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Inleiding 

CDA Helmond gaat de verkiezingen in onder de de slogan ‘Samen moet het lukken’. 

Samen, omdat we gezien en geleerd hebben dat we alleen samen de werkzaamheden en 

inspanningen waar Helmond om vraagt, kunnen klaren. De raadsperiode 2018-2022 maakte 

CDA Helmond geen deel uit van de coalitie. Het meebesturen is dus geen 

vanzelfsprekendheid. De afgelopen periode hebben wij gezien dat het anders kan en anders 

moet in onze stad. Het huidige college heeft keuzes gemaakt die wij niet allemaal konden en 

kunnen ondersteunen. 

 

In de afgelopen periode hebben wij ons herbezonnen op onze rol en positie en hebben we 

vooral ons oor te luister gelegd bij de bevolking van Helmond. Wij hebben ook gezien dat de 

betrokkenheid onder de bevolking best groot is en dat de Helmonders graag willen meedoen 

en meewerken aan de groei en bloei van onze stad. Dat vraagt om een lokale overheid die in 

de eerste plaats luistert naar de bevolking en handelt in het belang van de bevolking. Met dat 

leerproces in gedachte hebben wij ons verkiezingsprogramma geschreven. Wij hebben 

geluisterd naar betrokken Helmonders in alle wijken in tal van bijeenkomsten. Wij hebben 

geluisterd naar georganiseerde clubs en bewoners in onze stad die zorgen hebben over, 

maar ook kansen zien voor de ontwikkeling van onze stad en wij hebben samen met onze 

leden het programma opgebouwd, geschreven en van concrete doelen en plannen voorzien.  

 

Dit is geen traditioneel verkiezingsprogramma van heel veel volgeschreven pagina’s. Het is 

een programma dat voor ons het uitgangspunt vormt voor ons politieke handelen. Daarbij 

laten wij ons leiden door de kernwaarden van het CDA en vormen de christelijke waarden 

voor ons een richtlijn. Wij willen graag de menselijke maat weer terug bij het maken van 

beleid. Ons verkiezingsprogramma is opgebouwd uit 14 hoofdstukken waarin wij geprobeerd 

hebben onze ideeën en idealen op te schrijven, waarbij onze insteek is alles te doen wat 

dienstbaar is voor onze inwoners Voor hen willen wij ons de komende vier jaren volledig 

inzetten! Wat uiteindelijk wel of niet gerealiseerd kan worden, is uiteraard afhankelijk van 

vele factoren, maar wij gaan ervoor.  

De 14 thema’s 

1. Kansen voor iedereen 

2. Wonen  

3. Bewoners 

4. Banen en economie 

5. De wijken  

6. Verkeer en bereikbaarheid 

7. Jeugd en Cultuur  

8. Sport en bewegen  

9. Veranderende energie 

10.  Ouderen 

11.  Jongeren  

12.  Evenementen  

13.  Groen 

14.  Veiligheid 
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1. Kansen voor iedereen 

CDA Helmond wil graag een stad waar iedereen kansen krijgt om zich te ontwikkelen, te 

wonen, te werken, te groeien en van een mooie oude dag kan genieten. Kortom, kansen voor 

iedereen. Een inclusieve stad met een humane opstelling naar iedereen die hier woont of 

komt wonen. Daarom willen wij: 

 

• Eerste aandacht richt zich op huidige Helmonders ter bevordering van hun welzijn. 

• Partijen uitdagen om met gezamenlijke doelen meer zelfredzaamheid van de 

Helmonders te bereiken. 

• Wij willen maatschappelijke stages van jongeren financieel ondersteunen. 

• Stille armoede onderzoeken, bespreekbaar maken en aanpakken. Geen normen 

stellen, maar kijken wat nodig is. 

• De noodzakelijke zorg voor mensen, die deze nodig hebben, garanderen. 

• Wij gaan voor een samenhangend beleid vanuit de behoefte van inwoners. Zeker 

waar Helmonders samenkomen, zoals in verenigingen, wijkraden en religieuze 

instellingen wordt dat beleid mee besproken en afgestemd. 

• Wij gaan voor een goed dekkend systeem voor zorg zonder wachtlijsten. 

• Wij willen een gerichte aanpak om alfabetisering op te pakken. Dat doen we samen 

met de organisaties die daar ervaring mee hebben. 

• Wij willen een eerlijke en transparante overheid. 

2. Wonen 

Wonen is voor alle mensen een van de belangrijkste levensbehoeften. Onze stad zit aan haar 

grenzen wat bouwen betreft. Het is daarom van groot belang dat we de komende vier jaren op 

inventieve wijze met alle partners samenwerken aan de de behoeften die onze inwoners en 

toekomstige inwoners hebben. Daarom stelt het CDA voor; 

 

• Gereguleerde groei in aantal inwoners kan zorgen voor meer middelen om jeugd, 

gezinnen en ouderen een beter bestaan te geven en zorgt voor voldoende 

werkgelegenheid. Ons voorstel is om een versnelling aan te brengen m.b.t. de 

woningbouw om zo spoedig mogelijk bewoners te kunnen huisvesten.  

• Met name woningen toevoegen in het sociale, midden-, dure en zelfbouwsegment. 

• Vroegtijdig bewoners en met name de ouderen betrekken bij ontwikkelingen en 

aanpassingen van bestaande woningen. 

• Preventief aanbieden van een woonscan voor bestaande woningen. 

• Het bouwen van kangoeroewoningen positief tegemoet treden.  

• Wij willen dat ouderen betrokken worden bij de ontwikkeling van bouwplannen die 

voor hen zijn bedoeld. 

• Beperkt bouwen in het centrum met extra aandacht voor (hittestress) meer groen en 

terughoudendheid bij de hoogte van appartementsgebouwen. 

• Ongediertebestrijding willen wij optimaliseren. 

• Voldoende ambtenaren om bouwaanvragen te verwerken. 

• Wij willen prioritering van ruimtelijke plannen. Wat doen we eerst? 

• De huisvesting van 1-2 persoonshuishoudens nu goed aanpakken. 

• Collectief Particulier Opdrachtgeverschap kan bijdragen aan meer gedragen plannen 

onder de bevoking. 

• De woonvisie dient ontwikkeld te worden op basis van de vraag vanuit de stad. 
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3. Bewoners 

Bewoners maken een stad! Of het nu gaat om werknemers, werkgevers, jong of oud ieder 

heeft zijn/haar eigen ideëen bij de ontwikkeling van hun stad. Verenigingen en vrijwilligers 

maken een stad aantrekkelijk en fijn om in te wonen. Er kan wat het CDA betreft wel een 

tandje bij als het erom gaat onze bewoners meer te betrekken bij het bestuur van onze stad. 

Participatie of beter gezegd betrokkenheid van burgers staat voorop.  

Daarom wil het CDA: 

 

• Vanuit iedere wijk kijken wat nodig is voor de bewoners en de wijk en daar als 

gemeente en organisaties op aansluiten. De regie ligt bij de wijk. 

• Afvalbeleid actualiseren op nieuwe technieken van verwerking om te voorkomen dat 

er achter ieder huis een afvalstroom wordt opgeslagen. 

• Ambtenaren, die voor onze gemeente werken denken in oplossingen en niet in 

beperkingen. Dienstbaarheid naar de bevolking staat voorop! 

• Elke Helmonder krijgt als individu ruimte en daarmee fysieke en financiële 

mogelijkheden om zichzelf te ontwikkelen. 

• De informatievoorziening door ons als gemeente gaat op de schop. De website van 

de gemeente wordt up-to-date gemaakt, zodat iedereen op de gemeentepagina kan 

begrijpen en vinden wat hij/zij zoekt. 

• De gemeente informeert inwoners doelgericht en actief over het brede aanbod dat er 

in de stad is om antwoord te krijgen op belangrijke vragen. 

• Bij alles wat wij doen, stellen wij ons steeds de vraag: wat heeft de Helmonder er 

aan? 

• Overbodige lokale regels schaffen we af. Experimenteren met een regelvrije zone. 

• Enquêtes onder onze inwoners voor belangrijke thema’s laten wij altijd onafhankelijk 

uitvoeren. Vooraf maken wij duidelijk wat we doen met de uitkomsten en de 

procentuele respons. 

• Faciliteren van dagbesteding en logeerhuizen voor dementerenden.  

• Wij zijn voor een soepele en rechtvaardige vergunningverlening. 

• Wijzigen van bestemmingsplannen willen wij altijd met participatie van burgers. 

• Bibliotheek in de stad in zelfstandig gebouw, ook als ontmoetingsplaats in het 

centrum behouden. 

• Verenigingen en instellingen stimuleren om onze inwoners door middel van gratis 

vouchers de mogelijkheid te geven kennis te maken met hun aanbod.  

• Subsidies afhankelijk maken van samenwerking en inzet voor algemeen belang. 

• Geen nieuwe coffeeshops. 

• Drugshandel aanpakken en gebruik ontmoedigen. 

4. Banen en economie 

Het hebben van een leuke baan waarmee je in je eigen levensonderhoud kunt voorzien is 

voor iedereen van belang. Daarvoor zijn er bedrijven nodig die deze werkgelegenheid 

creëren. Vergroening van het bedrijfsleven zal de komende jaren steeds belangrijker worden. 

Omdat het samen moet lukken wil het CDA: 

 

• Wij gaan voor regionale- en lokale oplossingen voor bedrijventerreinen. 

• Overlastgevende bedrijven gaan we aanpakken. 

• Wij gaan voor schone industrie. Daarbij passen zonnepanelen op daken. 

• Scholing en stageplaatsen sluiten aan op de vraag van het bedrijfsleven. Dat doen 

we dus in overleg met elkaar. 

• Elke ondernemer die met de gemeente te maken krijgt heeft één ambtenaar als 

aanspreekpunt. Dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen. 
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5. De wijken 

In onze zienswijze zijn de wijken van groot belang in onze stad. In de wijken leven mensen 

met elkaar samen en ondernemen ze samen dingen voor de wijk en de inwoners. De wijken 

kunnen een belangrijke schakel zijn in de uitvoering van het gemeentelijk beleid. Daarvoor 

moeten die wijken dus ook toegerust zijn. Daarom wil het CDA: 

 

• Wijkhuizen ondersteunen en faciliteren met middelen en betaalde medewerkers. 

• Wij willen een wethouder speciaal voor vrijwilligerswerk. 

• Elke wijk ontvangt, mits bestuurslijk goed ingericht, een wijkbudget voor activiteiten 

die het welzijn en de fysieke omgeving van de wijkbewoners bevorderen. 

• Een nieuw gesubsidieerd wijkhuis voor Stiphout.. 

• Met de wijkbewoners een wijkvisie opstellen met extra aandacht voor veilige 

hoofdwegen door de wijk. 

• Voldoende afvalbakken in de wijken. 

• De gemeente zorgt voor ondersteuning voor wijkinitiatieven/activiteiten en verleent 

gratis vergunning(en) voor acitviteiten voor de wijk. 

• Voldoende honden-uitlaatstroken in elke wijk met aandacht voor aanlijning van 

honden. 

• Versterking van de wijken is noodzakelijk. 

• Wijkgelden koppelen aan doelgerichte inzet. 

• Project “ruimte om te leven” omarmen en zoveel mogelijk vanuit de wijken uitwerken. 

• Samengaan van generaties en culturen in de wijken stimuleren. 

6. Verkeer en bereikbaarheid 

Natuurlijk zijn alle onderdelen van het beleid van groot belang maar verkeer en bereikbaarheid 

is wel een heel vitaal onderdeel van de wijze waarop wij onze stad zien. Als een stad niet of 

moeilijk bereikbaar is heeft dat zijn weerslag op het bedrijfsleven maar ook op de mobiltiteit 

van onze inwoners. Goede bereikbaarheid en verkeersveiligheid kunnen hand in hand gaan. 

Daarom willen wij: 

 

• Bereikbaarheid van de stad verbeteren door de N279 te verdubbelen en die 

duurzamer, stiller en veiliger inrichten. 

• Het centrum bereikbaar houden voor autoverkeer. 

• Plannen om doorgaand verkeer meer en meer te weren uit de stad ondersteunen wij. 

• De Ruit rondom Eindhoven en Helmond nogmaals op de agenda plaatsen. 

• Het fietspad over het Havenplein verwijderen en de Kanaalzone daarvoor anders 

inrichten. 

• Verkeerslichten in de stad zoveel mogelijk vervangen voor rotondes. 

• Verkeersborden in de buurt inventariseren en weghalen waar ze overbodig zijn en 

nieuwe plaatsen waar dat noodzakelijk is. 

• Verkeerssituaties die onveilig zijn inventariseren en aanpakken. 

• Fietstunnel N279 bij Brouwhuis nu eindelijk eens aanpakken. 

• Waar nodig maatregelen nemen om geluidsoverlast tegen te gaan. 

• Zorg voor toegankelijke trottoirs, die ook door ouderen en mindervaliden goed te 

gebruiken zijn. 

• Fijnstof en geluidsoverlast dienen we voortvarend te bestrijden. 

• De fietsagenda kan op onze steun rekenen. 

7. Jeugd, onderwijs en cultuur 
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De ontwikkeling van onze jeugd en het hebben van goed onderwijs zijn twee van de 

belangrijkste pijlers onder onze zienswijze voor onze stad. Goed opgeleide jeugd heeft oog 

voor elkaar en voor de ander. Samen muziek maken of samen naar het theater. Ook in het 

onderwijs dienen wij het cultuuraanbod breed onder de aandacht te brengen. Daarom willen 

wij: 

 

• Tekenen, muziek en kennis maken met cultuur stimuleren op de basisscholen door 

een organisatie “Jeugd en Cultuur” in het leven te roepen naar het model van JIBB+. 

• Het Kunstkwartier en Annatheater willen wij ondersteunen in ieder hun eigen gebouw. 

• Tienerhuis/Skatepark uitbouwen tot Urban-voorziening met beheersmaatregelen om 

overlast te voorkomen. 

• Wij willen cultuur bereikbaar maken voor alle Helmonders. 

• Vrijwilligerswerk koesteren en besturen van (sport)verenigingen ondersteunen met 

middelen om hun werk zorgvuldig en verantwoord te kunnen doen. 

• Speelhuis en Cacaofabriek zelfstandig maken met structurele gemeentelijke subsidie. 

• Museum Helmond  en Kunstkwartier laagdrempeliger maken voor de eigen inwoners, 

zowel qua exposities (meer kunstenaars uit Helmond) als qua deelnemers- en 

entreegelden. Wij waken over ons cultureel erfgoed in de ruimste zin van het woord. 

• Het Theo Driesseninstituur verdient onze steun. 

• Huisvesting van onze basisscholen, met name de oudere gebouwen, duurzaam 

maken en zo bij de tijd brengen. 

• Meer gebruik maken van social media om de jongeren te bereiken. Maatschappelijke 

stages meer onder de aandacht brengen. 

8. Sport en bewegen 

Sporten en bewegen is belangrijk voor iedereen. CDA Helmond staat voor gezonde en 

bewegende mensen in onze stad waar iedereen iets kan vinden van zijn/haar gading. Daarom 

willen de komende vier jaren: 

 

• Beleefcampus de Braak afronden. 

• Inrichting Sportpark Mierlo-Hout, Sportpark Stiphout en Sportpark Buitenlust/Rood-

Wit 67 op niveau Beleefcampus de Braak brengen. 

• Sporten mogelijk maken voor iedereen. 

• Gebruik sportfaciliteiten inzetten i.v.m. jongerenproblematiek. 

• De Hockeyclub verdient onze steun bij het zoeken naar goede oplossingen. 

• Het project “leefstijlverandering” uitbreiden naar de gehele stad. 

• Diversiteit in de sport hoort een voortdurend aandachtspunt te zijn. 

 

9. Veranderende energie 

Het is heel erg actueel. Willen wijzelf en onze kinderen op een goede en gezonde manier 

verder kunnen leven, dan zullen we zuinig moeten zijn op brandstoffen en moeten zoeken 

naar alternatieve energiebronnen. CDA Helmond wil breed inzetten op deze veranderingen. 

Wij hebben lang niet altijd de wijsheid in pacht en werken graag met iedereen samen die 

werkt aan: 

 

• Inzetten op nieuwe energiebronnen met aandacht voor en afstemming op provinciale 

en landelijke ontwikkelingen. Betrokkenheid van burgers is hierbij van cruciaal 

belang. 

• Energiebeleid richten op haalbaarheid, betaalbaarheid en goede voorlichting. 

• Het energiehuis speelt een belangrijke rol in deze veranderingen. 

• Wij gaan voor een warmteplan voor iedere wijk met participatie van burgers. 
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• Wij willen het duurzaamheidsfonds intact houden. 

10.  Ouderen 

“In een wijs land planten oude mensen bomen in wier schaduw zij zelf nooit zullen zitten”. Dit 

citaat spreekt eigenlijk boekdelen als het gaat over onze ouderen. Te veel en te vaak denkt de 

samenleving in problemen als het om ouderen gaat. Wij staan een koersverandering voor die 

in onze beleving meer en beter recht doet aan de rol en positie die ouderen in onze 

samenleving horen in te nemen. Daarom stellen wij voor om: 

 

• Stille armoede bij ouderen onderzoeken, bespreekbaar maken en aanpakken. Geen 

normen stellen, maar kijken wat nodig is.  

• Ouderen meer positief benaderen en niet vanuit een probleemgedachte. 

• De noodzakelijke zorg voor ouderen en mensen die deze nodig hebben garanderen. 

• Wij willen een betaalbaar cultuuraanbod voor ouderen realiseren. 

• Faciliteer ontmoetingsactiviteiten voor senioren. 

• Gratis lessen voor oudere berijders van scoot-mobielen en elektrische fietsen. 

• We gaan voor het faciliteren van betaalbare voorzieningen voor het aanleren en 

onderhouden van digitale vaardigheden van met name ouderen. 

• De gemeente Helmond zal en wil graag met de ouderenorganisaties samenwerken. 

11.  Jongeren 

Er is de laatste jaren al veel gedaan aan de ontwikkeling van onze jongeren. Het kan echter 

nog beter en dat willen we vooral met en door de jongeren zelf laten doen. Jongeren 

communiceren snel en we moeten daar als overheid op inspelen. Daarom willen wij: 

 

• Met de jeugd van de mbo-scholen in gesprek gaan en hen stimuleren mee na te 

denken en mee te gaan doen voor een nog beter Helmond voor de komende 

generaties. 

• Wij ontwikkelen in goed overleg en gezamenlijk met partners beter jongerenbeleid. 

Investeren in begeleiding maar ook in aanpak. 

• Wie zorgt er voor ‘probleemjongeren’? Ga de wijk in en praat met jongeren, geef ze 

kansen maar zorg ook voor middelen om op te treden als dat nodig is. 

• Ook voortgezet onderwijs, mbo en hbo zullen en willen wij graag betrekken bij de 

ontwikkelingen in onze stad. 

12. Evenementen 

Een stad is levendig als er evenementen zijn. Gelukkig hebben wij in Helmond niet te klagen 

over het aanbod aan evenementen. We moeten echter niet vergeten dat Helmond meer is dan 

alleen het centrum. Wij willen vooral kijken naar het zelforganiserend vermogen van heel veel 

Helmonders. Daarom stellen wij voor om: 

 

• Meer middelen (ook geld) beschikbaar stellen voor wijkevenementen.  
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13. Groen 

Het hebben van groen in de stad draagt bij aan een goede, fijne en gezonde leefomgeving. 

Mensen gedijen beter als ze in een groene omgeving verblijven. De laatste jaren hebben we 

echter ook gezien dat het beheer van openbaar groen veel beter kan. Daarom willen wij: 

 

• Groenvoorziening in elke buurt professioneel en ecologisch verantwoord bijhouden 

en dat wijkgericht stimuleren met middelen en gereedschap zodat buurtbewoners ook 

mee kunnen doen. Een en ander dient altijd in overleg met de betreffende wijk(en) te 

gebeuren. 

• Wij zijn voor bescherming van natuurgebieden (o.a. ’t Goor). 

• De komende jaren willen wij stevig overleggen met de wijken om bepaalde 

groenprojecten te laten adopteren door de wijk(bewoners). 

 

14. Veiligheid 

Veel inwoners in onze stad hebben in toenemende mate last van een gevoel van onveiligheid. 

CDA Helmond staat voor een veilige stad waarbij de overheid dient op te treden als dat nodig 

is. In sommige gevallen moet de overheid 0 tolerantie laten zien! Een zichtbare overheid is in 

die situaties van groot belang. Daarom stellen wij voor om: 

 

• Buurtpreventie door buurtgenoten om de buurt veiliger te maken met activiteiten en 

middelen ondersteunen. 

• Wijkagent terug in de wijk. 

• Wij willen bewegingsmelders(verlichting) bij fietsonderdoorgangen. Dat zorgt voor 

meer veiligheidheid. 

Naschrift - financiën 

In ons gehele bestaan als partij hebben wij altijd pal gestaan voor een solide financieel beleid. 

We dienen duidelijke afspraken te maken over een gezonde weerstandsreserve. De 

gemeenteraad dient duidelijk in positie te zijn als het gaat om de financiële controle. Dat kan 

in onze beleving nog beter. Daarom vinden wij dat: 

 

• De gemeentelijke begroting sluitend moet zijn. Wij leven niet op de pof of de 

portemonnee van de komende generaties.  

CDA Helmond wil met iedere democratische politieke partij samenwerken die onze 

uitgangspunten respecteert en die samen met ons tot een coalitieprogramma wil komen. 

Dat is natuurlijk altijd een onderhandelingsproces. Daar moet je, als lokale politiek 

SAMEN uit zien te komen. Wij doen dat in ieder geval vanuit de gedachte: 

 

Samen moet het lukken! 
samen voor de stad 


