemlocaties en wat 
u nodig heeft om te kunnen stemmen.

Ik nodig iedereen die mag stemmen uit om naar het stembureau 
te komen. Maak gebruik van uw stemrecht en oefen op die ma-
nier invloed uit op de toekomst van onze stad Helmond! Want 
elke stem telt, ook die van u. 

Elly Blanksma – Van den Heuvel
Burgemeester

Wat vindt u belangrijk
voor de toekomst van 
Helmond? 
Wat moet er volgens u op de agenda van de 
gemeente? Waar moet de gemeente straks 
werk van maken? Wat gaat al goed en moet 
voortgezet worden? Of wat kan juist beter? 
Stemmen voor de gemeenteraad is stemmen 
voor wat u belangrijk vindt voor Helmond. 
Of het nu gaat om wonen, veiligheid, een 
aantrekkelijk centrum of bereikbaarheid: 
een besluit van de gemeenteraad merkt u op 
straat. 

Colofon
Deze Verkiezingsspecial 
wordt u aangeboden door 
Gemeente Helmond.

Oplage: 39.500 ex. 
wordt verspreid samen 
met Weekkrant De Loop 
Helmond

Uitgever: Adcommunicatie 
Mierloseweg 244
5707 AV Helmond
0492-84 53 50
www.adcommunicatie.nl

Vormgeving: Chris Thielen 
en Rik Aarts

Redactie: Wendy Lodewijk

Verkoop: Christel Sanders 
en Daniëlle Huissoon 

De volgorde van de publicaties van de 
verschillende partijen in deze krant is 
bepaald via een digitale loting.

F | Vincent Knoops
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trum van Helmond. Hier kunt u op 16 maart vanuit uw auto snel 
en gemakkelijk uw stem uitbrengen, bijvoorbeeld voor of na de 
boodschappen. Op 14 en 15 maart is in onze gemeente een aantal 
stemlokalen al open. Deze stembureaus zijn open voor wie zich 
vanwege zijn gezondheid kwetsbaar voelt. U vindt op www.hel-
mond.nl/verkiezingen meer informatie over stemlocaties en wat 
u nodig heeft om te kunnen stemmen.

Ik nodig iedereen die mag stemmen uit om naar het stembureau 
te komen. Maak gebruik van uw stemrecht en oefen op die ma-
nier invloed uit op de toekomst van onze stad Helmond! Want 
elke stem telt, ook die van u. 

Elly Blanksma – Van den Heuvel
Burgemeester

Wat vindt u belangrijk
voor de toekomst van 
Helmond? 
Wat moet er volgens u op de agenda van de 
gemeente? Waar moet de gemeente straks 
werk van maken? Wat gaat al goed en moet 
voortgezet worden? Of wat kan juist beter? 
Stemmen voor de gemeenteraad is stemmen 
voor wat u belangrijk vindt voor Helmond. 
Of het nu gaat om wonen, veiligheid, een 
aantrekkelijk centrum of bereikbaarheid: 
een besluit van de gemeenteraad merkt u op 
straat. 

Colofon
Deze Verkiezingsspecial 
wordt u aangeboden door 
Gemeente Helmond.

Oplage: 39.500 ex. 
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Helmond
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Een sociaal gezicht
Mensen die rond moeten komen van 
een minimum inkomen hebben het hard 
te halen. De zorgen groeien mee met de 
almaar stijgende kosten. De SP heeft tal 
van voorstellen gedaan om mensen met 
een laag inkomen te ondersteunen. Zo 
mogen mensen in de bijstand voortaan 
1.200 euro aan giften ontvangen, zodat 
ze boodschappen kunnen doen. Is de 
studietoeslag voor studenten met een 
beperking verhoogd naar 25% van het 
minimumloon. En was Helmond dankzij 
de SP de eerste gemeente van Neder-
land die zich uitsprak voor het verhogen 
van het wettelijk minimumloon! 

Feest! Stadsleerbedrijf 5 jaar
Vijf jaar geleden werd het stadsleer-
bedrijf opgericht. Het beleid van het 
stadsleerbedrijf was gebouwd op onze 
drie  kernwaarden:  menselijke waardig-

heid, gelijkwaardigheid en solidariteit. 
Mensen die jaren aan de kant hebben 
gestaan worden hier geholpen hun eer-
ste stappen te zetten richting activitei-
ten, opleiding, vrijwilligerswerk en soms 
zelfs een betaalde baan. Het Stadsleer-
bedrijf groeit nog steeds en heeft haar 
meerwaarde voor de samenleving meer 
dan bewezen. 

Energiearmoede
Om klimaatverandering en CO2-uitstoot 
tegen te gaan zijn stevige maatrege-
len nodig. Onze huizen moeten beter 
worden geïsoleerd, we maken onszelf 
minder afhankelijk van gas en stroom 
wekken we duurzamer op. Mensen 
met een laag inkomen hebben echter 
geen geld om deze dure investeringen te 
doen. Daarom is op voorstel van de SP 
een plan gemaakt om deze zogenoemde 

energiearmoede aan te pakken. De ko-
mende jaren worden 8.800 huurders 
en 800 huiseigenaren geholpen bij het 
verduurzamen van hun woning en het 
terugdringen van hun energieverbruik. 

Natuur en groen in de stad
Een leefbare stad kan niet zonder groen 
en natuur. Met de klimaatveranderin-
gen die op ons afkomen wordt dit nog 
belangrijker. De afgelopen jaren is fors 
geïnvesteerd in bestaande en nieuwe 
natuur. In het noorden wordt bij de 
Bundertjes ’t Gulden Land gerealiseerd. 
In het zuiden heeft de Groene Punt defi-
nitief een natuurbestemming gekregen. 
Brouwhuis ontwikkelde samen met ons 
een visie op Landschapspark Klooster-
eind. En in het centrum schittert het 
Burgemeester Geukerspark, een prach-
tige aanwinst voor het hart van onze 
stad. 

Iedereen moet mee kunnen doen
Dat klinkt heel mooi, maar is voor men-
sen met een beperking nog altijd geen 
vanzelfsprekendheid. De SP heeft voor-
stellen gedaan om dit te veranderen. Zo 
hebben we opgeroepen om bij de aanleg 
van speelvoorzieningen rekening te hou-
den met kinderen met een beperking. 
Dit wordt nu in alle speelplannen mee-
genomen en de eerste speelvoorziening 
voor iedereen was op 23 oktober 2019 
een feit. Daarnaast heeft de SP er in het 
sportbeleid voor gezorgd dat sporten en 
bewegen ook voor mensen met een be-
perking in 2030 vanzelfsprekend is. 

IN HELMOND KUNT U
KIEZEN VOOR MEER! 

• Meer menselijke maat
• Meer betaalbare woningen
• Meer kinderen uit armoede 
• Meer hulp bij financiële problemen
• Meer groen in de stad en op de daken
• Meer begeleiding naar werk of activiteiten
• Meer toegankelijkheid voor mensen 
 met een beperking

HELMOND.SP.NL

DE TWEEDELING 
VOORBIJ
Het maakt in Helmond een groot verschil in welke wijk je geboren bent. 
In de ene wijk worden mensen gemiddeld maar liefst zeven jaar ouder dan 
in een andere. Dat is voor de SP onacceptabel. Het moet niet uitmaken waar 
je wieg heeft gestaan. Ieder mens verdient een gelijke kans op een betere 
toekomst. We gaan door met de strijd tegen de tweedeling in onze stad en 
zeggen nee tegen armoede, achterstand en ongelijkheid. Samen met u en 
met elkaar. Want alleen samen komen we de tweedeling voorbij!

Erik de Vries
“De menselijke maat moet weer terug in alles wat we als overheid doen. De kinder-
opvangtoeslagaffaire heeft pijnlijk duidelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van te ver 
doorgeslagen bureaucratie en systeemdenken. Mensen worden niet gehoord, niet 
vertrouwd en niet serieus genomen. Dat moet en kan anders. Door naast en niet te-
genover onze inwoners te staan. Door maatwerk toe te passen en ons te verplaatsen 
in de wereld van de ander. En door te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Daar 
bouw ik graag, samen met u en alle inwoners van onze stad aan verder!”

Lonneke Maráczi
“Als verzorgende ligt mijn hart en strijd bij het sociaal domein waarbij het cruciaal is 
om onze inwoners centraal te zetten en niet het systeem. De toenemende tweedeling 
vraagt ook om een lokale aanpak en daarbij mag ons SP-geluid niet ontbreken. Een 
geluid dat ik graag nog eens 4 jaar wil laten horen!” 

Dirk van Dam
“Dat iedereen mee kan doen is nog niet zo vanzelfsprekend. Met mijn eigen ervaring 
en vóóral die van anderen, wil ik me in blijven zetten om Helmond toegankelijker te 
maken. Een samenleving waarin iedereen mee kan doen. We zijn op de goede weg en 
een stevig geluid via de SP blijft belangrijk.”

Frank Ploegmakers
“De komende jaren zullen de gevolgen van klimaatverandering een steeds grotere im-
pact hebben. We kunnen dit probleem alleen samen oplossen, door goed naar elkaar 
te luisteren en samen een plan te maken. Een plan voor en door iedereen, waarin we 
de lasten eerlijk delen. Hier wil ik mij graag voor inzetten.”

Jade de Mol
“De tweedeling in onze samenleving wordt steeds groter. De gemeente heeft een be-
langrijke rol om deze tweedeling aan te pakken. Als docent ben ik betrokken bij jeugd 
en onderwijs. Het beleid dient eerlijk en sociaal te zijn, zodat ieder kind mee kan 
doen. Daar wil ik mij namens de SP hard voor maken.”

EEN AANTAL VAN ONZE KANJERS
STELLEN ZICH GRAAG AAN U VOOR

TERUGBLIK 
De afgelopen vier jaar heeft de SP heel wat zaadjes 
gepland. Met succes! Een kleine greep uit de oogst 
waar we trots op zijn. 
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D66 staat voor duurzame vooruitgang met investeringen voor de lange termijn, voor een duurzame groei van de stad 
en voor het voorkomen van tweedeling in de samenleving. We staan voor ambitie en durf en willen Helmond graag 
voorop laten lopen. Een stem op D66 is ook een stem voor vooruitgang!

D66 voor duurzame vooruitgang!

D66 bouwt aan een Helmond
D66 wil dat je in alle wijken van de stad 
fijn kunt wonen in een veilige, groene 
omgeving, met goede voorzieningen. 
Wij stimuleren doorstroming op de 
huizenmarkt door de bouw van nieuwe 
huizen, ook in de middenhuur en 
betaalbare koopwoningen. 
D66 wil een autoluw centrum met 
goede parkeerfaciliteiten en een 
wandelboulevard tussen Havenplein, 
Steenweg en Cacaofabriek.

waar iedereen vrij is
Voor duurzame vooruitgang zijn 
alle talenten belangrijk. D66 wil op 
scholen aandacht voor gezondheid, 
duurzaamheid en goede ventilatie.
 D66 vindt dat het budget voor cultuur 
in Helmond moet groeien naar het 
niveau van Eindhoven.
Bij evenementen moet de gemeente 
niet alleen toetsen maar ook faciliteren.
Jongeren worden betrokken bij voor 
hen bestemde activiteiten.

en we niemand laten vallen.
D66 vindt dat voorkomen beter is dan 
genezen en wil in de zorg meer nadruk 
op voorlichting en preventie.
Maar D66 laat niemand vallen en zorgt 
voor goede zorg waar dat nodig is.
Bij armoede en schulden staat de mens 
centraal en niet de regel. Iedereen in 
Helmond heeft recht op gelijke kansen, 
ook als een steuntje in de rug nodig is.
D66 wil inspraak voor inwoners in alle 
wijken.

Stem 16 maart D66,   lijst 8 Volg ons op Twitter / Facebook / Instagram 
helmond.d66.nl
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Zo zijn er de afgelopen vier jaar dan ook 2.226 wo-
ningen extra gebouwd in Helmond. Afgelopen jaar 
is het grootste aantal woningen sinds 2006 opgele-
verd. En er komt nog véél meer bij. Vanaf 1 januari 
dit jaar zijn al 838 woningen in aanbouw. Ook wor-
den er de komende twee jaar nog minimaal 1.800 
woningen per jaar bijgebouwd. In Helmond wordt 
dus goed gebouwd aan de toekomst. 

Impuls aan de woningbouw
De vraag naar woningen neemt alsmaar toe. Die 
vraag is beantwoord door een extra impuls aan de 
woningbouw te geven. Onder meer met extra amb-
telijke uren voor de woningbouw. En het creëren van 
een taskforce vanuit diverse disciplines, zoals pro-
jectleiders, vergunningsverleners en bouwplancoör-
dinatoren, met als doel de woningbouw te versnellen. 

Dit zorgt voor een impuls voor de woningbouwpro-
ductie en ook een impuls voor de stad, zo stelt lijst-
trekker Gaby van den Waardenburg. Denk daarbij 
aan bouwplannen in het centrum en bijvoorbeeld 
de vrijgekomen schoollocaties in Helmond-Noord 
waar we concrete bouwplannen ontwikkelen. 
“Daarbij geldt voor mij als wethouder altijd dat ste-
nen stapelen geen doel op zich is. Het bouwen van 
woningen en investeren in de stad met een blik op 
de toekomst doen we voor onze inwoners. Want ie-
dere Helmonder moet fijn kunnen wonen en leven 
in onze prachtige stad.”

Belang van een mix aan woningen
De vraag naar woningen is groot en Helmond wil 
deze vraag goed en volledig beantwoorden. Met 
verschillende typen woningen. Dit is ook noodzake-
lijk om de doorstroming te verbeteren en te bouwen 
naar behoefte. D66 zet in op de versterking van de 
gouden driehoek, namelijk sociale huur, midden-
huurwoningen en goedkope koop. De bouw van het 
middensegment zal juist de doorstroming bevorde-
ren. Bij nieuwbouwplannen zetten we in op de mix 
van verschillende soorten woningen. 
D66 Helmond wil de starterslening behouden en 
de regeling verbreden voor herintreders. Herintre-
ders verdienen vaak te veel om te huren in de so-
ciale woningbouw, maar komen niet in aanmerking 
voor een (nieuwe) koopwoning. We willen voorko-
men dat deze groep tussen wal en schip valt. 

Nieuwe woonvormen
D66 is voorstander van de realisatie van nieuwe 
woonvormen, zoals duo-woningen, kangoeroewo-
ningen, levensloopbestendige woningen en het (ex-
perimenteel) bouwen van tiny houses. Ook wordt 
vanwege de veranderende gezinssamenstelling 
ingezet op één- en tweepersoonswoningen.
Het is voor de onderlinge verbondenheid en inte-
gratie van belang dat bijzondere doelgroepen ver-
spreid door de stad kunnen wonen. Mensen die ex-
tra zorg of begeleiding nodig hebben, moeten zich 
kunnen mengen in de samenleving. Dat zorgt voor 
gevarieerde wijken en buurten. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de Veste in Brandevoort, waar naast 
mooie gezinswoningen – zowel koop- als (sociale) 
huurwoningen - ook seniorenwoningen en wonin-
gen voor mensen met een verstandelijke beperking 
zijn gebouwd. Een levendige, gemêleerde buurt, 
met kansen voor iedereen. Precies zoals we dat als 
D66 graag vaker willen zien!

Bouwen aan 
de toekomst 
van Helmond

Wonen is een basisbehoefte. Iedereen moet kunnen wonen 
in een woning waarin hij of zij zich vrij en veilig voelt. Dit 
vraagt om de beschikbaarheid van voldoende woningen in 
verschillende prijsklassen, zodat iedereen een huis kan vinden. 
En daarom heeft D66, met bouwwethouder en lijsttrekker Gaby 
van den Waardenburg, de afgelopen jaren volop ingezet op 
de bouw van meer woningen. 

Bouwwethouder en lijsttrekker D66 
Gaby van den Waardenburg
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Deze gemeenteraad gaat de komende vier jaar be-
sluiten nemen over onze woonomgeving! Het is dus 
belangrijk dat je gaat stemmen. Want deze vier jaar 
gaat er heel waarschijnlijk ook in jouw omgeving 
iets veranderen. Denk maar aan: waar, hoeveel, of 
hoe hoog woningen worden gebouwd.

Helder Helmond is altijd bezig met lokale kwesties. 
Wij hebben geen lijnen met Den Haag. Wél met ’t 
haagje oftewel Helmond-West en de andere 11 wij-
ken. Wij stellen het belang van de Helmonder altijd 
voorop. Wij maken daarbij geen onderscheid in af-
komst, leeftijd, geloof of inkomen, wij zijn er voor 
alle Helmonders. 

De kloof tussen de gemeente Helmond en haar 
inwoners is groter dan ooit. Het vertrouwen is bar 
en boos, en daarvoor moet de lokale politiek voor-
al naar zichzelf kijken. De laagste opkomst tijdens 
de vorige verkiezingen vormt een bedenkelijke eer. 
Willen we dat dit keer voorkomen, dan zullen zaken 
rigoureus anders moeten. Lees ons hele verkie-
zingsprogramma op www.helderhelmond.nl. 

Wij geven u graag een korte samenvatting van de 
gedurfde beleidskeuzes welke wij willen maken. 

Woningtekort
Door het steeds nijpendere woningentekort komen 
inwoners van jong tot oud vast te zitten. Het is on-
acceptabel dat jongeren noodgedwongen langer 
thuis blijven wonen, soms tot wel tien jaar of meer. 
Zoals het ook onacceptabel is dat welwillende ou-
deren uit verzorgingshuizen worden geweerd. Als 
Helder Helmond willen we daarom tot het uiterste 
gaan om voor een betere doorstroming te zorgen.

Groei van de stad
Het aantal inwoners laten groeien mag geen doel 
op zich zijn. Want ongebreidelde groei zorgt mis-
schien voor extra centjes voor de gemeente, maar 
tast de leefbaarheid van de stad aan. Helder Hel-

mond wil daarom dat die factor op zijn minst stevig 
wordt meegewogen. Groei moet altijd in het belang 
zijn van inwoners, en niet enkel dat van de gemeen-
te zelf. 

Asielzoekerscentra
Volgens Helder Helmond mogen inwoners niet het 
slachtoffer worden van zwalkend beleid uit Den 
Haag, en daarom voldoen we enkel aan onze wet-
telijke verplichtingen. Zolang de woningnood niet is 
opgelost en inwoners jaren op een wachtlijst staan, 
zullen we als gemeente geen extra statushouders 
huisvesten. Ons basisbeginsel is dat juist Helmon-
ders voorrang krijgen, ook bij nieuwbouw. Omvang-
rijke asielzoekerscentra passen niet in Helmond. 

Zorg
Volgens Helder Helmond hebben inwoners recht 
op een goed functionerende overheid die zich voor-
al dienstbaar opstelt. Dat scheelt veel onvrede en 
kan veel onnodige kosten en rompslomp voorko-
men. De overheid is van en voor de inwoners. En 
niet andersom. Daarbij past geen zakelijkheid en 
zeker geen structureel wantrouwen. Er moet dus 
meer inclusief beleid komen: ‘De Helmonder weer 
als mens behandelen in plaats van als nummer!’

Afval 
Helder Helmond maakt zich zorgen over het hui-
dige afvalbeleid en ziet dat het aantal dumpingen 
en bijplaatsingen flink toeneemt. Deze afvaldum-
pingen brengen veel kosten met zich mee. In het 
totaalbeeld wat nu wordt voorgeschoteld, worden 
deze kosten niet meegenomen. Helder Helmond 
zoekt naar oplossingen die niet belastend zijn voor 
de inwoners zelf en de service behouden blijft.

Veiligheid
Agenten worden steeds minder zichtbaar op straat 
en de doorlooptijd van politieonderzoek neemt al-
leen maar toe. De zorg voor de openbare orde en 
veiligheid is één van de voornaamste taken van de 

overheid. Deze kan niet opgelost worden met alleen 
camera’s. Helder Helmond wil per 5.000 inwoners 
één wijkagent, zoals de Politiewet voorschrijft, die 
ook echt in de wijk zelf werkt. Een eenvoudig be-
naderbaar aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. 
Ook de inzet van zogenaamde ‘stadsmariniers’ jui-
chen we toe.

Energietransitie
Helmond klimaatneutraal in 2035 is onhaalbaar. 
Het risico bestaat namelijk dat burgers onevenredig 
hard worden geraakt. Dat realisme moet daarom 
voldoende doorklinken bij beleidskeuzes. Nu geen 
paniekvoetbal maar gedegen, toekomstbestendige 
besluiten. Voor Helder Helmond is bij alle keuzes 
draagvlak onder inwoners van doorslaggevend be-
lang.

Met dit verkiezingsprogramma gaat Helder Hel-
mond vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezin-
gen in. Het programma is weloverwogen tot stand 
gekomen, we hebben zowel naar onze leden ge-
luisterd als de geluiden uit de stad opgepikt. Onder 
meer de inbreng van inwoners tijdens onze Buurt-
café-edities waren daarvoor van belang. Al met al 
heeft dit uitvoerige proces geresulteerd in een ge-
degen, goed onderbouwd stuk met een sterk lokaal 
karakter. We zijn niet links of rechts: we zijn er voor 
Helmond.

We denken dat inwoners met dit programma écht 

wat te kiezen hebben. Op thema’s als volkshuis-
vesting, bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid 
verschillen onze standpunten wezenlijk van die van 
andere partijen. We moeten als gemeente bereid 
zijn om de lastige discussies aan te gaan, alleen dan 
kunnen we het verschil maken. We hopen daarom 
dat de kiezer ons daarvoor het benodigde mandaat 
geeft.

Dit programma wordt breed gedragen door de le-
den op onze kieslijst. Ook daar zijn we bijzonder 
tevreden mee: stuk voor stuk enthousiaste, fana-
tieke inwoners die iets willen betekenen voor hun 
stad. Dat doen ze met uiteenlopende motivaties 
en expertises, wat onze partij een bijzonder breed 
karakter geeft. Al met al zijn we zo de partij die we 
graag willen zijn.

Helder Helmond, 
weet waarom je stemt!

Een op de vijf kiezers weet nog niet op welke partij zij gaan 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. En van degenen die 
wel een voorkeur hebben is 70 procent nog niet zeker. Dat blijkt 
uit een peiling van I&O Research. Uit datzelfde onderzoek blijkt 
dat ruim de helft van de kiezers zegt dat ze hun stem bepalen op 
basis van lokale onderwerpen. Daarbij staat ‘betaalbaar wonen’ 
bovenaan de lijst. 

Durf te veranderen en doe mee. 
Stem Helder Helmond!

Durf te veranderen en doe mee. 
Stem Helder Helmond!

helderhelmond.nl
facebook.nl/helderhelmond
instagram.nl/helderhelmond
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Deze gemeenteraad gaat de komende vier jaar be-
sluiten nemen over onze woonomgeving! Het is dus 
belangrijk dat je gaat stemmen. Want deze vier jaar 
gaat er heel waarschijnlijk ook in jouw omgeving 
iets veranderen. Denk maar aan: waar, hoeveel, of 
hoe hoog woningen worden gebouwd.

Helder Helmond is altijd bezig met lokale kwesties. 
Wij hebben geen lijnen met Den Haag. Wél met ’t 
haagje oftewel Helmond-West en de andere 11 wij-
ken. Wij stellen het belang van de Helmonder altijd 
voorop. Wij maken daarbij geen onderscheid in af-
komst, leeftijd, geloof of inkomen, wij zijn er voor 
alle Helmonders. 

De kloof tussen de gemeente Helmond en haar 
inwoners is groter dan ooit. Het vertrouwen is bar 
en boos, en daarvoor moet de lokale politiek voor-
al naar zichzelf kijken. De laagste opkomst tijdens 
de vorige verkiezingen vormt een bedenkelijke eer. 
Willen we dat dit keer voorkomen, dan zullen zaken 
rigoureus anders moeten. Lees ons hele verkie-
zingsprogramma op www.helderhelmond.nl. 

Wij geven u graag een korte samenvatting van de 
gedurfde beleidskeuzes welke wij willen maken. 

Woningtekort
Door het steeds nijpendere woningentekort komen 
inwoners van jong tot oud vast te zitten. Het is on-
acceptabel dat jongeren noodgedwongen langer 
thuis blijven wonen, soms tot wel tien jaar of meer. 
Zoals het ook onacceptabel is dat welwillende ou-
deren uit verzorgingshuizen worden geweerd. Als 
Helder Helmond willen we daarom tot het uiterste 
gaan om voor een betere doorstroming te zorgen.

Groei van de stad
Het aantal inwoners laten groeien mag geen doel 
op zich zijn. Want ongebreidelde groei zorgt mis-
schien voor extra centjes voor de gemeente, maar 
tast de leefbaarheid van de stad aan. Helder Hel-

mond wil daarom dat die factor op zijn minst stevig 
wordt meegewogen. Groei moet altijd in het belang 
zijn van inwoners, en niet enkel dat van de gemeen-
te zelf. 

Asielzoekerscentra
Volgens Helder Helmond mogen inwoners niet het 
slachtoffer worden van zwalkend beleid uit Den 
Haag, en daarom voldoen we enkel aan onze wet-
telijke verplichtingen. Zolang de woningnood niet is 
opgelost en inwoners jaren op een wachtlijst staan, 
zullen we als gemeente geen extra statushouders 
huisvesten. Ons basisbeginsel is dat juist Helmon-
ders voorrang krijgen, ook bij nieuwbouw. Omvang-
rijke asielzoekerscentra passen niet in Helmond. 

Zorg
Volgens Helder Helmond hebben inwoners recht 
op een goed functionerende overheid die zich voor-
al dienstbaar opstelt. Dat scheelt veel onvrede en 
kan veel onnodige kosten en rompslomp voorko-
men. De overheid is van en voor de inwoners. En 
niet andersom. Daarbij past geen zakelijkheid en 
zeker geen structureel wantrouwen. Er moet dus 
meer inclusief beleid komen: ‘De Helmonder weer 
als mens behandelen in plaats van als nummer!’

Afval 
Helder Helmond maakt zich zorgen over het hui-
dige afvalbeleid en ziet dat het aantal dumpingen 
en bijplaatsingen flink toeneemt. Deze afvaldum-
pingen brengen veel kosten met zich mee. In het 
totaalbeeld wat nu wordt voorgeschoteld, worden 
deze kosten niet meegenomen. Helder Helmond 
zoekt naar oplossingen die niet belastend zijn voor 
de inwoners zelf en de service behouden blijft.

Veiligheid
Agenten worden steeds minder zichtbaar op straat 
en de doorlooptijd van politieonderzoek neemt al-
leen maar toe. De zorg voor de openbare orde en 
veiligheid is één van de voornaamste taken van de 

overheid. Deze kan niet opgelost worden met alleen 
camera’s. Helder Helmond wil per 5.000 inwoners 
één wijkagent, zoals de Politiewet voorschrijft, die 
ook echt in de wijk zelf werkt. Een eenvoudig be-
naderbaar aanspreekpunt voor alle wijkbewoners. 
Ook de inzet van zogenaamde ‘stadsmariniers’ jui-
chen we toe.

Energietransitie
Helmond klimaatneutraal in 2035 is onhaalbaar. 
Het risico bestaat namelijk dat burgers onevenredig 
hard worden geraakt. Dat realisme moet daarom 
voldoende doorklinken bij beleidskeuzes. Nu geen 
paniekvoetbal maar gedegen, toekomstbestendige 
besluiten. Voor Helder Helmond is bij alle keuzes 
draagvlak onder inwoners van doorslaggevend be-
lang.

Met dit verkiezingsprogramma gaat Helder Hel-
mond vol vertrouwen de gemeenteraadsverkiezin-
gen in. Het programma is weloverwogen tot stand 
gekomen, we hebben zowel naar onze leden ge-
luisterd als de geluiden uit de stad opgepikt. Onder 
meer de inbreng van inwoners tijdens onze Buurt-
café-edities waren daarvoor van belang. Al met al 
heeft dit uitvoerige proces geresulteerd in een ge-
degen, goed onderbouwd stuk met een sterk lokaal 
karakter. We zijn niet links of rechts: we zijn er voor 
Helmond.

We denken dat inwoners met dit programma écht 

wat te kiezen hebben. Op thema’s als volkshuis-
vesting, bestuurlijke vernieuwing en duurzaamheid 
verschillen onze standpunten wezenlijk van die van 
andere partijen. We moeten als gemeente bereid 
zijn om de lastige discussies aan te gaan, alleen dan 
kunnen we het verschil maken. We hopen daarom 
dat de kiezer ons daarvoor het benodigde mandaat 
geeft.

Dit programma wordt breed gedragen door de le-
den op onze kieslijst. Ook daar zijn we bijzonder 
tevreden mee: stuk voor stuk enthousiaste, fana-
tieke inwoners die iets willen betekenen voor hun 
stad. Dat doen ze met uiteenlopende motivaties 
en expertises, wat onze partij een bijzonder breed 
karakter geeft. Al met al zijn we zo de partij die we 
graag willen zijn.

Helder Helmond, 
weet waarom je stemt!

Een op de vijf kiezers weet nog niet op welke partij zij gaan 
stemmen bij de gemeenteraadsverkiezingen. En van degenen die 
wel een voorkeur hebben is 70 procent nog niet zeker. Dat blijkt 
uit een peiling van I&O Research. Uit datzelfde onderzoek blijkt 
dat ruim de helft van de kiezers zegt dat ze hun stem bepalen op 
basis van lokale onderwerpen. Daarbij staat ‘betaalbaar wonen’ 
bovenaan de lijst. 

Durf te veranderen en doe mee. 
Stem Helder Helmond!
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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’’
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Wat heeft GroenLinks Helmond 
bereikt de afgelopen 4 jaar?

Met 7 raadsleden, 3 burgercommissieleden en 2 wethouders heeft GroenLinks Helmond 
al heel wat bereikt voor een groen, eerlijk en levendig Helmond. Hier een aantal voorbeelden. 

1 Behoud van natuur: het BZOB-bos (de Brouw-
huisse Heide) wordt geen industrieterrein en er komt 
daar een recreatieve fietsroute.

2  Duurzaam wonen: voorbereidingen van Brain-
portSmartDistrict: anders wonen, duurzaam, 
deeleconomie, inclusiviteit en veel groen en water in 
de wijk Brandevoort.

3 Stankoverlast Brouwhuis: We hebben ons zeer 
intensief ingezet om de stankoverlast in de wijk tegen 
te gaan. We blijven erop aandringen dat gemeente en 
provincie zich inzetten om de stankoverlast aanzien-
lijk te verminderen.

4 GroenLinks heeft met een motie het college de 
opdracht gegeven  geen overlastgevende indus-
trie meer toe te laten in Helmond.

5 De Groene Punt (gebied tussen het oude en het 
nieuwe kanaal en de Rochadeweg): blijft een recrea-
tief natuurgebied in plaats van industrieterrein en er 
is geld om alle plannen in dit natuurgebied te reali-
seren.

6 We koesteren Landschapspark Kloostereind. 
In de afgelopen periode hebben wij gezorgd voor 
subsidie voor de inrichting en onderhoud.  

7 Duurzame en betaalbare energie: Er liggen nu 
plannen voor de opwek van duurzame energie en 
het gasloos verwarmen van de Helmondse wijken. 
Wij willen die plannen nu voortvarend oppakken met 
focus op energiearmoede en participatie. Iedereen 
moet mee kunnen doen en iedereen moet mee kun-
nen praten!  

8  Biomassa. De komende periode wordt de bron 
van het bestaande warmtenet van de wijken Brouw-
huis en Rijpelberg verduurzaamd. We verwelkomen 
een schone warmtebron. Er wordt GEEN houtge-
stookte biomassa meer gebruikt.

9  Schoner vervoer: het Helmondse deel van het 
snelfietspad tussen Helmond en Eindhoven is afge-
rond met de opening van de Zwaaikom (fietspad over 
het kanaal).

10 Schone lucht: hoe schoon is onze lucht? We lan-
ceerden een fijnstofburgermeetnet in de Rijpelberg.

1  Autoluw centrum:  Het centrum wordt autoluw en 
groen én het blijft bereikbaar. Meer ruimte voor beleven, 
werken en wonen in een groene omgeving. Parkeren doen 
we in de bestaande parkeergarages aan de randen van het 
centrum.

2 Openbaar vervoer: Er wordt gewerkt aan andere vor-
men van OV, slimme mobiliteit, meer en betere (snel)fiets-
paden en de zelfrijdende shuttle in Helmond.

3 Meer kunst en cultuur: Er is meer geld beschikbaar 
gesteld voor cultuur en evenementen en een nieuw evene-
mentenbeleid opgesteld, toch vinden wij dat de uitgaven 
voor cultuur nog achterblijven bij de andere grote steden 
in Brabant. We blijven ons inzetten voor verruiming van het 
beschikbare budget!

4 We hebben een ruimhartig coronasteunpakket ge-
realiseerd, waardoor de culturele sector overeind bleef 
en de schade beperkt is gebleven, ook voor amateurs en 
professionele makers.

5 Er is geïnvesteerd in het Annatheater, het HomeCom-
puterMuseum en het Regionaal Historisch Centrum (digi-
talisering fotocollecties).

6  Musea:  Een geweldig nieuw onderkomen voor 
het Edahmuseum en het Orgelmuseum in Loods20.

7 Urban: Onderzoek gestart naar een Urban Hotspot voor 
jongeren. De komend raadsperiode blijven we de Ur-
ban-scene ondersteunen en zorgen dat deze weer groots 
wordt in Helmond.
  
8 ‘Dit is Helmond’: Doorstart van de lokale omroep door 
een fusie van Omroep Helmond en DitIsOnzeWijk.

9 We zijn gestart met een onderzoek naar een groot-
schalig evenemententerrein bij Berkendonk.

10 Op diverse plekken in de stad zijn prachtige muur-
schilderingen aangebracht.

1 Jeugdvriendelijke stad: Samen met kinderen en jon-
geren hebben we een Jeugdagenda voor Helmond opge-
steld. De speelvoorzieningen worden de komende jaren 
vernieuwd met aandacht voor kinderen met een handicap. 

2 Jeugdhulp: Met 10 omliggende gemeenten werken we 
aan het beter toegankelijk maken van jeugdhulp, het ver-
korten van wachtlijsten en zijn we alert op hoge winsten bij 
jeugdhulpaanbieders.

3  Onderwijshuisvesting: financiering voor nieuwe 
huisvesting van het Jan van Brabantcollege (vestiging 
Molenstraat) is rond. Ook is er geld voor lagere scholen in 
Mierlo-Hout en in Rijpelberg komt een multifunctionele 
accommodatie. 

4   Fairtrade en Global Goals-gemeente: Helmond 
heeft in 2021 het label ‘Fairtrade’ gekregen. samenwerken 
met bedrijven, horeca en organisaties aan een eerlijke, 
groene, gezonde en duurzame stad. 

5  Laaggeletterdheid:  met het Stadsplan basisvaardig-
heden geven we een impuls aan taaltrainingen en digitale 
vaardigheden van onze inwoners en gaan daarbij wijkge-
richt te werk.  

6 Lokaal Preventieakkoord: in sommige woonwijken le-
ven mensen gemiddeld 7 jaar korter dan in andere. Wij vin-
den dat onacceptabel. Met het Lokaal Preventieakkoord 
(met 70 organisaties opgezet) streven we naar een rookvrij 
Helmond met voldoende mogelijkheden voor beweging en 
gezond eten. 

7  Burgerinitiatieven: steun voor ‘Ouwe Sok’ en ‘Was-
kracht’ om armoede onder kinderen tegen te gaan en 
mensen in de wijken met elkaar te verbinden.

8   Betere communicatie  over het nieuwe afvalsys-
teem (dit leidt tot veel minder restafval) en aparte inza-
meling van luiers om het betaalbaar te houden voor de 
inwoners.

9  VN-verdrag van Mensen met een Handicap: ‘niet 
praten over ons maar met ons’ is het motto achter het met 
ervaringsdeskundigen ondertekende Manifest. Zo maken 
we samen Helmond inclusiever. 

10 Tegengaan tweedeling: niet iedereen profiteert mee 
van de economische vooruitgang in de regio. Door een ‘co-
alitie’ met bedrijven, zorginstellingen, scholen en ervarings-
deskundigen gaan we de tweedeling in Helmond tegen. 

Tommie Niessen (van Tommie in de Zorg) wordt 
voor het eerst politiek actief en staat op plek 6 van de 
lijst van GroenLinks Helmond. We vroegen hem naar 
zijn motivatie.
 
Waarom wil jij in de gemeenteraad?
“Ik wil graag op een positieve manier van betekenis 
kunnen zijn in het leven. Me inzetten voor de zorg 
voor mijn medemens, de leefomgeving, de dieren en 
de natuur. Je kunt op zoveel manieren zorgen, dat 
maakt zorg ook zo mooi. Iedereen zorgt op zijn of 
haar eigen manier. Zorg is iets wat ons als mensen 
verbindt. En die verbinding tussen mensen is hard 
nodig, zeker in deze tijd waarin mensen steeds meer 
geïsoleerd raken en buiten de maatschappij vallen.” 

Waarom voor GroenLinks?
“Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat we ons 
veel meer richten op de toekomst van Helmond. 
Meer innovatie en focussen op duurzaamheid zijn 
letterlijk van levensbelang. Misschien niet voor de 
huidige generatie, maar wel voor de generaties die 
nog gaan komen. GroenLinks Helmond is hier al ja-
ren mee bezig. GroenLinks Helmond is vooruitstre-
vend en staat open voor nieuwe ideeën.”

Kun je ook iets heel concreets noemen dat jij 
zou willen veranderen in Helmond?
“Heel concreet? Dan zeg ik: van de Henri 
Dunant-‘badkuip’ een mooie en veilige plek maken. 
We rijden er allemaal zo vaak en het is geen visite-
kaartje voor Helmond.  Daar heb ik al eens aandacht 
voor gevraagd. Dus dat zou een mooie start zijn als 
Helmond dat realiseert. Maar ik heb nog veel meer 
ideeën hoor!”

Een groener Helmond Een bruisender HelmondEen eerlijker Helmond Interview Tommie Niessen

Kijk op 
https://helmond.groenlinks.nl/verkiezingen 

voor het verkiezingsprogramma en alle 
50 kandidaten van GroenLinks Helmond.
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Waarom wil jij in de gemeenteraad?
“Ik wil graag op een positieve manier van betekenis 
kunnen zijn in het leven. Me inzetten voor de zorg 
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de natuur. Je kunt op zoveel manieren zorgen, dat 
maakt zorg ook zo mooi. Iedereen zorgt op zijn of 
haar eigen manier. Zorg is iets wat ons als mensen 
verbindt. En die verbinding tussen mensen is hard 
nodig, zeker in deze tijd waarin mensen steeds meer 
geïsoleerd raken en buiten de maatschappij vallen.” 

Waarom voor GroenLinks?
“Omdat ik het ontzettend belangrijk vind dat we ons 
veel meer richten op de toekomst van Helmond. 
Meer innovatie en focussen op duurzaamheid zijn 
letterlijk van levensbelang. Misschien niet voor de 
huidige generatie, maar wel voor de generaties die 
nog gaan komen. GroenLinks Helmond is hier al ja-
ren mee bezig. GroenLinks Helmond is vooruitstre-
vend en staat open voor nieuwe ideeën.”

Kun je ook iets heel concreets noemen dat jij 
zou willen veranderen in Helmond?
“Heel concreet? Dan zeg ik: van de Henri 
Dunant-‘badkuip’ een mooie en veilige plek maken. 
We rijden er allemaal zo vaak en het is geen visite-
kaartje voor Helmond.  Daar heb ik al eens aandacht 
voor gevraagd. Dus dat zou een mooie start zijn als 
Helmond dat realiseert. Maar ik heb nog veel meer 
ideeën hoor!”

Een groener Helmond Een bruisender HelmondEen eerlijker Helmond Interview Tommie Niessen

Kijk op 
https://helmond.groenlinks.nl/verkiezingen 

voor het verkiezingsprogramma en alle 
50 kandidaten van GroenLinks Helmond.

Gemeente      Helmond 21

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 
 

 

verkiezings 2022

7. Brigh Bloemberg
Tattoo artist, creative

“ Ik ben zeer ervaringsdeskundig 
op het gebied van anders-zijn, 
nieuwe wegen en gelijkwaardig-
heid. Ik leerde hoe er voor ieder 
plek kan zijn in onze gemeen-
schap; jouw, mijn, ons leven... 
Samen krijgen we ‘t voor elkaar!”

plan! benoemt de 
‘vrijwilliger van de maand’  
als blijk van waardering 
voor zijn inzet en omdat 
‘samen’  belangrijk is 
voor ons. Heb jij een sug-
gestie voor ons?
We horen graag van je!

Wil je meer weten? Kijk dan op: www.planhelmond.nl

In gesprek op straat 
met Helmonders.

Houd je ideeën niet 
verborgen; deel ze!

We organiseren met 
regelmaat ‘in gesprek 
met plan!’.
Je kunt ons altijd mailen 
of bellen om jouw 
mening en/of ideeën te 
geven of vragen te stel-
len. Kijk op onze website 
voor de data.

plan! maakt gebruik van 
het Vrije kiezers Man-
daat (VKM) een online 
referendum, waarmee 
je letterlijk kan meebe-
slissen. Via e-mail wordt 
jou dan gevraagd op het 
VKM je mening (en even-

tueel een toelichting) te geven. Dus: Sluit je aan bij VKM 
en jouw mening telt ook ná de verkiezingen mee!

We klankborden over werk, wonen, 
uitgaan, verkeer, veiligheid, et cetera.

In gesprek met

Jouw stem weegt mee!

Vrijwilliger van de maand

Ook úw idee voor de 
wijk is zeer welkom!

16. Rob Scheepers
Accountmanager PIF isolatie 
en tonproater

“ Als tonproater heb ik in iedere wijk 
laten horen dat ik kan kletsen. 
Bij plan! wordt er geluisterd naar 
uw ideeën, om beleid te kunnen 
maken waar u wat aan heeft. 
Daar zet ik me graag voor in!”

1. Sacha van Lierop
Raadslid, ondernemer, deeltijd 
medewerker Alliance Automotive

“ Out-of-the-box denken over 
betaalbare woningen, openbaar 
vervoer en leefbaarheid. En een 
eigen budget voor iedere wijk 
zodat inwoners zelf hun omgeving 
kunnen verbeteren.”

5. Sherman Doesburg
Ondernemer in media en sport

“ De mensen kennen mij als een 
doener, ik denk en onderneem 
Helmond breed. Alle culturen 
zullen plek krijgen in mijn 
haalbare plannen.”

2. Ine Warmerdam
Commissielid, zorgadviseur, 
vrijwilliger LEV en Rode Kruis

“ Helmond kent forse uitdagingen, 
waar wij jou graag bij betrekken. 
Ik zet mij in voor resultaatgerichte 
politiek waarbij samen keuzes 
maken en samenwerking in het 
belang is van alle Helmonders.”

3. Niels van den Hoven
Senior inkoper Verasol

“ Inzetten voor leefbare wijken, 
versterken van wegen en open-
baar vervoer. Daarnaast is het 
verkleinen van de kloof tussen 
arm en rijk een belangrijk thema 
en moeten we Helmond leefbaar 
houden voor alle Helmonders.”

4. Melina Swinkels
Medewerker Zorgboog

“ Ik sta voor een veilige woonom-
geving en wil dat iedereen de zorg 
krijgt die men nodig heeft waarbij 
deze dan natuurlijk ook nog be-
taalbaar blijft.”

8.  Franca van Dooren-
Ermens

Verzorgende Zorgboog en 
dagbesteding ‘Thuis bij Mientje’

“ Ouderenzorg gaat me na aan het 
hart. Ik wil me inzetten om de zorg 
snel en beter toegankelijker te ma-
ken, maar vooral ervoor te zorgen 
dat mensen de juiste zorg krijgen.”

1nr

5nr

7nr

4nr

2nr

3nr

8nr

16nr

Extra impuls voor wijk- 
sportaccommodaties.

Lik op stuk handhaven.
Meer BOA’s in de wijk.

Duidelijkheid over 
arbeidsmigratie.

Geen extra coff ee-
shops in Helmond.

Meer samenspraak bij 
de energietransities.

Vergoeding eigen 
risico voor minima.

Het openbaar vervoer 
beschikbaar houden.

Meer betaalbare huur- 
en/of koopwoningen.

Inclusiviteit: iedereen 
moet kunnen meedoen.

Meer inspraak; 
óók van jongeren.

Traverse ontzien 
d.m.v. een rondweg.

Betere communicatie 
naar de inwoners.

“ Helmond kent forse uitdagingen, 
waar wij jou graag bij betrekken. 
Ik zet mij in voor resultaatgerichte 

Om de leefbaar-
heid te bevorderen 

willen wij jaarlijks 
voor elke wijk een ton 

ofwel €100.000,- reserveren. Het is aan de wijkbewo-
ners om met elkaar te bepalen waar het geld aan wordt 
besteed: ‘maatwerk per wijk dóór de wijk’.

Aandachtspunten met inwoners opgesteld:

10

14. Joris Cox
Muzikant, studie docent (2022/2023)

“ Als muzikant klopt mijn cultuur-
hart en als drummer wil ik mijn 
inslag zo treff end mogelijk maken. 
Binnen plan! en als aardrijks-
kunde docent i.o. kijk ik vanuit 
meerdere invalshoeken vooruit in 
het belang van de jeugd.”

13. Guido van Dooren
Zelfstandig ondernemer

“ Positieve naamsbekendheid en 
plaatselijke politiek gaan niet 
altijd even goed samen. Dát beeld 
wil ik graag ombuigen. Hoe? Door 
aandacht te blijven vragen voor 
plannen waar jij en ik wat aan 
hebben.”

15. Ronald de Leest
Operationeel manager, 
zelfstandig ondernemer

“ Iedereen kan ‘íets’ en moet dan 
ook zijn of haar steentje kunnen 
bijdragen. Ik denk aan loka-
le activiteiten, verenigingen of 
vrijwilligerswerk. Een samenleving 
begint met ‘samen’!”

9. Gerard Bosch
Commissielid, zelfstandig 
commercieel ondernemer

“ Het Helmonds Bestuur heeft meer 
commerciële daadkracht nodig, 
zodat er in de lokale politiek meer 
verantwoorde besluiten worden 
genomen met ‘ons’ geld.”

10. Wilna van Breugel
Vrijwilliger LEV-groep

“ Ik ben zeer empathisch en ik heb 
een uitgesproken mening. Maar 
ben tegelijk een mens van mid-
denwegen en compromissen. Mijn 
aandacht ligt bij het drugsbeleid 
en de ouderen en ik kom op ver-
zoek op huisbezoek.”

11. Leo Broers
Consultant, programma-manager 
high tech industrie

“ Bij politieke beslissingen moet er 
veel meer samengewerkt worden 
met betrokken instanties en voor-
al met de inwoners. 
Hun mening telt.”

12.  Astrid van den 
Hoven-de Leest

Zorgmedewerker Kraamzorg

“ Ik vind het belangrijk dat zorg 
toegankelijk en betaalbaar is en 
blijft, voor alle Helmonders. Ieder-
een verdient de beste zorg.”

6. Laura van Lierop
HBO student (CE-IEMES)

“ Bij plan! vertegenwoordig ik de 
jonge Helmonder en ik wil andere 
jongeren stimuleren om ook bij 
de partij te komen. Ik ben 17 jaar 
en studeer HBO Commerciële 
Economie – International Event, 
Music & Entertainment Studies.”
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14nr13nr

15nr

stem op 14, 15 of 16 maart: lijst 10

Even voorstellen: lijst
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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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DENK Helmond strijdt
voor gelijke kansen!

1. Omar Fkihi, 41 , 
Lijsttrekker, Helmond-Oost

3. Fatih Konak, 34, 
Helmond-Oost

2. Youssra Douiyeb, 43, 
Helmond-Noord

4. Osman Avcu, 32, 
Helmond-West

6. Massaoudou Halidou. 35, 
binnenstad

‘’Ik wil mij de komende 
4 jaar inzetten voor gelijke 

kansen in het onderwijs voor 
iedereen. Dat betekent het 

aanpakken van de groeiende 
onderwijsachterstanden 

en het inzetten op een 
stagegarantie voor alle 
Helmondse jongeren.’’

‘’Ik wil mezelf namens Denk 
inzetten voor betaalbaar 

wonen voor iedere inwoner 
van Helmond. Denk hierbij 
aan een nieuwe verdeling 

bij nieuwbouw met nadruk 
op sociale huurwoningen en 

middenhuur.’’

‘’De komende 4 jaar ga ik 
me bezighouden met het 

bestrijden van de armoede in 
onze cultuurrijke stad. 

Ook wil ik kansen creëren 
voor degene die het hard 

nodig hebben.’’ 

‘Ik wil mij de komende periode 
inzetten voor een Leefbaar 

Helmond voor iedereen, door 
middel van verbetering van 

het openbaar vervoer binnen 
de gemeentegrenzen en 

Gratis OV voor ouderen en 
kinderen.

''Ik wil mij namens DENK de 
komende 4 jaar inzetten om 

diversiteit te bevorderen. 
Dit betekent aanpakken 

van discriminatie en gelijke 
kansen voor iedereen 

gebaseerd op ieders unieke 
kwaliteit.''

Strijden tegen de armoede
DENK accepteert geen armoede in 
onze gemeente. Alle Helmonders ver-
dienen gelijke kansen en iedereen heeft 
recht op een zekere baan met een goed 
loon. Bij DENK speelt de gemeente een 
grote rol om dit te stimuleren. De ge-
meente moet solidair zijn, als het gaat 
om de mensen die met of zonder werk 
in armoede terecht zijn gekomen. Ook 
moeten ze investeren in ambitieuze re-
gelingen om armoede tegen te gaan. Er 
zal een wethouder moeten komen die 
zich alleen richt op armoedebestrijding. 
De maatschappelijke initiatieven tegen 
armoede zullen dan ook meer middelen 
krijgen. De schuldhulpverlening moet 
laagdrempelig en toegankelijker wor-
den. Ook zal de gemeente de schulden 

van kwetsbare gezinnen moeten kopen. 
De gemeente zal een harde doelstelling 
moeten stellen om kinderarmoede te-
gen te gaan. 

Betaalbaar wonen een topprioriteit 
Er is een enorm tekort aan woningen en 
dit heeft invloed op iedereen. Mensen 
merken aan het eind van elke maand, 
de gevolgen van de torenhoge huren. 

Voor DENK is betaalbaar wonen dan 
ook een topprioriteit. Het is belangrijk 
om te beginnen met het behouden van 
de huidige voorraad van goede betaal-
bare woningen. Er zal meer geld naar 
het onderhoud van sociaal huurwonin-
gen moeten gaan. Er moet een nieuwe 
verdeling bij nieuwbouw komen met 

nadruk op sociale huurwoningen en 
middenhuur. Wij willen een verdeling 
van 40% sociale huurwoning, 40% 
middenhuur en 20% koopwoning. De 
gemeente gaat met prioriteit afspraken 
maken met woningbouwcorporaties 
omtrent het verduurzamen van huur-
woningen, aangezien 48% van alle 
Nederlanders in een slecht of matig 
geïsoleerd huis woont. 
De energiearmoede moet bestreden 
worden om gezondheidsklachten van 
inwoners terug te dringen en tegen te 
gaan. Wij willen meer betaalbare wo-
ningen in Helmond. Ook moeten de 
starters geholpen worden bij het kopen 
van een huis. Op deze manier zorgen 
we dat iedereen de kans heeft op een 
betaalbare woning. 

In Helmond groeit de ongelijkheid en de sociale tweedeling, mede door de coronacrisis. Wij van DENK Helmond vinden dat iedere 
inwoner in Helmond, recht heeft op sociale voorzieningen en een beter toekomstperspectief. Bestaanszekerheid is nou eenmaal een 
voorwaarde voor bloei en ontwikkeling. Samen gaan we grote stappen zetten om armoede, de groeiende onderwijsachterstanden en 
de grote woningtekorten in Helmond te bestrijden. DENK Helmond zet zich in voor gelijke kansen voor iedereen, ongeacht afkomst, 
religie, huidskleur en geslacht en zal strijden tegen iedere vorm van discriminatie, uitsluiting en racisme.

‘’Als alleenstaande moeder weet ik hoe het is om 
in armoede te leven en om afhankelijk te zijn 

van de voedsel- en kledingbank.’’ 
-Youssra Douiyeb, 2.

Wij van DENK Helmond roepen jou op om samen met ons te strijden voor gelijke kansen. 
Breng dus jouw stem uit op 14, 15 en 16 maart! Breng jouw stem uit op DENK!

Voor meer informatie over onze standpunten ga naar: 
www.bewegingdenk.nl/download/12270.
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In Helmond speelde onlangs nog het debat over 
de zieke treurwilg voor het oude stadhuis. Door 
de discussie over de kap van deze boom dreigde 
de bouw van het nieuwe Huis voor de Stad vertra-
ging op te lopen. Dat laatste zou de inwoners meer 
dan € 100.000 hebben gekost. Het omhalen van 
de boom werd door een enkeling zelfs vergeleken 
met een moord. Uiteindelijk koos bijna de hele 
gemeenteraad voor het realisme en werd de zieke 
treurwilg geveld. Er wordt nu een mooi kunstwerk 
van gemaakt, stekjes worden opgekweekt voor 
nieuwe boompjes in de stad en Helmonders kon-
den scheuten krijgen. 
In hetzelfde ideologische straatje behoort volgens 
ons de gedachte om bestaande bossen te kappen 
en deze in biomassacentrales te verbranden, of 
het plaatsen van enorme zonnevelden en wind-
molens in de schaarse Helmondse natuur. Ook 
het volledig wegbezuinigen van parkeerplaatsen in 
nieuwbouwwijken omdat inwoners massaal zullen 
overstappen op deelauto’s, vinden wij in deze ca-
tegorie passen. Want let op, slechts 0,02% van de 
autokilometers in Nederland wordt momenteel per 
deelauto afgelegd! Zonnepanelen horen geplaatst 
te worden op daken en windmolens op zee en de 

deelauto is geen redelijk alternatief voor de ‘spits-
uurgeneratie’. Deze groep van 30- tot 50-jarigen 
heeft een baan en kinderen en kunnen en willen 
volgens ons de eigen auto niet missen.

Helmond is binnen de Brainportregio goed op 
weg om van steeds meer betekenis te zijn. Als 
we sterker verder willen en onze ambities willen 
verwezenlijken moeten we inspelen op de snelle 
veranderingen die op ons afkomen. Kansen grij-
pen en problemen oplossen kan alleen succesvol 
zijn, als we dat samen doen met de provinciale en 
nationale overheid. Belangrijk is ook dat andere 
politieke partijen en burgers meedoen, meedenken 
en meebeslissen en vooraf betrokken worden bij de 
processen. Dit betekent dat we als politiek in ge-
sprek moeten blijven met onze omgeving, dat we 
moeten blijven luisteren en meedenken en dan pas 
met antwoorden komen. Daarbij horen geen sterk 
ideologische programma’s maar flexibele, reële en 
innovatieve oplossingen. 

Als de inwoners ook na corona in de binnenstad en 
wijkcentra meer terrassen willen en het is goed voor 
ondernemers om er weer bovenop te komen, dan 

moeten we dat niet in de weg staan! We moeten 
als politiek namelijk niet vóór, maar met de onder-
nemers en inwoners denken. Het uiteindelijke doel 
is dat de leefbaarheid, de veiligheid, het welzijn en 
de welvaart voor alle Helmonders gaat verbeteren. 

Om dat te bereiken hoort ook een liberaal ideolo-
gisch standpunt met betrekking tot een passievere 
overheid te worden losgelaten. Want als we de laat-
ste covid-jaren één ding hebben geleerd, is dat een 
actievere overheid nodig is die meer verantwoor-
delijkheid neemt. Een meer actieve overheid om te 
zorgen voor een eerlijk speelveld. Eén die een oogje 
in het zeil houdt, die richting geeft, die mensen gelij-
ke kansen biedt en die blijft uitdagen. Een overheid 
die handelt met oog voor de economie, het milieu, 
en onze gezondheid maar vooral ook een overheid 
die het bruto binnenlands geluk in de gaten houdt 
en zo zorgt voor een brede welvaart voor de gehele 
bevolking. 

Theo Manders & 
Joyce Willems-Kardol 

Naar een politiek 
met meer realisme
Wij, Theo Manders en Joyce Willems-Kardol merken dat de politiek de verbinding met de 
leefwereld van de inwoners soms aan het verliezen is. De eigen ideologie, het eigen gelijk 
halen en het doordrukken van ideeën terwijl deze inmiddels door de actualiteit zijn achterhaald, 
lijken steeds meer regel dan uitzondering te worden. Een mooi voorbeeld is een discussie die 
is losgebarsten over het ‘paard van Sinterklaas’ dat volgens een aantal partijen zou moeten 
verdwijnen. Aanleiding was een motie van partijen om geen subsidie te geven aan 
evenementen met dieren. 

F | VVD Helmond.

Voor de bewoners van 
Helmond is de oplossing 
van het woningtekort 
een van de belangrijkste 
thema’s voor deze 
verkiezingen. Daarom 
hebben wij een aantal 
realistische ideeën met 
betrekking tot de bouw 
van zowel huur- als 
koopwoningen op een 
rijtje gezet. 

• De tijd tussen een eerste initiatief 
 en de bouw van woningen is met 7 jaar
 veel te lang! Het bouwtempo moet
 omhoog door kortere, soepelere en
 uniforme procedures, de inzet van 
 extra ambtelijke capaciteit en het
 verminderen van regelgeving. Om dit
 te bereiken zouden we met de ons 
 omringende gemeentes een taskforce
 woningbouw kunnen oprichten. 
 Want ook hier geldt: sterker verder
  kun je alleen samen. 
• We gaan geen extra Helmondse 
 eisen stellen. 
• We bestrijden leegstand door het 
 splitsen van woningen en het mengen
 van functies voor wonen, werken, 
 detailhandel en horeca. 
• De gemeente spant zich in om 
 wettelijke en lokale belemmeringen
 voor geïndustrialiseerd bouwen zoveel
 mogelijk uit de weg te ruimen. 
 Uniformering van eisen en regels 
 aan nieuwbouw is hierbij een van 
 de voorwaarden voor succes.
• Woningcorporaties en marktpartijen
 spannen zich in om gebruik te maken
 van industriële woningbouw, zonder 
 daarbij aan architectonische en 
 stedenbouwkundige kwaliteit 
 in te boeten. 
• De gemeente gaat ook aan de slag met
 creatieve woonvormen zoals tiny
 houses, CPO (Collectief Particulier
 Opdrachtgeverschap)-projecten en
 kangoeroewoningen. Zo helpen we
 starters op weg en kunnen ouderen in
 een vertrouwde omgeving bij hun 
 kinderen blijven wonen. 
• Vanwege de sterke vergrijzing in onze
 stad willen we extra aandacht voor de
 bouw van hofjes en levensloopbesten-
 dige woningen met gemeenschappe-
 lijke ontmoetingsruimtes.
• Wij willen ook meer bouwen aan de
 rand van de bestaande wijken. Het be-
 treft dan grondgebonden woningen
 met voldoende parkeervoorzieningen
 voor gezinnen met kinderen.
• Elke inwoner van Helmond zou gelijk
 behandeld moeten worden, dus geen
 voorrangsposities op de woningmarkt
 bij sociale huurwoningen meer voor
 migranten/statushouders. Het stre-
 ven moet wel zijn dat we alle inwoners
 inclusief daklozen een dak boven het
 hoofd kunnen bieden. 

www.helmond.vvd.nl
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heeft een baan en kinderen en kunnen en willen 
volgens ons de eigen auto niet missen.
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Mensen zoals u en ik
Voor Helmond hebben we fantastisch 
team van 10 kandidaat-raadsleden ge-
selecteerd, dat wordt aangevoerd door 
onze lijsttrekker Theo Heller. Theo werkt 
als inspecteur (inmiddels al 42 jaar) bij 
de politie en heeft veel ervaring met 
overheden en beleids- & advies zaken. 
Het team bestaat verder uit mannen en 
vrouwen, vari rend in de leeftijd van 24
tot 62 jaar, waaronder ondernemers, 
mensen werkzaam in de zorg en men-
sen met ruime ervaring in het onderwijs. 
Mensen zoals u en ik. De FVD-kandi-
daten wonen verspreid over de stad 
en hebben een goed beeld van wat er 
in heel Helmond speelt. We zijn n  al 
een hecht team en we staan klaar om 
op te komen voor de belangen van alle 
Helmonders!

Nooit meer qr-code
We zullen ons als enige partij consequent 
blijven verzetten tegen de invoering van 
de discriminerende QR-code of een toe-
komstig digitaal ID-bewijs. Niemand in 
Helmond mag door dit systeem worden 
uitgesloten van het sociale leven. Nooit 
meer een lockdown! Dit leidt tot vereen-
zaming en depressiviteit. Daarnaast is 
het de doodsteek voor veel horecauitba-
ters en andere ondernemers.

Betaalbare woningen
Ook moeten er in Helmond snel be-

taalbare woningen komen voor starters 
op de woningmarkt; huur en koop. De 
gemeente moet haar verantwoorde-
lijkheid nemen om te voorkomen dat 
huisjesmelkers of beleggers de prijzen 
opdrijven. Het centrum van Helmond 
geniet daarbij de voorkeur; immers 
meer bewoners in het centrum maken 
het centrum gezelliger en veiliger door 
sociale controle. Helmonders dienen 
bovendien altijd voorrang te krijgen bij
woningtoewijzing!

Zuinig op het originele
De stad Helmond moet haar geschiede-
nis koesteren en zuinig zijn op alles wat 
daaraan herinnert. Geen ultramoderne 
gebouwen en kunstwerken, maar meer 
aandacht voor authentieke elementen, 
zoals de Veestraatbrug, de watertoren, 
het kasteel en de oorspronkelijk bebou-
wing langs het kanaal. Helmond moet 
ook altijd een zelfstandige gemeente 
blijven. Voor het kerkdorp Stiphout geldt 
dat dit het dorpse karakter moet behou-
den, omgeven door natuurlijk groen.

Nooit verplicht van het gas af
Forum voor Democratie Helmond wil 
geen duur gemeenschapsgeld uitgeven 
aan absurde klimaatdoelen. Niemand 
moet gedwongen worden om van het 
gas af te gaan. De energierekening moet 
omlaag. Wij zijn tegen velden vol zonne-
panelen en vinden moderne windmo-

lens niet in ons mooie landschap pas-
sen. Het prestigieuze ‘Brainport Smart 
District’ past ook absoluut niet in de wijk 
Brandevoort!

Belastingen omlaag
Belastingen moeten omlaag! Voor de 
WOZ-belasting geldt dit voor eigena-
ren  n huurders. Hondenbelasting 
afschaffen! Huisdieren houden is al 
duur genoeg en iedereen moet zich een 
‘maatje’ kunnen permitteren. Forum 
voor Democratie Helmond zal kritisch 
meekijken bij de realisatie en exploitatie 
van het nieuwe ‘Huis voor de stad’. Dit 
kost heel veel geld en de kosten mogen 
niet boven de begroting uitkomen. De 
verwerking van (grof) huisvuil moet ef-
fici nter en vooral goedkoper. Variabele 
kosten moeten niet voor rekening ko-
men van de burgers.

Veiligheid
Het is belangrijk dat Helmond en pretti-
ge en veilige stad blijft om in te wonen. 
Dit kan zonder allerlei technische mid-
delen die de privacy inperken. Toezicht 
door professionele politieagenten die 
meer op straat te zien moeten zijn, gaat 
altijd vóór Boa’s. Wij willen in Helmond 
ook geen opvang realiseren voor asiel-
zoekers. De gemeente moet zich door 
de regering ook niet laten dwingen dit 
te organiseren. Dit kost niet alleen veel 
gemeenschapsgeld, maar leidt ook bij 

herhaling tot onveilige situaties door 
conflicten en geweld.

Meer ruimte voor jongeren
Onze jeugd dient letterlijk en figuurlijk 
meer ruimte te krijgen. Dat is goed voor 
hun sociale contacten en ontwikkeling. 
Meer goed onderhouden speeltuintjes 
voor de kleintjes in de woonwijken en 
fatsoenlijke ‘hangplekken’ voor de oude-
re jeugd kunnen daaraan bijdragen. 

De recreatieplas Berkendonk heeft zo-
wel een sportieve als sociale functie. Je 
kunt er sporten, zwemmen en zonnen, 
maar het is ook een ontmoetingsplaats 
voor jong en oud uit heel Helmond. Deze 
unieke plek moet daarom áltijd gratis 
toegankelijk blijven voor iedereen. Geen 
hekken en/of toegangsprijzen, maar wel 
fysiek toezicht (géén camera’s!) om ie-
dereen veilig te kunnen laten recreéren.

Dichtbij
Tenslotte wil Forum voor Democratie 
een serieuze en kwalitatieve bijdrage 
leveren aan een gemeentelijk apparaat 
dat dichter bij de Helmonders staat en 
doet wat de Helmonders willen. De ge-
meenteraad is er voor de burgers en niet 
andersom! Dus nog meer transparantie 
en de Helmonders direct inspraak geven 
bij beslissingen over zaken die belangrijk 
zijn voor de stad, door middel van een 
referendum.

Forum voor Democratie doet op 
16 maart 2022 mee aan de gemeenteraads-
verkiezingen in Helmond!
Al tientallen jaren zijn het in Nederland steeds 
dezelfde partijen die op de diverse bestuurlijke 
niveaus voor u bepalen wat ‘goed voor u’ is. Waar u 
ook op stemt, er verandert weinig en het is daarom 
begrijpelijk dat veel stemgerechtigden denken dat 
stemmen geen zin heeft. Forum voor Democratie 
gaat daar verandering in brengen! Binnen de 
gemeenteraden van maar liefst 50 gemeenten willen 
we gaan meebeslissen over de onderwerpen die voor 
u als burger van belang zijn. Ook hier in Helmond.

• Géén QR-samenleving; ook 
 niet in de toekomst!
• Snel betaalbare woningen voor
 starters; Helmonders voorrang!
• Helmond zelfstandig met 
 behoud van historisch 
 karakter en gezelligheid.
• Géén landschap ontsierende
 velden met zonnepanelen 
 of windmolens
• Géén opvang van asielzoekers 
 in Helmond.
• Behoud van oorspronkelijke 
 natuur en landelijk aanzien.
• Helmonders directe inspraak
 geven bij belangrijke 
 onderwerpen (referendum).
• Helmond niet volhangen met
 technische controlemiddelen.
• Belastingen omlaag; géén 
 hondenbelasting.
• Grofvuildienst moet gratis en 
 gemakkelijker.
• Meer sociale ruimte en 
 speelruimte voor jeugd.
• Stiphout moet haar eigen 
 dorpse karakter behouden.
• Toegang tot recreatieplas 
 Berkendonk gratis voor 
 iedereen.

Stem daarom op woensdag 16 maart op lijst 11: Forum voor Democratie Helmond

Forum voor
Democratie
Helmond wil dus:
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stemmen geen zin heeft. Forum voor Democratie 
gaat daar verandering in brengen! Binnen de 
gemeenteraden van maar liefst 50 gemeenten willen 
we gaan meebeslissen over de onderwerpen die voor 
u als burger van belang zijn. Ook hier in Helmond.

• Géén QR-samenleving; ook 
 niet in de toekomst!
• Snel betaalbare woningen voor
 starters; Helmonders voorrang!
• Helmond zelfstandig met 
 behoud van historisch 
 karakter en gezelligheid.
• Géén landschap ontsierende
 velden met zonnepanelen 
 of windmolens
• Géén opvang van asielzoekers 
 in Helmond.
• Behoud van oorspronkelijke 
 natuur en landelijk aanzien.
• Helmonders directe inspraak
 geven bij belangrijke 
 onderwerpen (referendum).
• Helmond niet volhangen met
 technische controlemiddelen.
• Belastingen omlaag; géén 
 hondenbelasting.
• Grofvuildienst moet gratis en 
 gemakkelijker.
• Meer sociale ruimte en 
 speelruimte voor jeugd.
• Stiphout moet haar eigen 
 dorpse karakter behouden.
• Toegang tot recreatieplas 
 Berkendonk gratis voor 
 iedereen.

Stem daarom op woensdag 16 maart op lijst 11: Forum voor Democratie Helmond

Forum voor
Democratie
Helmond wil dus:
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Samen sterk voor Helmond

www.lokaalsterkhelmond.nl

Over een paar weken gaat Helmond 
naar de stembus. CDA Helmond is trots 
op de sterke lijst met kandidaat-raadsle-
den die een actieve bijdrage willen leve-
ren aan de (door)ontwikkeling van onze 
schitterende stad. De mix van vrouwen 
en mannen, ervaren raads- en burger-
commissieleden en nieuwe talenten 
springt daarbij in het oog. Er valt dus 
écht iets te kiezen! Wil je weten wie er 
op onze kandidatenlijst staan? Surf dan 
naar cdahelmond.nl. 

Op 16 maart kun je in een van de 36 
stembureaus tussen 7.30 en 21.00 uur 
je stem uitbrengen. Op 14 en 15 maart 
zijn er 11 stembureaus open. Op hel-
mond.nl/verkiezingen lees je waar je in 
jouw wijk kunt stemmen.

Successen
Wat hebben we in de vorige vier jaar be-
reikt? In de afgelopen raadsperiode zat 
CDA Helmond in de oppositie. Dat zien we 
in de komende periode graag anders, want 
we zitten graag ‘aan het stuur’. Maar toch 
hebben we heel wat successen te vieren. 
Een greep daaruit: we hebben bijgedragen 
aan het forceren van een doorbraak in het 
kopersdrama op de Houtse Akker, we heb-
ben zij aan zij met Stiphoutenaren gestre-
den voor het behoud van het buitengebied 
en het écht luisteren naar de bevolking 
heeft het huidige college nu wél begrepen. 
En we vragen aandacht voor issues die 
het lokale niveau overstijgen, zoals onze 
oproep aan de Tweede Kamer om tegen 
te stemmen toen het ging om de ontkop-
peling van de AOW en het minimumloon. 

Daarmee zijn we er nog niet. In een stad 
die hard groeit met as we speak 92.000 
inwoners hebben heel wat onderwerpen 
onze aandacht: het stimuleren van sport 
en bewegen, het laagdrempelig maken 
en houden van cultuur, het in goede 
banen leiden van de energietransitie, de 
bereikbaarheid van ons stadscentrum, 
toezien op een gevarieerd aanbod van 
woningen, veiligheid, wijkontwikkeling 
en ga zo maar door. Daarom hebben we 
zo’n rijk partijprogramma, want we wil-
len het voor álle Helmonders goed doen.

Wat valt er te kiezen?
Wij kiezen voor een stad waarin iedere 
Helmonder mee kan doen, iedereen 
perspectief heeft, de leefbaarheid ver-
der groeit, de sociale veiligheid en het 
welzijn toenemen. Ons verkiezingspro-
gramma bevat 14 thema’s, waarin we 
ons inzetten voor élke Helmonder: jong 
en oud, met en zonder eigen woning 

en mensen die zichzelf kunnen redden 
en zij die een steuntje in de rug nodig 
hebben. In de komende vier jaar zetten 
we nóg meer in op de actieve rol van de 
Helmonder, zoals ondersteuning bij het 
organiseren van wijkevenementen of 
adoptie van groene wijkprojecten door 
inwoners zelf. 

Hoe laten we zien wat doen? 
En waar we voor staan?
Politiek is nog te vaak een ver-van-mijn-
bed-show. Dat kan en moet anders, 
vinden wij. We gaan daarom graag de 
wijken in. We leggen ons oor te luister 
en we stellen ons vragend op. Want de 
Helmonder, daar doen we het voor. 

Op onze socialmediakanalen posten we 
geregeld nieuwtjes, haken we in op de 
actualiteit en brengen we onze kijk op 
gemeentepolitiek over het voetlicht. Dat 
doen we niet alleen nu – in campag-

netijd. Na de verkiezingen lanceren we 
ons Instagram-account, waarin we we-
kelijks video’s zullen posten over zaken 
die dan spelen. Ook zo proberen we de 
gemeentepolitiek ‘dichtbij’ te brengen.

helmondhelmond

Samen moet het lukken,
samen voor de stad!
is het aansprekende motto van CDA Helmond. Burgerparticipatie of – in gewoon 
Nederlands – het betrekken van je inwoners bij belangrijke zaken in onze 
stad, vinden we vanzelfsprekend. We zetten ons in om te weten wat er leeft in 
Helmond en welke vraagstukken onze inwoners bezighouden. We moedigen eigen 
initiatief aan, denken graag mee en zetten ons beste politieke beentje voor. Dat 
hebben we altijd al zo gedaan en dat blijven we in de toekomst ook doen.

“Het betrekken 
van je inwoners is 
vanzelfsprekend.”

“We hebben heel wat 
successen te vieren. Maar 

we zijn er nog niet.”

“We zetten ons in 
om gemeentepolitiek 
‘dichtbij’ te brengen.”

Wil je ons nu al volgen? Dat 
kan via ons Twitterkanaal @
cdahelmond of onze Face-
bookpagina facebook.com/
helmondsecdafractie. We 
zijn benieuwd naar jouw kijk 
op actuele onderwerpen. 
Laat vooral van je horen. 

Wij luisteren graag!
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Nederlands – het betrekken van je inwoners bij belangrijke zaken in onze 
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Wij luisteren graag!
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Pieter 
Vervoort 

‘samen moet het lukken’
samen voor de stad!

lijst 2
nr. 1
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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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Simon Prinsen
Gelijke kansen voor iedereen

Wij stemmen PvdA, lijst 9!

Meedoen voor iedereen!
Nathalie Peijs

Veilig jezelf kunnen zijn
Jan van der Zanden

Vrij baan voor fietsers

Mohammed Chahim
Klimaatbeleid begint lokaal

Stijn Smeulders
Samen voor een sterk Helmond

Biek van Bree en Arno Oberendorff
Cultuur in iedere wijk

LODEWIJK DEN BREEJEN

#1

LODEWIJK DEN BREEJEN

#1

• De ChristenUnie is een sociaal-christelijke partij 
 en wil samen met alle mensen komen tot een 
 rechtvaardige wereld.
• Prioriteit bij woningbouw zowel koop als 
 sociale huur.
• Klimaat neutraal in 2030. Klimaat- en natuur 
 dient voorop te staan in het verder ontwikkelen 
 van onze stad.

• Bevorderen veiligheid in het centrum en in de wijken.
• De tweedeling in de samenleving tegengaan door 
 een goed armoedebeleid.
• Nacht en dagopvang van dak- en thuislozen; 
 verwarde mensen en verslaafden verbeteren 
 en uitbreiden.
• Een goed jeugdbeleid met aandacht voor 
 zorg en ontspanning.

• Goed en betaalbaar aanbod van seniorenwoningen 
 in de wijken en het centrum.
• Het BZOB bij Brouwhuis niet verder uitbreiden 
 en de stankoverlast de komende bestuursperiode 
 echt aanpakken.
• Verkiezingsprogramma CU Helmond GR2022: 
 www.nieuwus.nl
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LODEWIJK DEN BREEJEN
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LODEWIJK DEN BREEJEN

#1
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RED ONZE AOW!

Stem 
lijst 6

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

Er werd veel gesproken over toe te passen systemen om de consequen-
ties van zo’n ontkoppeling op te vangen. Maar dat zijn tijdelijke maatrege-
len! Als de ontkoppeling eenmaal tot stand komt, dan zijn we hem kwijt 
en dat heeft in ieder geval in de toekomst dramatische gevolgen; zeker 
voor die ouderen die alleen maar een AOW hebben. En een (klein) pen-
sioentje is ook niet veilig in deze tijd met een pensioenakkoord, dat aan 
alle kanten rammelt. Niet alleen de AOW’ers van nu zijn de klos, maar ook 
binnenkort 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 stem-
mers!) nu tegen de oude/nieuwe coalitie moeten zeggen, is: wij stem-
men 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.

DRIE speerpunten: 
1. Een leefbare stad voor senioren
 Kernpunt: een betere samenhang in ouderenbeleid
2. Veiligheid
 Kernpunt: tegengaan onveiligheid; digitale 
 weerbaarheid
3. Centrum 
 Kernpunt: imagoverbetering en ondersteuning 
 aan de ondernemers

VIJF Thema’s
1. Zorg en Welzijn
 Kernpunt: flexibele invulling WMO; 
2. Arbeidsmarkt en armoedebestrijding
 Kernpunt: minimavoorzieningen naar hoger plan;
3. Mobiliteit en energie
 Kernpunt: verbeteren luchtkwaliteit; energie 
 betrouwbaar en betaalbaar;
4. Cultuur, sport en onderwijs
 Kernpunt: samenwerking stimuleren; 
5. Bestuur en openbaarheid
 Kernpunt: versterken van informatievoorziening. 

Duurzaamheid:  
De wereld is onze zorg; verbeteren begint bij onszelf

50PLUS:  Dichtbij en betrokken omdat het gaat 
om de inwoners van Helmond
• Voor individuele vrijheid
• Voor sociale rechtvaardigheid
• Voor maatschappelijke verantwoording

50PLUS:
• heeft aandacht voor alle inwoners van Helmond;
• staat voor een goede AOW en pensioenen;
• zet zich in om samen gezond oud worden;
• seniorenzorg moet van goede kwaliteit en 
 betaalbaar zijn;
• stimuleert arbeid voor senioren.

#4 Jan Karel 
v.d. Zanden

#5 Rene 
van Lierop

#6 Jan 
Hendriks

#3 Marita 
van Lierop

#7 Jorien van Aert  |  #8 Joke van de Brake  
#9 Janny Wayers  |  #10 Rini Claassens

www.50pluspartij.nl/helmond  |  info@50plushelmond.nl  
Facebook: 50PLUS Helmond  |  Twitter: @50plushelmond
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#1 Frans Mol, lijsttrekker 

Voor een leefbare stad voor senioren  •  Voor veiligheid en goede zorg  •  Voor een echt centrum

#2 Jan van Aert

WWW.50PLUSPARTIJ.NL/HELMOND • DICHTBIJ EN BETROKKEN

Red onze AOW! Geen ontkoppeling AOW
Teken onze petitie op www.redonzeaow.nl

René 
van de Westerlo

Mario van Doorne

Willem Beckers

Jolanda Kampert

Lauren Bates

Anja Nooij en

Martien 
van den Hoven

Frans van de Leur

Theo van Stiphout

Wilbert Linders

Hans van Hek

Roel Hanssen

NR

1

NR

2

NR

3

NR

7

NR

11

NR

4

NR

8

NR

12

NR

5

NR

9

NR

13

NR

6

NR

10

NR

14

BINNENSTAD-OOST

BRANDEVOORT

SUYTKADE / CENTRUM

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

SA
M

EN
IN

CL
US

IE
F

Hellemonders
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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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Tegenwoordig is ‘cultuur’ het eerste waar-
op wordt bezuinigd. Mì Hellemonders 
koestert de Hellemondse cultuur. Ook 
onze wereld is van iedereen. Dat betekent 
dat we ook moeten zorgen dat we er ook 
allemaal bij horen. Een echt inclusieve 
maatschappij moet gewoon standaard 
zijn. We hebben nog een lange weg te 
gaan. Het belangrijkste is luisteren naar 
onze inwoners. Met onze inwoners, mì 
Hellemonders, zorgen dat Helmond nog 
leefbaarder wordt. Maar ook doen! 

Helmond 125.000 inwoners: 
10.000 woningen erbij?
Helmond heeft bijna 93.000 inwoners 
en wil binnen zo'n 20 jaar groeien naar 
125.000 inwoners. Woningen, woningen, 
en nog eens woningen is weliswaar het 
belangrijkste thema voor Mì Hellemon-
ders tijdens de aanstaande verkiezingen. 
Maar Mì Hellemonders ziet het niet zitten 
dat er nu 10.000 woningen extra komen! 
Helmond heeft nu ruim 40.000 wonin-
gen. Dat betekent dat Helmond 25% 
méér woningen krijgt. Die 10.000 wonin-
gen mogen - terecht - niet in het buitenge-
bied gebouwd worden. Deze moeten dus 

binnen de bebouwde kom, in het cen-
trum, worden gerealiseerd. Volgens Mì 
Hellemonders een onmogelijke opdracht. 
Dat moeten er minder worden. Dat gaat 
anders zorgen voor een ontwrichting van 
de leefbaarheid van onze mooie stad. 
Onder andere de stad Utrecht heeft al 
bezwaar aangetekend tegen deze onuit-
voerbare opdracht van Den Haag. Waar 
blijft Helmond met protest? Wij zijn dan 
ook heel blij dat het kabinet nu óók stelt 
dat eigen inwoners bij nieuwbouw op de 
eerste plaats mogen komen! 

Helmonders eerst op woningmarkt
‘Eigen inwoners eerst woningmarkt’, kop-
te de Volkskrant drie maanden geleden. 
Dat stelde Mì Hellemonders een maand 
eerder ook op 9 november 2021 bij de 
vaststelling 'Begroting 2022’. Wij kregen 
- onterecht  - het verwijt dat wij blijk-
baar 'eigen volk eerst'-politiek bedrijven. 
Waarop wij stelden dat raadsleden als 
belangrijkste rol vooral de volksvertegen-
woordigende rol hebben. Als raadslid sta 
je gewoon pal achter bijna 93.000 inwo-
ners. Mì Hellemonders weet al een hele 
tijd dat voor inwoners lastig is een betaal-

bare woning te krijgen. Zowel te huren 
als te kopen. Mì Hellemonders vindt dat 
de gemeente moet zorgen dat inwoners 
snel allemaal een dak boven hun hoofd 
hebben. Het belangrijkste thema waar 
Mì Hellemonders de verkiezingen mee in 
gaat is: woningen, woningen en nog eens 
woningen. 

Alle Helmondse woningen 
zonnepanelen
Mì Hellemonders wil dat alle woonhui-
zen in Helmond snel allemaal zonnepa-
nelen op daken moeten krijgen. Naast 
het belangrijkste standpunt van de partij 
dat inwoners voortaan voorrang moe-
ten hebben bij toewijzing van woningen, 
vindt ze dit ook belangrijk. Dit moet dan 
ook een van de belangrijkste actiepunten 
worden in de komende raadsperiode. Als 
alle huishoudens op die manier hun ei-
gen 'energiecentrale' hebben, zijn zij niet 
meer afhankelijk van netbeheerders. Het 
aantal zonnepanelen dient te voorzien in 
de behoefte die de komende jaren nodig 
is. Als inderdaad over een tijd iedereen 
in een elektrische auto moet rijden, heeft 
iedereen zijn eigen laadpaal. Mì Helle-

De rode draad van 
Mì Hellemonders
Mì Hellemonders is cultuur, inclusie en communicatie! Drie ‘draadjes’ die SAMEN 
de rode draad zijn voor ons verkiezingsprogramma. Thema’s die onlosmakelijk 
SAMEN horen. Cultuur is zo oud als de mensheid. Naast eerste levensbehoeften 
‘wonen’ en ‘eten’ was ‘cultuur’ meteen een wezenlijk onderdeel van het leven toen. 

monders vindt daarom dat laadpalen 
niet in de openbare ruimte thuis horen. 
Alle Helmondse woningen voorzien van 
zonnepanelen, past perfect in het huidige 
duurzaamheidsbeleid van de gemeen-
te. Twee jaar geleden heeft de raad  de 
'zonnevisie' vastgesteld. De zonneladder 
daarin stelt dat éérst zonnepanelen op 
daken moeten komen, voordat we begin-
nen met aanleg van zonnevelden in ons 
groene buitengebied. 

Leerlingen hebben recht op 
betaalbare bijlessen
Mì Hellemonders vindt dat kinderen van 
minder draagkrachtige ouders evenveel 
kans moeten hebben op bijles en eind-
examentraining met subsidie van Hel-

mond, zonder te hoeven uitwijken naar 
externe onbetaalbare bureaus. Dat geldt 
bijvoorbeeld ook voor mensen die in een 
duurder koophuis wonen, die in financi-
ele problemen komen. Kinderen mogen 
gewoon nooit de dupe zijn. Dit vergroot 
de al aanwezige tweedeling in onze maat-
schappij. De twee corona-jaren hebben 
geleerd dat door online les - ondanks 
stinkend hun best doende leraren - leer-
lingen toch op kleine maar ook grotere 
leerachterstanden zijn geraakt. Het geven 
van bijlessen door particuliere bureaus is 
nu 'booming-business'. Alleen ouders die 
dat kunnen betalen, kunnen dat doen. 
Dat vergroot de tweedeling. Dat is wat Mì 
Hellemonders met alle mogelijke midde-
len wil voorkomen.

Sinds 2016 ben ik bezig met het regelen en bewuster maken vanuit in-
woners richting gemeente, het VN-VERDRAG inzake rechten van per-
sonen met en zonder handicap te lanceren in Helmond. Inmiddels is er 
een schaduwrapportage vanuit de Alliantie VN- verdrag handicap opge-
steld. Dit rapport is een uiteenzetting, van onderaf gemaakt, op basis en 
inbreng van mensen met een beperking. Conclusie: ‘JA’ zeggen betekent 
ook echt ‘JA’ doen.
 
Dat wil zeggen dat er in Helmond veel werk verzet moet worden dit SAMEN te 
realiseren. De afgelopen jaren hebben gemeente en mensen uit het veld een 
Lokale Inclusie Agenda opgesteld. Hiervoor is een groepje mensen naar Utrecht 
gegaan waar aanwezigen, met gastspreker burgemeester Otwin van Dijk en de 
alliantie, onze ideeën mochten uiten. Kenbaar mochten maken, waar we onder 
andere tegenaan lopen in onze gemeenten. 
Otwin is zelf rolstoelgebonden en weet hoe we onze samenleving SAMEN kun-
nen inrichten om naast elkaar te kunnen staan.
 
Met al deze informatie zijn we terug gegaan naar Helmond om aan de slag te 
gaan. Dit heeft geresulteerd in een actieplan. Ik wil nu mij graag verder inzetten 
dit alles te realiseren. Het gaat niet zonder slag of stoot iedereen hiervan bewust 
te maken. Niet alleen voor mensen met een beperking, maar voor iedereen. Zo-
als bijvoorbeeld de moeder met de kinderwagen, of de jongeren die naar spe-
ciaal onderwijs gaan, diegenen met een audiovisuele beperkingen, of diegene 
waaraan u het helemaal niet ziet zoals de gewone man/vrouw bij u in de straat.

Denk eens aan uzelf, u breekt een been, zit in de rolstoel, u ervaart daardoor 
hinder, zowel in uw omgeving als met allerlei andere activiteiten die u toch wil 
ondernemen. Denk ook aan de beperkingen die we tot nu toe hebben ervaren 
met corona. Veel mensen hebben hier blijvende klachten aan over gehouden 
of zijn daardoor zelfs gehandicapt geraakt. Ook zij hebben in onze maatschap-
pij dan de hulp nodig om verder te komen. Met al 
deze zaken wil ik SAMEN, van onderaf, met onze 
inwoners, ambtenaren, college en onze beweging 
MI HELLEMONDERS de samenwerking zoeken 
dit verder uit te bouwen.
  
Jolanda Kampert, LIJST14 nummer 4.

Samen werken aan 
een inclusieve samenleving
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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 stem-
men, voor jong en oud. We hopen hiermee mensen 
op te roepen om te gaan stemmen.

De bus rijdt langs 18 verschillende stemlocaties. 
Het duo Wanne Kwats 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 se-
lectie, Aaron D geeft om 17:45 uur een optreden en 
ga zo verder! 

Omroep DitIsHelmond rijdt de hele dag mee met 
de bus om verschillende berichten hierover te ui-
ten. 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 stemlo-

catie: sporthal Suytkade aan de Scheepsboulevard 
2. Vervolgens rijdt de bus door naar verschillende 
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 stem-
locatie waar vanuit de auto gestemd kan worden. 
Even voor of na het doen van de boodschappen 
bijvoorbeeld. Dit kan op 16 maart 2022.) 
Hier zal éénsterrenchef Jermaine van restaurant 
Rozario een culinair optreden geven en wat lek-
kers uitdelen. Om 20:30 uur bereikt de bus haar 
laatste bestemming. Bij Wijkhuis Brede School zal 
duo Henk & Hennita een optreden geven met ac-
cordeon en zang. Volledige route en optredens kunt 
u inzien via: 
www.helmond.nl/1/verkiezingen/
route-verkiezingsbus.

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

Stembus 
gemeenteraads-
verkiezingen 
16 maart 2022 

Wie mogen 
stemmen?

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. 

• 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#!.

Elke stem telt!

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.
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Mooie spulletjes ter behartiging van kinderrechten 
Terre des Hommes is een leuke winkel voor koopjesjagers; opbrengst gaat naar het goede doel 

HELMOND Terre des Hommes Helmond is een zogeheten goe-
de-doelen-winkel, wat wil zeggen dat alle spullen in de winkel 

gedoneerd zijn en de opbrengst van de verkoop naar het goede 
doel gaat. De winkel draait dan ook volledig op vrijwilligers. 
Er zijn zo’n 40 winkels van Terre des Hommes in Nederland 

te vinden. Zij opereren allemaal volgens het basisconcept van 
Terre des Hommes Nederland. Zij zetten zich echter wereld-
wijd in voor de rechten van kinderen. Vergelijkbaar met Save 
the Children en Unicef, maar dan wél met een eigen inkom-

stenstroom via de winkels.

Door: Wendy Lodewijk

Kinderrechten
Het behartigen van kinderrechten is 
enorm belangrijk. Niet overal kan een 
kind gewoon kind zijn. Denk aan kinder-
handel, kinderprostitutie en kinderar-
beid. Terre des Hommes bestrijdt deze 
verschrikkelijke praktijken in onder an-
dere Afrika en Azië, maar tevens dichter 
bij huis. Ook in Nederland zijn er kinde-
ren die de hulp van Terre des Hommes 
ontzettend hard nodig hebben. Meisjes 
die in de handen vallen van loverboys, 
of seksuele handelingen (moeten) uit-
voeren voor de webcam; de wantoe-

standen zijn soms akelig dichtbij, zelfs 
zonder dat je het in de gaten hebt. Dat 
laatste speelt nog extra parten in tijden 
van corona, waarbij sociale contacten 
(zoals op een veilige plaats als school) 
drastisch zijn teruggebracht.

Gastvrij
Als ik langsga in de winkel van Terre 
des Hommes Helmond, aan de Markt-
straat, valt het me direct op hoe gastvrij 
ik ontvangen word. Ik spreek met vrijwil-
liger Wilma Driessen en bestuursleden 
Hendrik Beks en Thea van Sambeeck. 
Ze zijn trots op hun winkel en terecht. 
Het ligt en hangt er vol met de mooiste 

kleding en spulletjes. Tweedehands, 
maar nog veel te goed om weg te gooien. 
Je kunt het mee naar huis nemen voor 
kleine prijsjes (bijvoorbeeld een broek 
voor 2 euro of een leesboek voor 1 euro). 
Bij een lekker kopje koffie vertellen ze 
gepassioneerd hoe het achter de scher-
men reilt en zeilt. “Wij zijn ontzettend 
blij met alle vrijwilligers, want stiekem 
is er ontzettend veel werk te verzetten. 
Het werk doen zij echt vrijwillig: we zijn 
trots om te kunnen zeggen dat wij geen 
zogeheten strijkstok hebben. 78% van 
het opgehaalde geld gaat rechtstreeks 
naar het goede doel. Het kleine percen-
tage dat overblijft, wordt gebruikt voor 
de huur van het pand en voor koffie en 
thee.”

Geen luxe kringloopwinkel
Toch willen ze graag een misverstand de 
wereld uit helpen. “Veel mensen denken 
dat wij een soort luxe kringloopwinkel 
zijn. Dat is dus absoluut niet zo. We 
hebben dan wel overeenkomsten zoals 
de verkoop van tweedehands spullen 
en lage prijzen, maar het grootste ver-
schil is toch echt dat de opbrengst naar 
het goede doel gaat, anders dan bij een 
kringloopwinkel.

Misstanden over de hele wereld
Het is akelig als je beseft wat er alle-
maal gebeurt in de wereld. “Kinderen 
worden gezien als goedkope arbeids-
krachten en hebben zelfs commerciële 
waarde. Er zijn gevallen waarbij ouders 

hun kind gedwongen verkopen om de 
rest van het gezin te kunnen voeden. Of 
waar kinderen gebruikt worden om au-
to-ongelukken te veroorzaken, zodat de 
ouders geld kunnen opstrijken van de 
schadeverzekering. En het schrijnende 
is nog dat veel reizigers dit soort onrecht 
met eigen ogen zien. Het gebeurt, bij 
wijze van spreken, gewoon waar je bij 
staat. Daarom zijn die lokale projecten 
zo ontzettend belangrijk. 

Ouders worden bijvoorbeeld geholpen 
om een inkomen langs een andere weg 
te vergaren, maar er wordt ook geke-
ken naar de omgeving van zo’n gezin. 
Er wordt hard gewerkt om scholen, 
die door een tekort aan schoolgaande 
kinderen waren gesloten, weer te (her)
openen, en de lokale politie en justitie 
zijn erbij betrokken om delicten aan te 
pakken. Kinderen, mensen, hebben op 
de hele wereld dezelfde rechten; recht 
op zorg, recht op onderdak, recht op 
een veilige thuishaven en recht op on-
derwijs. Dat geldt óók voor kinderen in 
dergelijke benarde situaties. Dat moet 
gestopt worden. Daarom is het werk 
van Terre des Hommes zo ontzettend 
belangrijk!”

Helmond
De Helmondse Terre des Hommes is 
een zelfstandige stichting. Zij werkt wel-
iswaar samen met de landelijke organi-
satie, maar regelt autonoom haar acties 
en aanbiedingen. In de winkel vind je 

allerlei leuks. Van dames- en herenkle-
ding, accessoires en sieraden tot mooie 
glazen, servies, boeken, cd’s en dvd’s. Er 
is zelfs een kinderhoek met kinderkle-
ding, boeken en speelgoed. Alle spulle-
tjes zijn schoon en heel en te goed en 
te mooi om weg te gooien. Niet alles is 
overigens tweedehands: ook overschot-
ten uit winkels worden bij Terre des 
Hommes afgegeven. Deze spullen zijn 
nog compleet nieuw. Elke dag zorgen de 
vrijwilligers voor een nette en opgeruim-
de winkel, worden alle binnengekomen 
spullen uitgezocht, schoongemaakt, 
gesorteerd en geprijsd. Kleding die te 
slecht is om nog te kunnen verkopen, 
wordt apart gehouden en gedoneerd 
aan de Dierenambulance. Zij krijgen 
hier weer een vergoeding voor. Zo komt 
alles op een goed plek terecht. Iedereen 
is welkom, of je nu veel of weinig te be-
steden hebt.

Helpen?
Wil je een steentje bijdragen in de strijd 
voor de kinderrechten? Terre des Hom-
mes is altijd op zoek naar nieuwe vrij-
willigers. Of misschien heb je thuis nog 
goede kleding of spullen liggen? Gooi 
deze niet weg, maar breng ze naar Ter-
re des Hommes aan de Marktstraat 9. 
Let wel: het gaat om kleine, nog goede 
spulletjes. Voor grote zaken is de win-
kel helaas te klein. Zin om wat rond te 
snuffelen en misschien iets moois op de 
kop te tikken of heb je nog vragen? Loop 
gerust eens binnen, zeer welkom!

Ook vrijwilligsters Gerry en Friedie dragen hun steentje bij | F Wendy Lodewijk

Bij Terre des Hommes zijn allerlei spulletjes te koop | F Wendy Lodewijk
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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 stem-
men, voor jong en oud. We hopen hiermee mensen 
op te roepen om te gaan stemmen.

De bus rijdt langs 18 verschillende stemlocaties. 
Het duo Wanne Kwats 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 se-
lectie, Aaron D geeft om 17:45 uur een optreden en 
ga zo verder! 

Omroep DitIsHelmond rijdt de hele dag mee met 
de bus om verschillende berichten hierover te ui-
ten. 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 stemlo-

catie: sporthal Suytkade aan de Scheepsboulevard 
2. Vervolgens rijdt de bus door naar verschillende 
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 stem-
locatie waar vanuit de auto gestemd kan worden. 
Even voor of na het doen van de boodschappen 
bijvoorbeeld. Dit kan op 16 maart 2022.) 
Hier zal éénsterrenchef Jermaine van restaurant 
Rozario een culinair optreden geven en wat lek-
kers uitdelen. Om 20:30 uur bereikt de bus haar 
laatste bestemming. Bij Wijkhuis Brede School zal 
duo Henk & Hennita een optreden geven met ac-
cordeon en zang. Volledige route en optredens kunt 
u inzien via: 
www.helmond.nl/1/verkiezingen/
route-verkiezingsbus.

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

Stembus 
gemeenteraads-
verkiezingen 
16 maart 2022 

Wie mogen 
stemmen?

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. 

• 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#!.

Elke stem telt!

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.
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INFODAG MBO 10 MAART
16.00-19.00 - derooipannen.nl

0/100/100/0

Juist
nu!

JUIST
NU!

#ECHTAANDESLAG

 VAN HEUGTEN
cv techniek & sanitair

UW INSTALLATEUR VOOR:

• CV KETELS EN ONDERHOUD   • COMPLETE BADKAMERS

• STADSVERWARMING   • RADIATOREN

• VLOERVERWARMING   • SANITAIR EN TEGELS

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL

Horstlandenpark 4

5709 MB Helmond

0492-386100

06-55895546

info@josvanheugten.nl

uw installateur voor: 

CV ketels en onderhoud  Complete Badkamers 
Stadsverwarming   Radiatoren 
Vloerverwarming   Sanitair en Tegels 

WWW.JOSVANHEUGTEN.NL 

  Horstlandenpark 4  5709 MB Helmond 

0492386100  

0655895546 

info@josvanheugten.nl 

Streep alle woorden weg, de overgebleven letters vormen een woord, mail dit 
woord samen met uw naam, tel.nr. en adresgegevens vóór woensdag 9 maart

naar: actie@deloop.eu De winnaar wordt in deze krant bekend gemaakt.

AANVRETEN • BACIL • BROEDER • DIABOLO • EGAAL • EIGENDOM 
ELAND • GELUIDLOOS • GENADIG • GEOORLOOFD • HERVORMING 

IJSKAST • KAARTJE • KUBUS • LINIE • MASSEREN • MELKTAND 
ONBEZORGD • ONRAAD • ONTZAGLIJK • PALET • STERIEL

VEILEN • VOODOO • VUILNISBAK • WALGEN • WATERIG • WEIDS

Maak kans op een: 

yankee 
candle 

oozoomooi Peeleik 17a | 06-51 89 73 69 

S P V S N E T E R V N A A W V
O A O U G N I M R O V R E H U
O L O B A I D W N E L I E V I
L E D U K N W B IJ A D G O L L
D T O K D A E M A S S E R E N
I A O N T Z A G L IJ K N O I I
U E A E O L E R L I C A B R S
L L R R M E L K T A N D S E B
E I G E N D O M I J W I G T A
G D D F O O L R O O E G E S K

Winnaar week 7: Mevr. Jansen  •  Oplossing: GEZOEM

oozoomooi
heel veel leuks 

voor jou & je huis



39vrijdag 4 maart 2022de loop weekkrant HELMOND

‘Voorjaar in de Maasduinen’ door
natuurfotograaf Patrick Palmen

Nationaal Park de Maasduinen is 
een uniek langgerekt natuurgebied in 
Noord-Limburg, het strekt zich uit van 
pakweg Heijen in het noorden tot aan 
Venlo aan de zuidkant. Het gebied is 
uniek doordat hier zich de langste rivier-
duinengordel van Nederland bevindt. 
Naast de bekende paraboolduinen wordt 
het landschapsbeeld bepaald door ge-
mengd bos, hei, vennen en de Maas. 
Patrick kent het gebied vanuit zijn jeugd, 

al in de jaren ’80 en ’90 werd de Hamert 
en omgeving elk vrij uur bezocht met de 
fiets om naar vogels te kijken. En ook nu 
is hij er zo goed als elk weekend te vin-
den; het kijken is echter aangevuld met 
intensief fotograferen. Niet alleen vogels 
(hoofdmoot), maar ook zoogdieren, am-
fibieën, reptielen, vlinders en libellen 
worden gefotografeerd. Daarbij is de 
intensieve samenwerking met stichting 
het Limburgs Landschap (één van de 

belangrijkste beheerders) prettig. In zijn 
presentatie komen dan ook vele soorten 
voorbij, gefotografeerd vanuit diverse 
schuiltentjes of juist niet. De beelden 
zijn toegespitst op het voorjaar dat begin 
april al in volle gang is, maar waar ook 
nog veel staat te gebeuren.

Entree is 2 euro per persoon (pinnen is 
mogelijk!), de dan geldende coronare-
gels zullen gehanteerd worden. 

HELMOND-WEST Op donderdag 10 maart organiseert IVN Helmond in samenwerking met 
KNNV Helmond een lezing door natuurfotograaf Patrick Palmen. De lezing vindt plaats in de 

kantine van Speeltuin Helmond-West, Arbergstraat 85 en begint om 20.00 uur.

F | Patrick Palmen

Beverwandeling
IVN Helmond 

RIJPELBERG Op zondag 6 maart om 14:00 uur houdt het IVN een 
wandeling langs de Bakelse Aa en de Berkendonk. Het verzamelpunt 
is op de parkeerplaats bij scouting Rijpelberg, Berkendonk 91, Hel-
mond. Deelname is gratis. Opgave vooraf niet nodig.

De twee uur durende wandeling voert door een landschappelijk waardevol 
beeklandschap. In dit nog jonge, maar nu al prachtige gebied wisselen natuur-
lijke elementen zich af met agrarische activiteiten.

Op de Cultuurhistorische Waardenkaart van de provincie Noord-Brabant zijn 
een deel van de bomenrijen en houtwallen aangemerkt als historisch groen. 
Door het hele gebied liggen enkele en dubbele bomenrijen. De houtwallen 
liggen voornamelijk in de beekdalen. Verspreid in het gebied zie je vrijstaan-
de bomen en ook een enkel bosje. Ooit een zogenaamde 'vistrap' gezien? In 
de Oude Aa zijn recent ‘vistrappen’ aangelegd, zodat vissen ongehinderd de 
stroom op kunnen zwemmen. In het noordelijke en natuurlijke deel van de 
Berkendonkplas huist sinds enkele jaren een bever. Sporen van de bever, zoals 
doorgeknaagde wilgen, zullen tijdens de wandeling zeker gevonden worden.

Deelname is gratis. Aanmelden vooraf niet nodig. De wandeling is niet geschikt 
voor rolstoelhouders. We verzamelen om 14.00 uur op de parkeerplaats bij 
scouting Rijpelberg (Berkendonk 91, 5703 KB Helmond). 

Nadere inlichtingen bij
Coördinator natuurgidsen Anne Regts: wandelen.ivn.helmond@gmail.com.
Algemene informatie over het IVN kun je vinden op www.ivn.nl/helmond.

F | IVN Helmond

Vrouwendag in de gemeenteraad Helmond 

Internationale vrouwendag
Op 8 maart 2022 is het internationale 
vrouwendag. Daarom willen de vrou-
wen uit de raad hun stem laten horen. 
Er zijn steeds meer vrouwelijke raadsle-
den in Helmond, maar nog geen 25% en 
daarom zijn de vrouwen dus nog steeds 
in de minderheid. 

Hoe ziet het programma eruit?
De vrouwelijke raadsleden heten de be-
zoekers vanaf 13:00 uur van harte welkom 
met koffie en thee in de Raadzaal (Frans 
Joseph van Thielpark 1, 5707 BX, Hel-
mond, ingang tegenover Pathé bioscoop). 

Om 13:30 uur sluiten de deuren en start 
het debat tussen de raadsleden. De 
bezoekers mogen plaats nemen in de 
raadzaal en op de stoel van de burge-
meester zitten. Zij kunnen zo hun stem 
laten horen tijdens het debat en ervaren 
hoe het is om in de raadzaal te zitten. 
Vanaf 14:00 uur krijgen de bezoekers 
een rondleiding en kunnen zij in iedere 

fractiekamer in gesprek met een vrou-
welijk raadslid van een partij. Om 15:00 
uur sluiten we af.

Vrouwelijke raadsleden aan 
het woord
Annegien Wijnands (PvdA): “De politiek 
bemoeit zich met jou, dus jij mag je met 
de politiek bemoeien!” Alexandra Kool-
en (Helder Helmond): “Ik werk al 25 jaar 
in de zorg en sta met de voeten in de klei 
en vind zorg een belangrijk punt voor 
Helmond.” Joyce Willems-Kardol (VVD): 
“Als je vindt dat het beter kan, dan moet 
je er zelf wat aan doen.” Lara Tamarinof 
(GroenLinks): “Ik kwam via allerlei pro-
jecten in contact met de gemeente en 
zag toen dat je via de gemeenteraad ook 
echt een verschil kan maken in je eigen 
stad.” Anja Spierings (Lokaal Sterk): “Als 
vrouw kun je je mannetje staan en bij-
dragen aan je eigen leefomgeving.”

HELMOND Op zondag 6 maart van 13:00 uur – 15:00 uur organiseren de vrouwen van de 
gemeenteraad Helmond een rondleiding in de raadzaal van Helmond. Om 13:30 uur vindt een 

debat plaats tussen de raadsvrouwen. De vrouwelijke bezoekers mogen plaats nemen in de stoel 
van de burgemeester en van zich laten horen tijdens het debat. Vervolgens krijgen de bezoekers 
om 14:00 uur een rondleiding en kan je in gesprek met een vrouwelijk raadslid in hun eigen frac-

tiekamer. Aanmelden vooraf is niet nodig, alle vrouwen zijn welkom.

F | Gemeente Helmond

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 
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Yesss, het jubileumfeest 40 jaar Zonne-
bloem afdeling centrum kon eindelijk 
doorgaan vorige week vrijdag. Ik was 
van de partij, een superleuke middag 
met een 16 vrijwilligers en een 60 gas-
ten. Wethouder Van Dijk kwam op 
bezoek om vrijwilligster Mia van de 
Zande de vrijwilligerspenning te over-
handigen, omdat ze 25 jaar vrijwilliger 
is bij de Zonnebloem. Hoe geweldig is 
dat. Van Dijk maakt een leuk praatje 
en zorgde met zijn aanwezigheid dat 
deze middag nog specialer werd als hij 
al was.

De Zonnebloem is een op-en-top vrijwil-
ligersorganisatie en wordt hullemaal 
door vrijwilligers bestuurd. Dat geldt 
voor de plaatselijke en regionale afde-
lingen van de Zonnebloem. Maar ook 
voor het landelijke bestuur. Ik denk dat 
elke Nederlander deze stichting wel 
kent. 

Afdeling centrum bestaat 40 jaar, wat 
dus groots werd gevierd in De Fonkel. 
Er was nog ff paniek bij de organisatie, 
omdat een dag voor het feest de muziek 
af moest zeggen vanwege corona. Maar 
Rose-Marie Rossou, de regelmiep van 
deze afdeling ging op zoek en was super-
blij dat de Vrolijke 5, een muziekensem-
ble uit Mariahout gelijk zorgde dat er 
toch muziek was, hoe lief is dat. En het 
was keigezellige, vrolijke muziek waar 
vaak uit volle borst werd meegezongen, 
ook ik kende bijna alle liedjes.

Het was al een gezellige boel als ik bin-
nenkom. We krijgen koffie, thee en een 
heerlijk klein gebakje speciaal voor hun 
gemaakt. Een openingswoord van de 
voorzitter. Ik zit aan een tafel met gezel-
lige dames die heel blij zijn met de uitjes 
van de Zonnebloem. Wat me gelijk op-

valt, bijna niemand zit op zun telefoon. 
Een rondvraag aan men tafel levert 
ook op dat bijna niemand een mobiel 
heeft… Mijn buurvrouw gelukkig wel. Ik 
excuseer me dat ik wel op men telefoon 
zit, want aantekeningen maak je tegen-
woordig ook op je telefoon. Da ik gelijk 
ff men mail, men WhatsApp en men FB 
kijk, zeg ik er maar niet bij. Ook mogen 
we allemaal aanschuiven aan een heer-
lijk Chinees buffet. De vrijwilligers zor-
gen dat het niemand aan iets ontbreekt, 
ik zie alle mensen die aanwezig zijn zo 
genieten. Alles doen de dames van de 
Zonnebloem om de medemens te helpen. 
Geven is hun motto, wat een fantasti-
sche groep vrijwilligers. 

Nieuwe gasten zijn zeker welkom. Ze 
moeten wel nog zelfstandig wonen, 
dus niet in een verzorgingstehuis. Elke 
maand proberen ze een activiteit te or-
ganiseren, ook nieuwe vrijwilligers zijn 
altijd welkom. Carnaval, Pasen, kerst, 
een reisje met de bus en een museum in 
Helmond zijn terugkerende activiteiten. 
Ook huisbezoeken voor mensen die geen 
activiteiten kunnen bezoeken, behoren 
tot hun pakket. 

Ik heb weer heel veel keimooie, lieve, be-
hulpzame Helmonders ontmoet, das een 
ding wa zeker is. Bedankt vur de kei-
skônne middag en da ik erbij mog zijn. 
Als jullie me weer nodig hebben, hoor ik 
het wel. Ik maak graag een paar uurtjes 
vrij vur deze prachtige stichting. Een 
groot applaus voor alle vrijwilligers.

Fijn weekend iedereen.

De Zonnebloem heeft feest 

Houdoe!

Motie ‘Terugdringen geluidsbelasting’
unaniem aangenomen door de raad 

HELMOND Helmond is een van de 
steden met een zeer hoog geluidsni-
veau. Op veel plaatsen zijn door 
het RIVM waarden gemeten van 70 
decibel en meer. Om je een idee te 
geven hoe hard dat is: een stofzui-
ger produceert ongeveer 60 decibel 
en elke 10 decibel meer is 2 keer zo 
hard.

Helmond wil tot 2030 tienduizend wo-
ningen in het centrum bijbouwen en 
nog eens een zeer groot aantal buiten 
het centrum. Het meeste geluid wordt 
geproduceerd door verkeer. Dat is ook 
het meest irritante geluid en vrijwel con-
stant aanwezig. Met deze ambitie ko-
men er mogelijk meer dan 10.000 auto’s 

bij. Dat is 25% van hetgeen dat nu al da-
gelijks over de Kasteel Traverse voorbij 
komt. Je kunt nagaan dat dit naar een 
onhoudbare situatie toe gaat.

Stichting Gezond Leefmilieu Helmond 
heeft dit bij de gemeenteraad van Hel-
mond onder aandacht gebracht wat ge-
leid heeft in de motie ‘Terugdringen ge-
luidsbelasting’ die met unanieme stem 
is aangenomen. 

Het resultaat is dat in een participatie-
proces met de gemeente een plan met 
concrete maatregelen wordt uitgewerkt 
en uitgevoerd. Een participatie met de 
inwoners van Helmond. Via wijk-am-
bassadeurs willen we de informatie op-

halen. Maar nog meer in gesprek gaan 
met de bewoners van de wijk om zo voor 
hun omgeving te komen tot concrete 
maatregelen om de geluidsbelasting te-
rug te dringen. 

We zijn gestart en er is al een wijk waar 
dit proces loopt. Graag komen wij in 
contact met mensen die mee willen 
participeren, die hun wijk meer leefbaar 
willen maken. Je kunt hiervoor een 
mailtje sturen naar info@gezondleefmi-
lieuhelmond.nl of contact opnemen met 
Wim van der Linden: 06 20 59 52 39.

Minder geluid, meer groen, duurzamer. 
Een gezond leefmilieu in Helmond.

Energie Inloopspreekuren met deskundige Energiecoaches
• Helmond: elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 uur en zaterdag 
10.00-13.00 uur EnergieHuis (Torenstraat 3).

Gratis afspraak maken met een Energiecoach via 
websitemenu ‘Afspraak’
• Helmond Elke di-wo-do-vr 13.00- 17.00 uur en zat. 10.00-
13.00 uur in het EnergieHuis Helmond Torenstraat 3/Zoom
Energie bespaar Spreekuren 
• Telefonisch Energiespreekuur (085 – 041 00 41): dinsdag 
en donderdag 13.00-17.00 uur
• E-mail serviceloket: voor een korte vraag via 
info@energiehuisslimwonen.nl

Themabijeenkomsten/workshops in net Energiehuis 
Helmond, aanmelden via website ‘Agenda’
• 8 maart 19.30 uur: Warmtepomp iets voor mij? 
(Torenstaat 3)
• 21 maart 19.30 uur: Slimme isolatie en 20-30% besparen 
(Torenstaat 3)
• 4 april 19.30 uur: Zonnepanelen iets voor u? (Torenstaat 3)
• 25 april 19.30 uur: Workshop eigen woning QuickScan via 
zoom op eigen Pc/laptop

Top 5 meest gekozen gratis bewoners diensten
• Slim starten met je eigen woning QuickScan of workshop
• Lokale inloopspreekuren en acties in Jouw Gemeente
• Voor uitgebreide vragen Afspraak maken met Energiecoach
• Thema-avonden Slim isoleren, Warmtepomp of 
Zonnepanelen
• Subsidies en leningen of bedrijf zoeken in de buurt

Bespaar/Energiecoach worden in jouw gemeente?
Lijkt het je leuk om als vrijwilliger andere bewoners en huis-
eigenaren te helpen met deskundige voorlichting over het be-
sparen van energie en geld? Meld je via de website aan voor 
de gratis opleiding!

Meer informatie: www.energiehuisslimwonen.nl of email 
info@energiehuisslimwonen.nl.

Kalender maart en april 2022 EnergieHuis Slim Wonen

Stichting EnergieHuis Slim Wonen slim besparen en gratis voorlichting. De stichting EnergieHuis 
Slim Wonen is een samenwerking van, voor en door bewoners van 8 gemeenten in de regio. 

Bekijk alle lokale initiatieven en acties via onze website en kies ‘In Jouw gemeente’.

www.helmondnu.nl

F | Wendy Lodewijk.
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Biek van Bree (l) en Arno Obe-
rendorff (r), zijn beiden lid van 
de PvdA en bevlogen cultuur-
makers. Zij delen niet alleen hun  
atelier, maar samen hebben ze tal van 
culturele evenementen in Helmond 
georganiseerd. Voor hen is cultuur 
wezenlijk het cement in de samen- 
leving. 

“Daar moeten we in Helmond dan ook 
stevig op inzetten. Helmond moet meer 
te bieden hebben. Dat vraagt niet al-
leen meer geld, maar ook inspirerende 
mensen, die de stad op de kaart zet-
ten. Helmond moet een fijne en mooie 
stad zijn, waar veel te beleven valt, van 
aansprekende evenementen, prachtige 

voorstellingen, tot schitterende tentoon-
stellingen. Het is belangrijk dat meer ini-
tiatieven vanuit de kunstwereld worden 
gestimuleerd.
Kunst en cultuur zou ook meer naar de 
mensen in de wijken gebracht moeten 
worden. Kinderen moeten daar al vroeg 
creatief gestimuleerd worden en oude-
ren moeten er actief met muziek, toneel 
of met schilderen bezig kunnen zijn.”

De PvdA is voor hen de partij, die zich 
inzet voor een beter cultureel klimaat in 
Helmond.

Cultuur:  

Meedoen, 
voor iedereen!

PVDA HELMOND

Wij kiezen voor 
de PvdA. 
Doe mee!

 
Op veler verzoek komt het 50plus bios concept weer terug bij Pathé Helmond. 
“We hoorden van onze bezoekers dat 50plus bios gemist werd. Het terugkerende uitje 
op een vast moment in de week, mooie kwaliteit films met het volume net iets lager, de 
gezelligheid, het praatje met een kopje koffie en iets lekkers in de pauze.” Aldus Saskia 
de Ruiter, Theatermanager van Pathé Helmond. Ook team Pathé Helmond staat weer 
klaar om de bezoekers weer te ontvangen.

Vanaf 8 maart is het terugkerend concept weer terug bij Pathé Helmond. Op dinsdag en 
donderdag om 13:30 uur. Tickets zijn verkrijgbaar online via www.pathe.nl/50plus of aan 
de kassa voor €8,50 en dat is inclusief een kopje koffie/thee in de pauze.
 
Pathé Helmond  | Frans Joseph van Thielpark | 5 5707 BX | Helmond 
 

50PLUS BIOS 
TERUG BIJ 
PATHÉ 
HELMOND

PROGRAMMA:
The Father
Dinsdag 8 maart | Donderdag 10 maart
Anthony (Anthony Hopkins) wil geen hulp van zijn dochter 
wanneer ouderdom begint op te spelen. Beetje bij beetje begint hij 
steeds meer te twijfelen aan zijn familie, zijn geest en zelfs aan 
de werkelijkheid.

Respect
Dinsdag 15 & 22 maart | Donderdag 17 & 24 maart
Aretha Franklin zingt als kind in een koor in de kerk van haar 
vader en groeit uit tot een internationale superster.

West Side Story (2021)
Dinsdag 29 maart | Donderdag 31 maart
Dinsdag 5 april | Donderdag 7 april
West Side Story, geregisseerd door Steven Spielberg, speelt zich
af in 1957 in New York en toont het klassieke verhaal van
heftige rivaliteit en jeugdige liefde.

Death on the Nile
Dinsdag 12 & 19 april | Donderdag 14 & 21 april
Hercule Poirot’s Egyptische avontuur begint op een glamoureuze
cruiseboot op de Nijl. De luxe trip verandert echter al snel in een
angstaanjagende jacht op een moordenaar als een huwelijksreis 
wordt opgeschrikt door agressieve moorden.

WWW.PATHE.NL/50PLUS

Ik heb genoten van deze 4 jaren in de po-
litiek, op mijn leeftijd is dat een unicum 
om dan nog de kans te krijgen om mee te 
mogen besturen, in een prachtige stad als 
Helmond. Een andere samenleving door 
een veranderde maatschappij.

Laat die leeftijd nu ook meteen het struikelblok 
zijn om verder te kunnen gaan op het politieke 
platform. In de toekomst zal een heel groot ge-
deelte van de bevolking uit 55-plussers bestaan. 
In de samenleving zal dat veranderingen aan-
brengen, waarschijnlijk krijgen we meer men-
sen die meer vrije tijd ter beschikking hebben. 
Omdat ze geen baan meer hebben, de kinderen 
vliegen de deur uit, de kennissenkring wordt op 
natuurlijke manier kleiner. 

Senioren zijn belangrijk in het leven
Onze kinderen kunnen altijd een beroep op ons 
doen, zeker als er kleinkinderen zijn en beide 
ouders een baan hebben. Senioren hebben 
ook andere verwachtingen van het leven, het 
huis wordt te groot, men is op zoek naar meer 
aangepaste woningen. Deze senioren willen 
nog midden in het leven staan, je vindt ze dan 
ook op veel plaatsen waar vrijwilligers aan het 
werk zijn.
Juist deze senioren kunnen deze moderne 
nieuwe maatschappij van dienst zijn, ze hebben 
alles al eens meegemaakt, ze hebben dierbaren 
verloren, promoties gemist, maar ook gelukkig 
geweest en velen van ons gelukkig nog. Alhoe-
wel eenzaamheid wel meer op deze leeftijd om 
de hoek komt kijken. Corona heeft ons dat wel 

duidelijk gemaakt, dat ook jonge mensen door 
eenzaamheid getroffen kunnen worden. 

Afscheid nemen is altijd een beetje eenzaam
Jammer dat ik juist nu afscheid moet nemen, 
ik heb het gevoel dat er nog zoveel te doen valt. 
Maar ik heb mooie dingen mee mogen maken, 
zoals Sport Campus De Braak, Het Huis Voor 
De Stad en gewoon het dagelijks besturen van 
de stad, de kleine dingen die ook heel belangrijk 
zijn. Corona heeft alles wel enorm beïnvloed, het 
heeft ons laten zien wat werkelijk belangrijk is.

Bedankt lieve mensen, voor al het vertrouwen 
en ondersteuning die ik heb mogen ervaren!

Jacqueline Bach
Raadslid Gemeente Helmond

Ingezonden brief

HET ZIJN DE KLEINE 
DINGEN DIE HET DOEN
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Door: Henk Kusters, secretaris
Kupanda2Grow-Foundation

Daarbij hebben we duidelijke signa-
len ontvangen dat de weerbaarheid en 
eigen initiatief belangrijke aandachts-
punten zijn om ons landbouwproject 
succesvol te laten verlopen. Onze pro-
jectleider Michael Maunda heeft daar-
om in 7 afzonderlijke dorpen trainingen 
gegeven onder de lokale bevolking. Uit-
gangspunten waren:
- Weerbaarheidsvergroting
- Starten vanuit de behoefte, mogelijk-
heden en inzichten van de boer(inn)en

In januari 2022 hebben de eerste trai-
ningen plaatsgevonden bij elk van de 
zeven ‘kerkdorp-groepen’ in de diverse 
gehuchten. De boeren en boerinnen 
hebben tijdens de training voorstellen 
gedaan voor passende activiteiten om 
de landbouw capaciteit te verbeteren. 
Bovendien werden hun vertegenwoor-
digers gekozen die het bestuur van de 
Boerenbond-Lemek vormen.

Dit bestuur overlegt, gesteund door 
onze projectleider ter plaatse, met 
ons K2G-bestuur over de planning en 
uitvoering van het landbouwproject. 
Daardoor wordt en is het hun eigen 
project. Via deze trainingen hebben we 
een prima basis kunnen leggen voor 

de volgende projectactiviteiten die zich 
zullen toespitsen op training en voor-
lichting. Daarmee brengen we hun vak-
manschap op een hoger plan en krijgen 
ze betere opbrengsten/inkomen, maar 
kunnen ze ook nauwkeuriger met ons 
bepalen hoe de volgende stappen in dit 
10-jarenproject eruit dienen te zien.

Bij dit artikel ziet u een aantal beelden, 
gemaakt tijdens de uitvoering van de 
trainingen. Opvallend is het grote aan-
tal deelnemende vrouwen. Sowieso 
zijn veel vrouwen betrokken bij het 
boerenwerk, maar de omstandighe-
den maakten dat veel mannen nood-
gedwongen met hun vee ver van huis 
waren. Er was sprake van een enorme 
droogte (klimaatverandering!) waardoor 
de mannen weer als nomaden met hun 
kuddes op zoek moesten naar de laatste 
sprietjes groen. Desalniettemin stierven 
vele koeien. Vele boeren verloren al hun 
vee. Een ramp dus. We proberen op dit 
moment hun hoogste nood te lenigen.

We zijn heel tevreden over dit eerste 
resultaat. Natuurlijk blijft het bij alle 
armoede moeilijk de focus te houden 
op het lange termijn-doel van groei in 
zelfredzaamheid. Maar ook op korte 
termijn is er momenteel behoefte aan 
ondersteuning. Want ook het corona-
virus heeft Kenia bereikt. Hierdoor is 

er in de ziekenhuizen behoefte aan la-
boratoriumbenodigdheden en schoon 
water. De combinatie van de hierboven 
beschreven problemen heeft er toe ge-
leid dat we ons momenteel richten op 
eventuele rampscenario’s. Zodra het 
mogelijk is gaan 2 leden van het bestuur 
op werkbezoek om de feitelijke proble-
men te inventariseren. Uiteraard gaan 
we u daar nader over informeren in een 
vervolgartikel.

Het landbouwproject ‘From Aid to Trade’ van de Stichting 
Kupanda2Grow is januari 2022 gestart in Lemek-Kenia 

HELMOND | KENIA In het najaar van 2021 hebben we de 
beginsituatie voor ons landbouwproject in kaart gebracht door 
middel van enquêtes en interviews onder de lokale bevolking. 
Hierdoor hebben we vertrouwelijke informatie gekregen met 

betrekking tot inkomen/armoede, landbouwopbrengsten, 
scholing, watervoorziening, infrastructuur etc. 

Op 2000 meter hoogte kan het koud zijn 
in de tropen | F Kupanda2Grow

Volop aandacht voor de projectdoelen en de gewenste aanpassingen | F Kupanda2Grow

Er wordt gestemd over voorstellen en kandidaten voor hun lokale 
bestuur | F Kupanda2Grow

Na afloop wordt traditiegetrouw een staatsiefoto gemaakt. De Masai zijn 
een trots volk| F Kupanda2Grow

Ook de ouderen zijn betrokken bij de toekomst voor volgende generaties
 | F Kupanda2Grow

Nieuwe cursus eerstehulpverlening
DIERDONK Weet u hoe te handelen wanneer u in een 
situatie komt waarbij directe hulp vereist is? Zoals bij-
voorbeeld iemand die onwel wordt door bijvoorbeeld 
een hartstilstand, iemand zich verslikt en in adem-
nood komt of iemand die te water is geraakt of hoe 
een wond te behandelen.

 Wilt u leren wat u in zo`n situatie het beste kunt doen? 
Eerste Hulp Vereniging Helmond start binnenkort weer met 
een nieuwe cursus eerstehulpverlening. Dit houdt in:Het 
kennismaken met zowel de theoretische als praktische 

basiskennis en handelingen. Het vertrouwd worden om in 
groepsverband mensen te kunnen helpen die hulp nodig 
hebben. Dit wordt aangeboden in een tweedaagse cursus. 
Deze cursus wordt gehouden op 31 maart en 7 april aan-
staande. Locatie: SCCD Parkzicht Dierdonk Helmond.
Verdere info is verkrijgbaar per mail via het secretariaat Eer-
ste Hulpvereniging: secretariaat@ehv-helmond.nl.

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

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

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

Scheve mond? Verwarde spraak? Lamme arm?

hartstichting.nl

Herkent u één van deze signalen? Sla direct alarm. 
Bel  om hersenbeschadiging te voorkomen.
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Vacature Interieurverzorging

Kaak 11, 5763 PK  Milheeze  -  T. 0492 - 82 00 80  -  www.nederheide.nl 

dagen per week beschikbaar is. De diensten zijn voornamelijk van 06.30 uur tot 12.00 uur. Bij Hotel Restaurant Nederheide 
is altijd wat te doen. Kijk voor meer informatie over het bedrijf op www.nederheide.nl 

Functieomschrijving
Als medewerker interieurverzorging draag jij een belangrijk steentje bij aan de uitstraling van het bedrijf. Samen met twee 
collega’s zorg jij ervoor dat alles spik en span is voor onze gasten.
Je werkzaamheden bestaan dan ook uit alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden, waaronder de volgende taken:
• Schoonmaken van het restaurant, feest- en vergaderzalen • Schoonmaken van het zwembad • Schoonmaken van de 
hotelkamers • Schoonmaken van kantoorruimte • Wassen en drogen van keukenlinnen

Jouw kwaliteiten
• Servicegerichte en integere instelling • Goede beheersing van de Nederlandse taal • Minimaal 20 jaar oud • Enige 
relevante werkervaring is een pre • Je bent representatief, zelfstandig, hebt verantwoordelijkheidsgevoel en een actieve
houding • Je bent woonachtig in de directe omgeving van Milheeze en beschikt over eigen vervoer • Je bent minimaal 2

 
Ben jij degene die wij zoeken? Mail dan je sollicitatie en CV naar heidi@nederheide.nl

WIJ ZIJN TER ONDERSTEUNING VAN ONS RESTAURANT-TEAM 
OP ZOEK NAAR EEN 

EERSTE MEDEWERKER 
BEDIENING 

OP FULLTIME BASIS

BEN JE 18 JAAR OF OUDER EN ZOEK JE EEN UITDAGENDE VASTE BAAN 
OP EEN TOPLOCATIE MAIL DAN NAAR INFO@NEDERHEIDE.NL 

EN WIJ NEMEN CONTACT MET JE OP.
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WORD JIJ ONZE NIEUWE COLLEGA?

VACATURE

Ambachtweg 9, 5731 AE  Mierlo. Tel.: (0492) 66 33 98 www.houtsmabv.nl - contact@houtsmabv.nl

VOOR NIEUWBOUW, UITBREIDING EN
RENOVATIE VAN UW WOONHUIS

Werkzaam in ALLE wijken van Helmond

Spreekuurlocaties:
Centrum: Wethouder Ebbenaan 168 ma t/m vr
Mierlo-Hout: Cortenbachstraat 70 do
Rijpelberg: Twijnsterhof 161 vr
Stiphout: Dorpsstraat 51 ma
Helmond-Noord: Jan van Goyenlaan 1 ma

Lenneke van Oorschot - Daamen
Fleur de Wolf
Linda Verbakel - Backx
Inge van Melis - van Hout

verloskundigenhelmond.nl

0492 - 53 28 00

NU OOK 
AVONDSPREEKUUR

• afrasteringen
• draaipoorten
• automatiseringen

• schuttingen
• schuifpoorten
• sierhekwerk

Hortsedijk 25
5708 HA Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www. d-tection.nl

Vlierdensedijk 18
5705 CK  Helmond
0492-842954

info@d-tection.nl
www.d-tection.nl

Mierloseweg 41, Helmond. 
(0492) 55 34 23 Aanbieding van de maand maart

V ISSPEC IAL I TE I TEN

400 GRAM SCHELVISFILET 
(HAASJE) 

+
0,5 LTR ZALM-ROOMSOEP 

+
200 GRAM 

GARNALENSALADE

Nu voor €17.95

@WEEKKRANTDELOOP

Zaterdag jl was aftrap Carnaval 2022 bij cv De Spurriezeiers met 
het hijsen van de Spurriezeiersvlag en rondgang, fietsend door het 
dorp van Prins Ted d’n Uurste, om de gevelversiering te bekijken.

Bekijk de video op onze Facebook pagina!
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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.

Zaterdag 5 en zondag 6 maart: 1e zondag in de veertigdagentijd C
17.00 uur Helmond-West pastoor Scheepers mmv Arie Ketelaars
Intenties: Toon en Mia van den Reek-Canters; overleden ouders Geven-Giebels 
19.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv Jan van de Beek en met kinderkerk
Intenties: Toos van der Vooren-van de Laar
10.00 uur Luciakerk pastoor Scheepers mmv parochieel dameskoor Mierlo en met kinderkerk
Intenties: uit dankbaarheid b.g.v gouden huwelijk van Frits en Annemie Leijten. pater Frans Grul o.p; Adrie 
van Oorschot vw sterfdag; Noud en Nelly Meulendijks-Smits; Jo van Duijnhoven; overleden familie van 
Tilburg en overleden familie Klumpers 
11.15 uur Luciakerk doopzondag diaken Martina 
11.15 uur Trudokerk pastoor Scheepers mmv les Femmes
Intenties: Matheus Sanders en Petronella Foolen, Bernard Bergkamp, Riet van Dijk-Hendriks, Marinus 
Raijmakers, Ciska Kerkhof-Sijmens, Jeroen Kager, Frans Schepers, Joep Corstens, Piet van de Kemenade, 
Arthur van den Boom, Jo Verhoeven, Jac en Trees Jansen-Wijnheimer en familie Wijnheimer-Roelofs; Louis 
en Riek Maas-Welten
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 
Elke zondag is er een eredienst. Komende zondag spreekt Alex van Nes. Alex heeft een 
brandend hart om het evangelie van onze Here Jezus Christus te vertellen, dit doet hij 
dan ook vaak op de universiteiten van Leuven (B) en Maastricht. Hij legt dan ook de 
nadruk op het hebben van een levende relatie met de Here Jezus Christus, omdat Hij het 
is die ons eeuwig leven kan geven, u wordt van harte uitgenodigd: Aanvang 10 uur.

Tiener- en kinderdienst
In de oneven weken is er een aparte dienst voor kinderen en tieners, 
ook zij zijn van harte welkom op zondag. Aanvang 10 uur.

De huiskring
Dinsdagavond is er weer een gebedssamenkomst via Zoom. Er 
wordt altijd voor actuele en persoonlijke zaken gebeden.

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.

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            

Een natuurgraf is 
groen, duurzaam en 
voor altijd
Bovendien vraagt een graf in de natuur geen 
onderhoud en zijn de kosten eenmalig.
Welkom voor een wandeling van zonsopkomst 
tot zonsondergang.
Informatiecentrum ‘t Veldhuys is dagelijks 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. Maak een 
afspraak voor een rondleiding met de electro-
car of een oriënterend gesprek. 

                                               Hazeldonkseweg 24 | 5756 PA Vlierden | 0493 745474 
                www.hoeveruth.nl | info@hoeveruth.nl      facebook.com/natuurbegraafplaatshoeveruth            f  

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/helmond of bel 0492 72 94 78
voor een persoonlijk gesprek.

Valerie Goossens van DELA
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Zijn portefeuille bevat onder an-
dere Infrastructuur, waterstaat en 
omgeving. Maarten Verkerk zal een 
werkbezoek afleggen bij Waterschap 
Aa en Maas en portefeuillehouder 
Ernest de Groot. De Groot is ook par-
tijleider van WaterNatuurlijk. 

In wijkcentrum De Brem in Rijpel-
berg zal er een toelichting zijn over 
het klimaatbestendige beekdal van 
de Bakelsche Aa nabij Zilverschoon-

beek boven Dierdonk. Hierna zal het 
terrein daadwerkelijk bezocht wor-
den. Iedereen is welkom.

Na dit werkbezoek gaat hij om 14.45 
uur door ‘On Tour’ naar Eindhoven 
en Best. 

ChristenUnie ‘On Tour’
RIJPELBERG Op zaterdag 5 maart vanaf 13.00 uur komt 

Eerste Kamerlid Maarten Verkerk van de ChristenUnie een 
werkbezoek afleggen in Helmond. 

Pathé Helmond geeft 4 x 2 tickets weg voor de allereerste 
50Plus Bios van The Father op 8 maart om 13:30 uur. 

Met welke 4 filmtitels start Pathé Helmond met de 
50Plus Bios dit jaar en naar welke film kijkt u het 

meeste uit en waarom? 

Stuur het antwoord uiterlijk zondag 6 maart naar 
helmond@pathe.nl. 

De 4 winnaars ontvangen maandag 7 maart 
om 12:00 uur per mail bericht.

Winactie 
Pathé Helmond

F | Pathé Helmond.

HELMOND-OOST Iedere maandag 
organiseert het HMC een Superkien in 
Soos 40, Azalealaan te Helmond.
Met een totale prijzenpot van € 1.500,- 
met onder andere een hoofdprijs van 
€ 400,- en een loterij voor het winnen 
van 2 gevulde 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 
kapotte spullen bij Repaircafé Rijpel-
berg op zaterdag 5 maart van 11.00 tot 
14.00 uur en op woensdag 9 maart van 
13.00 tot 16.00 uur.
Locatie: De Torelaer, Groningenhof 4, 
Helmond. Alle Helmonders, jong en 
oud, zijn welkom. Zie ook  www.face-
book.com/RepaircafeRijpelberg.

BRANDEVOORT, 
HELMOND-WEST 
EN MIERLO-HOUT 
Repaircafé KBO – St. Lucia: iedereen 
mag gebruikmaken van deze aangebo-
den 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, speel-
goed, naaimachines, gereedschap, 
kleding(reparaties), kinderspeelgoed, 
slijpen klein gereedschap en scharen/
messen, fietsen en ander klein materi-
eel.

STIPHOUT De fanfare van Stiphout 
bestaat 100 jaar. In maart tot en met 
juni wordt dit gevierd met aanspre-
kende concerten en een festival in de 
Dorpsstraat op 18 juni. Half maart kunt 
u komen luisteren naar het eerste ju-
bileumconcert, op zondagmiddag 13 
maart om 15.00 uur. Komende zater-
dag 5 maart verkoopt de fanfare huis 
aan huis in Stiphout al potgrond. Met 
het voorjaar op komst proberen we een 
vruchtbare bodem te verkopen voor een 
mooi jubileum. U kunt al potgrond be-
stellen via www.fanfaredevooruitgang.
nl/potgrond. Gratis thuisbezorgd in 
Stiphout.

BROUWHUIS/RIJPELBERG 
KBO-Brouwhuis organiseert wederom 
een rommelmarkt 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 verkopen dan 
kunt u een of meerdere tafels huren 
voor € 5,00 per tafel. Voor een kle-
dingrek langs uw tafel betaald u € 2,00 
per meter. Kledingrek zelf meebrengen. 
U kunt zich aanmelden bij Cees Sen-
ders tel: 0492 – 513 335 of c.senders@
bbhmail.nl.
De opbrengst van de tafelhuur en de 
entree komt geheel ten goede aan 
KBO-Brouwhuis.

BROUWHUIS ‘Doe Goed met demen-
tie’- woensdagmiddag 9 maart 2022. 
De voorlichtingsbijeenkomst wordt ge-
geven in Gemeenschapshuis De Loop 
door de heer Chris Kinders. De zaal is 
open om 13.30 uur, aanvang 14.00 uur. 
U ontvangt bij binnenkomst een kop 
koffie of thee. We hopen op een grote 
opkomst zodat we op een geslaagde en 
gezellige middag terug kunnen kijken. 
Ook introducees zijn welkom.

De Nederlandse bevolking wordt ouder, 
daardoor zijn er steeds meer mensen 
met dementie. Maakt u zich wel eens 
zorgen over uw geheugen, of dat van 
iemand uit uw omgeving? Dan bent u 
niet de enige. Daarom besteedt deze 
bijeenkomst daar aandacht aan.
Doe G.O.E.D. 

MIERLO-HOUT Bridgeclub ’t Houtse 
Slem gaat weer van start. We spelen 
op maandagavond competitie en vrij-
dagmiddag 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.

Carnavalsmis F | Wilfred Houtappels.

De carnavalsmis in het Kluppelrijk, gevuld met 
ontzettend veel humor van pastoor Pieter Scheepers!

www.helmondnu.nl
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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.

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

KNIP UIT VOOR € 25 KORTING:
handgetekend PORTRET

van elke foto: 06-18376475
met deze kortingsbon: € 170
100%-tevredenheidsgarantie
abportret.abquiz@gmail.com

TE HUUR
Loods van 100m2 en 136m2 in 

Mierlo-Hout voor info bel 06-29152609.

MARKTEN EN BRADERIEËN
zondag 6 maart VLOOIENMARKT

Sporthal Tivoli, Geert Grootestraat 72
Eindhoven. 9-16u. info: 06-20299824.

www.timmermansevenementen.nl 

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.

BELASTINGAANGIFTE? 
Bel voor deskundige hulp: 

0492 475 245 www.radhelmond.nl

Lenie Klaasen
06-52716622
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). 

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.

INFO-/ ALARMNR.: 0492 - 51 39 71
www.dierenambulancehelmond.nl

Odessa is een teef van 10 jaar. Ze heeft lang 
in een pension gelogeerd. Toen de eigenaar 

niet meer in staat bleek om voor haar te 
zorgen, is ze bij ons terechtgekomen. 

Dier van de Week: 
Odessa

In het pension was hard gewerkt aan Odessa, ze werd 
een vriendelijke hond. Ze is wat onzeker, ze komt men-
sen wel vrolijk en enthousiast tegemoet. Ze heeft een 
grote tuin nodig om in te rennen. Ze maakt graag lange 
wandelingen. Ze kan behoorlijk trekken aan de riem, 
maar met een lange lijn (geen uitrollijn) valt het mee.

Odessa kan niet bij kleine kinderen (tot ongeveer 13 jaar) 
of katten en niet bij andere honden. Ze vindt een dieren-
arts niet leuk, dus daar zal ze een muilkorf nodig heb-
ben. Odessa kan in huis, maar kan ook in een kennel als 
je even de deur uit moet. Ze zal waken over jouw eigen-
dommen. Je zult een goede vriendin aan haar hebben. 

BUSINESS     OWNER
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FIETSEN
Mierloseweg 23 Helmond

T (0492) 590933
www.henkvanrooijfietsen.nl

O F F I C I Ë L E  D E A L E R  V A N

www.henkvanrooijfietsen.nl

Alles tegen concurrerende prijzenservice|dL

service|dL

PEGASUS 
SIENA

nu van 2599,-

2099.-

nu van 24.99,-

15.-
nu 
van 24.99

15.-

• Bosch Active Line Plus 
 middenmotor 50nm
• 400wh accu, 
• Groot afneembaar display
• 7 versnellingen, 
• Gesloten kettingkast
• Verende voorvork 
 en zadelpen

HET NIEUWE FIETSSEIZOEN
GAAT VOORDELIG VAN START!

Een nieuwe fiets, de banden weer op spanning
en veilig op slot onderweg

POMP 
CORDO

AXA 
CHERTO
ART2

met drukmeter
voor alle 
ventielen

goedgekeurd 
kettingslot

OP=OP

OP=OP

VOOR

VOOR

OOK IN
HERENMODEL 
LEVERBAAR 

 OP=OP


