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Vertrouwen in elkaar en vooruit kijken!

Helmond is een interessante stad met een lange geschiedenis van maakindustrie. Grote 
veranderingen laten zien dat we vooruit zijn gegaan. Kijk naar ons centrum, de Automotive en Food
Campus, de Spoorzone (een visitekaartje voor wie met de trein naar Helmond komt), Ecozone de 
Goorloop, de Cacaofabriek, het Speelhuis en het toekomstige Stadspark. Kortom, Helmond is steeds
meer een stad waarin je graag woont en werkt. We hebben mooie nieuwe woonwijken, zoals 
Brandevoort, Suytkade en Dierdonk, maar ook aan onze bestaande wijken besteden we veel 
aandacht.

CDA Helmond is ook realistisch. Als één van de middelgrote steden in Nederland hebben we het 
niet gemakkelijk. We moeten daarom kiezen waar we op inzetten. CDA kiest voor:

• Het stimuleren van een nog beter woon- , werk- en leefklimaat.
• Goede bereikbaarheid van de stad en de doorstroming van het verkeer verbeteren.
• Een sterke samenwerking met de Peel en Brainport / Mainport regio Eindhoven op het gebied van 
o.a. veiligheid, woningbouw en economische bedrijvigheid.

Met deze drie pijlers  -  wonen en werken, bereikbaarheid en sterke regionale samenwerking -  
willen wij voor iedereen in Helmond het verschil maken. We kijken vooruit, werken samen en 
kiezen voor realistische toekomstplannen. We zijn optimistisch in de wetenschap dat we samen het 
verschil kunnen maken!

Samen werken aan een sterke samenleving

Het CDA is dé partij die generaties verbindt. Wij voelen ons verantwoordelijk voor jong en oud, 
voor natuur en landbouw, voor werkgevers en werknemers, voor het kind en zijn verzorgers, voor 
sport en cultuur, voor nu, maar ook voor de toekomst. Wij staan voor de belangen van de hele 
samenleving. Wij willen werken aan een sterke samenleving.

Het CDA handelt op basis van waarden en normen. We zijn trots op de tradities van ons land en op 
de geschiedenis van Helmond. We hebben vertrouwen in de toekomst. Het CDA staat ook voor het 
Helmonds realisme van 'niet praten maar doen'. Samenwerken is een werkwoord en onderdeel 
uitmaken van de samenleving is niet vrijblijvend.

• Als je in Nederland woont, doe je mee en draag je bij aan de samenleving.
• Dat is wat je ziet binnen de vele verenigingen en vrijwilligersinitiatieven in Helmond.
• Dat is wat we stimuleren met de maatschappelijke stage.
• Dat is wat we doen voor onze mantelzorgers en ouderen die zorg nodig hebben.
• Dat is de hand die we uitsteken naar jongeren, om uit te groeien tot sterke volwassenen.

In een sterke samenleving hebben inwoners grip op het eigen leven en voelen ze zich verbonden 
met anderen. Daarom willen wij de komende vier jaar meer inzetten op het versterken van ons 
verenigingsleven en op het stimuleren van de eigen kracht van onze inwoners. Ook willen we meer 
focus op de samenwerking tussen vrijwilligers, professionele instellingen, onderwijs en het 
bedrijfsleven.

Wij gaan kritisch kijken naar regeltjes en wetjes. Een sterke samenleving moet geen abstract begrip 
zijn, maar een werkelijkheid, waar mensen deel van uit willen maken en zich graag voor inzetten. 
We staan voor een dienstbare overheid en niet voor een controlerende en bureaucratische overheid. 
Een overheid die de samenwerking tussen vrijwilligers en professionele instellingen sterk bevordert.
Een overheid die ondernemerschap stimuleert. Het CDA wil een gemeente die een open klimaat 
heeft, waarin gezegd kan worden wat nodig is om de dienstverlening te verbeteren. En een overheid
die ruimte en steun biedt aan particulier initiatief.



Het CDA heeft zich de afgelopen 4 jaar samen met de stad ingezet voor:

• Een betere ontsluiting en bereikbaarheid van Helmond en de regio.
• Het verenigingsleven, met name voor vitale en sterke voetbalverenigingen met inzet van de 
speciale voetbalcoördinator. 
• Een gezamenlijke woonvisie en een regionale visie op bedrijventerreinen.
• Woningbouw in de Groene Loper, Suytkade, Brandevoort en alle andere wijken. 
• Automotive en Food Campus.
• Sport- en (be)leefpark de Braak.
• Vitale professionele culturele instellingen. Denk aan theater 't Speelhuis, de Cacaofabriek en 
museum Helmond.
• Het beschikbaar krijgen van middelen om op korte termijn duurzame onderwijshuisvesting te 
realiseren. 
• Een nieuw centrumplan mét het Havenpark.
• De veiligheid van de stad, denk aan buurtpreventieprojecten.

Waar willen we de komende 4 jaar samen met de stad en de regio aan werken: 

• Het uitwerken van de plannen voor sport- en (be)leefpark de Braak, het Centrumplan en het 
zwembad. Bij de uitwerking van de Braak willen wij aandacht voor innovatieve 
beweegvoorzieningen voor de toekomst, jeu de boules- en kegelclubs en op termijn ook voor 
korfbal en tennis.
• Voor sport in de wijken denken wij aan een binnensportaccommodatie met drie volleybalvelden, 
een turnhal en een zweminstructiebad in Mierlo-Hout, in Stiphout een degelijke invulling van 
sportpark Molenven in combinatie met de Natuurpoort en in Brandevoort willen we sportpark 
Brandevoort bij de tijd houden.

• Een goede bereikbaarheid van de stad en de doorstroming van het verkeer verbeteren met o.a. een 
robuust wegennetwerk. We gaan pleiten om op termijn de N279 in een 2 x 2 variant uit te voeren, 
met name het traject Veghel - Helmond - Asten, met aansluiting op de A67. Daarbij horen extra 
milieumaatregelen voor de wijken Helmond Noord, Dierdonk, Rijpelberg en Brouwhuis om geluid 
en fijnstof te reduceren. 



• De leefbaarheid in de wijken bevorderen door zorg op maat, sterke wijkhuizen met een optimale 
ondersteuning van vrijwilligers en het bevorderen van wijkactiviteiten. 
• We willen de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een bouwhal, waar carnavalsclubs 
gezamenlijk hun carnavalswagens kunnen bouwen. 
• Een veiliger Helmond en tevens het veiligheidsgevoel vergroten.
• Aanpak van de leegstand van winkelpanden in het Centrum en in de wijken.
• Ondersteuning van het initiatief om de Helmondse museale collecties te bundelen op één locatie.
• Het  evenementenbeleid laten uitgaan van mogelijkheden en niet van onmogelijkheden, zodat er 
soepeler georganiseerd kan worden.
• Zorgen dat ons sportieve en culturele verenigingsleven vitaal is en blijft met ruime aandacht en 
waardering voor de vele vrijwilligers die hierin actief zijn. Denk aan de sportverenigingen, de 
Cacaofabriek, het Annatheater, de bibliotheek, de Helmondse musical enz. Zij zijn van vitaal belang
voor het Helmondse culturele en sportieve klimaat. We blijven openstaan voor hun vragen en 
behoeften.
• Zorgen dat voor het bedrijfsleven op gunstige locaties bedrijventerreinen beschikbaar zijn om 
nieuwe bedrijven te vestigen. Hierbij hoort dat bestemmingsplanwijzigingen op tijd in gang gezet 
worden. Revitalisering van bestaande terreinen ook de komende 4 jaar doorzetten om de 
innovatieve positie binnen de Brainport Area te versterken en een startup area openen voor 
bijvoorbeeld automotive en food. 
• Samen met het al in Helmond gevestigde beroepsonderwijs en de ondernemers onderzoeken, hoe 
we meer onderwijsaanbod naar de stad kunnen halen dat aansluit bij het profiel van Helmond als 
prettige woon- en maakstad. O.a. de Automotive Campus verder uitbouwen.
• Helmond heeft zich tot doel gesteld om in 2035 klimaatneutraal te zijn. In dat kader zou de 
stadsverwarming energiecentrale in Rijpelberg / Brouwhuis omgebouwd kunnen worden.
• We blijven aansturen op verstandig boekhouden. We kijken naar de inkomsten en geven niet meer 
uit dan er binnenkomt. Bij investeringen gaan we beheer, onderhoud en vervanging incalculeren. De
OZB willen we niet verhogen behoudens de inflatiecorrectie.
• We staan open voor experimenten om betere zorg en ondersteuning te verlenen aan onze inwoners,
maar we willen aan de voorkant wel weten wat het doel is en samen kunnen vaststellen dat het 
werkt. 
• Aanstellen van een lokale ombudsman, die op basis van gesprekken en klachten over 
bureaucratische rompslomp met concrete oplossingen komt om tot minder bureaucratie te komen. 
Deze ombudsman is een onafhankelijke, sterke persoon, die de bevoegdheid heeft om werkelijk iets
te veranderen.
• Meer financiële ondersteuning voor concrete samenwerking tussen verenigingen en professionele 
instellingen, die de eigen kracht van onze inwoners versterkt en de saamhorigheid bevordert.



Zorg voor elkaar, zorg voor onze ouderen en jongeren

Wij staan voor omzien naar elkaar. Iedereen heeft op een bepaald moment in zijn leven een 
helpende hand nodig of een steuntje in de rug. Het CDA wil een klimaat scheppen, waarin ieder 
mens telt en mee kan doen. Maar vooral ook wordt geholpen om het heft in eigen hand te nemen.
De afgelopen vier jaren heeft Helmond veel extra zorgtaken gekregen die met minder geld moeten 
worden uitgevoerd. Dit hebben inwoners gemerkt, vooral onze oudere inwoners. De eigen bijdrage 
voor huishoudelijke hulp is verhoogd en er wordt tegenwoordig eerst gekeken of er mensen in de 
omgeving zijn die zorg kunnen bieden.

Het CDA staat achter dit idee. Zorg moeten we niet alleen zien als een overheidstaak. We moeten 
naar elkaar omzien, dit vraagt betrokkenheid. Het is niet vanzelfsprekend dat de overheid de gaten 
in het vangnet van het toenemende individualisme moet opvangen. Maar zorg door de omgeving is 
niet altijd mogelijk.

Daarom willen we ook de samenwerking versterken tussen professionele zorgverleners en 
wijkorganisaties. Dit kan de leefbaarheid voor de individuele inwoners op  een positieve wijze 
bevorderen. Daarbij willen we de komende jaren extra aandacht voor kinderen, die kampen met de 
gevolgen van armoede, echtscheiding, depressie of pesten op school. Het vangnet rond kinderen kan
en moet sterker: hierbij moeten alle partijen betrokken worden.

Wat gaan we doen?

• Doorgaan met experimenteren en verbeteren, maar wel op basis van duidelijke doelen, niet 
klakkeloos subsidiëren als het gewenste resultaat niet duidelijk is en we met elkaar niet kunnen 
vaststellen of we het doel halen. 
• Aanstellen van een lokale ombudsman, die de vinger op de zere plek legt en met oplossingen komt
om zorg simpeler en bereikbaarder te maken. 
• We hebben een adviesraad voor het Sociale Domein. Wij vinden het belangrijk dat deze raad een 
netwerkorganisatie is en middelen krijgt om haar werk te doen. Zij moet in verbinding staan met 
alle particuliere en professionele initiatieven in de stad. Wij stellen voor dat de lokale ombudsman 
nauw samenwerkt met deze adviesraad en zich concentreert op de klanttevredenheid, de kwaliteit en
prijs van de zorg en zeker ook op de toegankelijkheid.
• Extra aandacht om het vangnet rond kinderen te versterken en hierbij alle partijen te betrekken.
• Aandacht voor de lopende initiatieven ter bestrijding van eenzaamheid bij jong en oud. We willen 
dat hierbij aangesloten wordt bij bewezen werkmethodes en kijken naar digitale mogelijkheden, 
zoals de Zorgsite en Share Care. 
• Op de website Guido Helmond moet een duidelijk overzicht komen van alle beschikbare 
faciliteiten, ook van particulieren, ook op wijkniveau. Zowel digitaal als in foldervorm. 
• De gemeente Helmond wil haar dienstverlening verbeteren. Het CDA ondersteunt dit, maar vindt 
dat er niet alleen ingezet moet worden op verbetering van de digitaal loketten, maar ook op 
(tijdelijke) loketten in de wijken of op andere plekken in de stad, zoals scholen, wijk- 
accommodaties, de bibliotheek, huisartsen, het ziekenhuis enz.
• Uitgaan van de realiteit dat veel mensen nog niet aangehaakt zijn op het digitale tijdperk. Hier 
liggen kansen en bedreigingen. We willen dat samen met ouderen- en jongerenorganisaties gekeken 
wordt hoe internet tot meer contact tussen mensen kan leiden. Denk aan het opzetten van WhatsApp
groepen in het kader van veiligheid. Dit zou op wijkniveau georganiseerd moeten worden. Maar het
werkt pas als digitaal leidt tot direct menselijk contact, zoals samen sporten, een kaartje leggen, 
biljarten, eten of wandelen. Deze activiteiten gaan we wijkgericht stimuleren. 
• Er is veel aandacht voor dementie en autisme in Helmond en dat is goed. Wij stellen voor om dat 
uit te breiden met aandacht voor andere minder validen. 
• Het CDA zou graag zien dat de zorgportefeuille bij één wethouder ligt, omdat alles met alles 
samenhangt. Van opvoedondersteuning tot het versterken van de eigen kracht.



Meer banen en kansen voor iedereen

Hoewel de economie
aantrekt, moeten we alert
blijven, omdat het
percentage werklozen in
Helmond nog steeds te hoog
is. Samenwerking met de
regio is hierbij van groot
belang. Als onderdeel van
Brainport willen we daarbij
als Helmond een
voortrekkersrol blijven
vervullen.

Wat gaan we doen?

• Het CDA wil voor de
komende 4 jaar een eerlijk plan om iedereen te laten profiteren van de betere economie. We willen 
meer banen en een betere verbinding tussen onderwijs en bedrijfsleven. 
• We willen samen met de regio een plan maken voor het verbeteren van het vestigingsklimaat en 
kijken naar de behoefte van een markthal en/of beursgebouw.
• We willen blijvend aandacht voor het talent van 50-plussers en hun kansen op de arbeidsmarkt. 
• We willen samen met de in Helmond gevestigde industrie een concreet en pragmatisch plan om 
meer bedrijven, met name in de maakindustrie, naar Helmond te krijgen. Denk aan bereikbaarheid, 
opleidingsniveau werknemers en bedrijventerreinen.  We willen een campagne waarin we uitdragen 
dat we trots zijn op de in Helmond gevestigde bedrijven en het MKB. We willen het plaatsen van 
stagiaires bij bedrijven bevorderen, denk aan Helmond Stage Stad.
• We willen de functie van Helmond Marketing versterken en Helmond regionaal, nationaal en 
internationaal promoten.
• We willen samen met ondernemers een concreet plan maken, hoe we onze stad op de kaart kunnen
zetten als gastvrije, toeristische verblijfsplaats. Denk aan de Groene Peelvallei en het fiets- 
wandeltoerisme, het Havenpark met aanlegplaatsen en het landelijk onder de aandacht brengen van 
de vele evenementen.

Leven lang leren stad

Jong geleerd is oud gedaan. Kan zo op een tegeltje, maar is wel degelijk relevant. Wij willen als 
CDA ouders ondersteunen bij de opvoeding. Dit kan alleen in nauwe samenwerking met het 
onderwijs en de jeugdgezondheidszorg. Zorgen voor kinderen vraagt om samenwerking en kan niet 
alleen op het bordje van het onderwijs worden gelegd. Iedereen moet kunnen meedoen en de kans 
krijgen om zijn of haar talenten te ontwikkelen. Daarom blijven we ook Stichting Leergeld steunen, 
omdat ontwikkelen niet alleen op school gebeurt, maar ook in ons verenigingsleven.

Meedoen betekent kunnen lezen en digitale basisvaardigheden hebben. Dit is nog steeds niet voor 
iedereen vanzelfsprekend en zeker niet voor nieuwkomers in onze stad of voor ouderen. Daarom is 
het leren van de Nederlandse taal en van digitale basisvaardigheden voor iedereen de komende 4 
jaar een speerpunt. We willen dat iedereen kan meedoen.

We leven in een snel globaliserende wereld met toenemende verschillen. Verschillen in talent, in 
taal, in cultuur, in waarden en normen en inzichten. Niet iedereen ziet deze verschillen als een kans. 
Velen zien dit juist als een bedreiging en verlies van een wereld die ze kenden. Daar liggen grote 
uitdagingen voor opvoeding en onderwijs, ook in de periode na de schoolbanken. Het CDA wil 
hiervoor samen met het onderwijs en bedrijfsleven zoeken naar mogelijkheden om een leven lang te



kunnen leren. Wij denken hierbij aan voorbeelden zoals het tweede kans onderwijs in België. 
Verder gaat het CDA voor een actieve en intensieve betrokkenheid van ouders bij vorming en 
onderwijs, voor passend en thuisnabij onderwijs voor ieder kind en voor het voorkomen van 
laaggeletterdheid.

Wat gaan we hieraan doen?

• We gaan met de ouderenbonden en jongerenorganisaties een plan maken hoe we per wijk meer 
aandacht kunnen besteden aan het aanleren van digitale basisvaardigheden.
• We blijven de bibliotheek ondersteunen met haar aanvullende taken om geletterdheid en digitale 
vaardigheden te stimuleren en ondersteunen gratis bibliotheekpassen voor mensen met een laag 
inkomen.
• We willen een werkgroep starten samen met het bedrijfsleven om te onderzoeken of het tweede 
kans onderwijs zoals in België een model zou kunnen zijn voor Helmond.
• We gaan met de strategische partners Helmond Stage Stad verder uitwerken tot Helmond Leven 
Lang Leren Stad.
• We willen aandacht voor het succesvolle project Vreedzame wijk in Helmond West. We willen dat 
dit uitgebreid wordt naar alle wijken naar voorbeeld van de stad Utrecht.
• We willen meer aandacht van het welzijnswerk voor het ondersteunen en stimuleren van concrete 
buurtactiviteiten die mensen bij elkaar brengen.
• Verder willen we financiële middelen vrijmaken om activiteiten van en voor de wijk te 
ondersteunen.

Helmond: fijne woonstad

Helmond heeft gekozen voor kwaliteit, innovatie en onderscheidend bouwen. Dit heeft geleid tot  
een grote verscheidenheid aan mooie woonwijken in Helmond. Het is belangrijk om dit zo te 
houden. We willen dat Helmond in regionaal verband nog meer geprofileerd wordt, als een fijne 
woonstad, die met haar 4 NS stations zeer goed bereikbaar is voor mensen, die werken in de regio. 
Helmond is een echte fietsstad en dat willen we blijven stimuleren. Voldoende fietsenstallingen en 
goed onderhoud van de fietspaden zijn randvoorwaarden. Het openbaar busvervoer staat onder 
druk, maar een goede basisvoorziening blijft voor het CDA belangrijk.

De komende 4 jaren willen we inzetten op meer diversiteit in het woonaanbod voor starters, expats, 
studenten en voor de middenhuur. Suytkade, de Groene Loper en Brandevoort zijn voor deze 



doelgroep uitstekend geschikt, maar ook voor ouderen die betaalbaar kleiner willen gaan wonen. 
We willen daarom inzetten om de starters- en blijversleningen in stand te houden.

Tevens wordt het initiatief om te komen tot slimste wijk van de wereld door ons van harte 
ondersteund. Bestaande wijken moeten waar nodig opgeknapt worden. Plannen voor renovatie van 
de Annawijk en de Leonardusbuurt worden nader uitgewerkt. Daarbij letten we op dat er een goed 
evenwicht wordt bewaard tussen hoge gebouwen, zoals aan het Willem Prinsenplein en de 
omringende laagbouw. We blijven voorstander van kwaliteit en design.

We willen voor het centrum en de woonwijken extra aandacht voor de leegstand van winkels. En 
dat geldt zeker ook voor het beheer van de openbare ruimte. Dit heeft voor het CDA hoge prioriteit. 
Tenslotte is een fijne woonstad ook een stad waar men zich veilig voelt. Om dit te verbeteren is 
inzet van politie en stadswacht essentieel, ondersteund door een adequaat veiligheidsbeleid. 
Daarnaast willen we de opzet van buurtpreventieprojecten en WhatsApp groepen blijven 
stimuleren.

Wat gaan we hieraan doen?

• Aandacht voor innovatieve en onderscheidende woonconcepten.
• Meer aandacht voor Helmond in de regio als fijne woonstad.
• Blijvend aandacht voor veiligheid en veiligheidsgevoelens van onze inwoners.

Ook voor de komende 4 jaar liggen er veel uitdagingen en kansen. Het CDA wil die samen met de 
inwoners, vrijwilligers, professionele instellingen en het bedrijfsleven oppakken onder het motto:

                            CDA Helmond... Voor elkaar!


