
NIEUWSBRIEF 8 – CDA HELMOND

Lieve mensen,

Met heel veel plezier ga ik aan de slag als het nieuwe 
boegbeeld van het CDA Helmond! Frans Stienen heeft 
bergen werk verzet en ik ben hem enorm dankbaar dat 
hij de partij groot heeft weten te houden.

Met de opkomst van nieuwe partijen en met de 
verharding en verruwing van het debat ligt er een 
uitdaging voor het CDA. De komende weken zijn we druk
met de verkiezingen voor de Tweede Kamer. Mogelijk 
komt u ons tegen op de markt. In ieder geval gaan we 
ook rozen uitdelen voor Valentijnsdag. Gewoon als teken 
dat we elkaar zien staan. Deze actie hebben we eerder 
gedaan en dat levert heel veel positieve reacties op. Ook 
een mooie manier om in gesprek te komen met elkaar!

Misschien vind u het ook wel fijn om eens een kop koffie 
te drinken met een van de wethouders of fractieleden. 
Laat u het ons weten? We komen ook graag bij u thuis 
langs als dat makkelijker is.

Het gaat spannend worden wat de uitslag zal zijn op 15 
maart. Mensen stemmen graag op winnaars, dus het is 
van groot belang dat we dat positieve gevoel ook 
uitdragen.

Gaat u ook stemmen? Als het niet lukt met vervoer dan 
komen we u graag ophalen om naar het stembureau te 
gaan. U kunt bellen met het nummer 06-13001830 
(graag wel een dag van te voren, zodat we het in kunnen
plannen). We doen het graag!

Rutte heeft 1000 euro beloofd, D’66 gaat ons nu 500 
euro beloven….En zeggen ze straks ook sorry als het 
weer niet lukt? Het CDA staat voor integriteit (niet liegen 
dus), en maakt van de politiek geen sprookjesboek. 
Eerlijk en betrouwbaar, met respect voor een andere 
mening. Helpt u mee het CDA groter te maken?

Hartelijke groet, Margreet de Leeuw-Jongejans

   Helmond

Wat staat er op de agenda in februari en
maart?

14 februari – Commissie Omgeving

16 februari – Commissie B&E

3 maart - Breda – Sybrand Buma door het
land – Met als thema 'Sterke samenleving'
– zie cda.nl/sybrand-door-het-land 

7 maart – Gemeenteraadsvergadering

13 maart – Commissie Maatschappij

14 maart – Commissie Omgeving

15 maart – Verkiezingen Tweede Kamer

16 maart – Commissie B&E

28 maart – Gemeenteraadsvergadering

De agenda's voor de vergaderingen van 
maart zijn vanaf 3 maart te raadplegen op
www.helmond.nl

http://www.helmond.nl/


Prominente CDA'ers in Helmond

Op vrijdag 10 februari vinden er in Helmond twee 
bijeenkomsten plaats met prominente CDA'ers.

Allereerst in de ochtend zal Tweede Kamerlid Madeleine 
van Toorenburg een voordracht houden op uitnodiging 
van de Politieke Vrouwenkring Helmond.

Van Toorenburg zal met een groep deskundigen op het 
gebied van Economische Ontwikkelingen, Gezondheid en 
Onderwijs in discussie gaan. Ook het publiek mag zich 
mengen in deze discussie.

De bijeenkomst vindt plaats in de Da Vincizaal van Hotel 
Westende (Steenweg 1, Helmond) en begint om 10.00 
uur. Alle vrouwen zijn welkom en de toegang is gratis.

Vanaf 12.00 uur is de ontvangst in de Cacaofabriek van 
Pieters Pensioentour. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt 
gaat, samen met CDA-kandidaat Lenny Geluk-Poortvliet, 
door het land om te praten over zorgen die leven rondom
het pensioen.

Maakt u zich wel eens zorgen over uw pensioen? Of wilt u
weten wat er de komende jaren gaat veranderen met de 
pensioenen? Kom dan naar de Pensioentour.

Pieter Omtzigt is één van Nederlands autoriteiten op het 
gebied van pensioenen. Hij gaat graag met u in gesprek 
over de vragen en zorgen die u heeft. Ook neemt hij u 
mee in zijn oplossingen voor een toekomstbestendig en 
solide pensioenstelsel.

Om 12 uur is er ontvangst met broodjes en koffie/thee, 
waarna om 12.30 uur de bijeenkomst zal beginnen. Deze
zal tot ongeveer 14.30 uur duren. De bijeenkomst vindt 
plaats in de Cacaofabriek (Cacaokade 1, Helmond).

We horen graag of u gebruik maakt van deze uitnodiging.
Indien dat het geval is, graag uiterlijk 7 februari bericht 
naar info@cdahelmond.nl 

Meedoen met de Campagne in Helmond?
• Rozen uitdelen op zaterdag 11 februari
• Canvassen op zaterdag 11 maart

Meld u op info@cdahelmond.nl 

Enkele sterke punten van het CDA:

Ouderen:
• Verlaging van het eigen risico
• Betere zorg voor ouderen
• Ouderen met klein pensioen 

compenseren 
• Mantelzorgvergoeding

Gezinnen:
• Langer ouderschapsverlof
• Basisverzekering voor alle werkenden
• Behoud cao afspraken (VVD wil dit 

niet)

Jongeren:
• Basisbeurs terug, in plaats van het 

Leenstelsel (VVD, PvdA, D’66 en GL 
hebben dit afgeschaft)

• Behoud bijzonder onderwijs (Groen 
Links wil hier van af)

In Zuidoost-Brabant staat onze eigen Jan 
Roefs op plaats 46 op de kieslijst. Wilt u 
ook Gezond Helmonds Boerenverstand in 
Den Haag? Stem dan op Jan.
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Reageren, of heeft u een onderwerp voor 
een volgende nieuwsbrief? Dan mag u dit 
mailen naar nieuwsbrief@cdahelmond.nl
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