
 
 
Voorzitter, 
 
Het is de eerste programmabegroting van het huidige college in een zeer onzekere tijd.  
 
CDA Helmond zet zich nadrukkelijk in voor het betrekken van onze inwoners. Wij hechten waarde 
aan participatie. Participatie staat voor ‘samen’. En dat willen wij graag uitdragen. 
 
Per onderwerp willen we graag ingaan op de programmabegroting 2023-2026.  
 
Als het gaat om veiligheid in onze stad: 
Ervaren veel inwoners overlast van vuurwerk, van mensen met verward gedrag,  ontvangen we 
signalen over overlast van de ruim 200 daklozen in Helmond, ontvangen we signalen over overlast 
van drugskoeriers en drugsgebruik. Veiligheid is een thema dat we blijvend monitoren en waar nodig 
ter sprake brengen in de raad. We zijn tevreden met de uitbreiding van het aantal BOA’s in onze stad. 
 
Dan ga ik nu in op Werk en inkomen:  
We hebben zorgen over de betaalbaarheid van het levensonderhoud. Vandaag de dag kunnen steeds 
meer gezinnen niet goed rondkomen, dat geldt voor lagere en middeninkomens. Wij vinden dat 
werken het verschil moet maken. De nu voorgestelde maatregelen steunen wij. Er zijn signalen dat er 
ook in 2023 een energietoeslag komt. Wij vragen het college om scherp te kijken naar de 
armoedeval. En waar nodig bij te sturen, bijvoorbeeld door te differentiëren. 
 
Als het gaat om Zorg en welzijn:  
Nederland vergrijst. Het aandeel ouderen, maar ook de eenzaamheid onder ouderen neemt toe. Dat 
vinden we onwenselijk. We vinden het belangrijk dat onze inwoners in de wijk kunnen blijven wonen 
waar ze nu wonen (of waar ze zelfs zijn opgegroeid). Daarom hechten we er waarde aan dat – als 
ouderen niet meer in staat zijn zelfstandig te wonen – zij de mogelijkheid hebben om op een plek 
elders in diezelfde wijk te gaan wonen, met de ondersteuning die nodig is. 
 
Een goed voorbeeld hiervan is de Van der Wijdenstraat in Stiphout, waar de woningbouwcorporatie 
en initiatiefnemers de handen ineen sloegen om binnen 3,5 jaar een prachtig 
appartementencomplex op te leveren – midden in de samenleving! Dit voorbeeld verdient navolging. 
Wij stellen voor om deze voorbeeld uit te rollen in elke Helmondse wijk. 
 
Jeugd en onderwijs:  
Recente nieuwsberichten laten zien dat de Nederlandse jeugd het zwaar heeft. Het aantal psychische 
klachten in deze leeftijdsgroep is sterk toegenomen. Daarnaast maken jongeren zich zorgen over hun 
toekomst: zijn er voor starters voldoende woningen? Komen er voldoende woningen beschikbaar? 
Tegen welke kosten? Wij delen die zorgen. Laten we ons ook op lokaal niveau inzetten om voor onze 
jongeren. Ons voorstel: laten we in 11 wijken appartementen bouwen voor onze jongeren en ze ook 
in de toekomst een plek in onze prachtige stad gunnen. 
 
 
 



We willen kort stilstaan bij het voorstel van het Schoolontbijt: 
Het college stelt voor om op 10 scholen in de aandachtswijken een schoolontbijt in te voeren. Dat is 
een sympathiek plan. We vragen ons wel af welk probleem dit gratis ontbijt oplost. Niet-ontbijten 
kan immers een armoedeprobleem zijn, maar is vaker een structuurprobleem: in sommige gezinnen 
ontbreekt het aan voldoende structuur vanwege een gebrek aan opvoedkundige inzichten. 
Opvoedondersteuning en -coaching is in onze ogen een effectievere en meer persoonsgerichte 
aanpak. 
  
Daarnaast vinden we dat in- en ontspanning in de ontwikkeling van elk kind van cruciaal belang is. 
Kunnen sporten of elkaar ontmoeten moet voor ieder kind mogelijk zijn. Oók in tijden waarin clubs 
en verenigingen zich geconfronteerd zien met hoge kosten voor energie. En als gevolg daarvan 
overwegen om dat te compenseren met het verhogen van de contributie. Wij vinden het belangrijk 
dat iedere jongere actief aan het verenigingsleven kan blijven deelnemen.  
  
Dan kom ik nu bij Cultuur, toerisme en recreatie: 
Helmond heeft een breed en gevarieerd cultuuraanbod. Geletterdheid is belangrijk om je te kunnen 
redden in deze dynamische informatiemaatschappij. Kunnen lezen en schrijven zijn daarbij 
belangrijke basisvaardigheden. We koesteren onze bibliotheek, die mede daarin een belangrijke rol 
inneemt. Daarnaast hechten we waarde aan evenementen zoals het Kasteel van Sinterklaas, 
carnaval, de Kasteeltuinconcerten en evenementen in de wijken. We roepen onze wethouder op om 
te kijken naar de procedure rondom vergunningen: deze kan en moet volgens ons echt eenvoudiger 
worden. 

 
Wat betreft Sport en bewegen:  
Eerder gaven we al aan: de betaalbaarheid van sporten en bewegen is voor ons belangrijk. Sporten 
draagt bij aan lichamelijke en mentale gezondheid, en verbindt mensen. Goede voorzieningen zijn 
daarom noodzakelijk. 30 jaar geleden is ervoor gekozen diverse accommodaties te privatiseren. Met 
als gevolg dat het onderhoud prima te betalen is. Maar als een gebouw compleet afgeschreven is, 
blijkt het voor verenigingen te duur om zelf een nieuw gebouw te bouwen. We roepen de wethouder 
op om dit probleem in het eerste kwartaal van 2023 te bespreken in de raad.  Een van de prioriteiten 
is het sportpark in Mierlo-Hout. 
 
Inzoomend op Economisch beleid en werkgelegenheid:  
CDA Helmond heeft zorgen over de wankele economie. Veel Helmondse ondernemers staat het 
water aan de lippen door de explosief gestegen energiekosten, inflatie en het tekort aan 
arbeidskrachten. Samen met o.a. VVD Helmond dienen wij een motie in om de ondernemers te 
ondersteunen. 
 
Wat betreft Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting: 
Elke Helmonder moet kunnen blijven wonen in de wijk waar zij of hij is geboren, opgegroeid of nu 
woont. Gedragen initiatieven vanuit de wijk moeten we – waar mogelijk - omarmen. Denk aan het 
woonmanifest Stiphout dat onlangs in de raad werd gedeeld. 
 
Daarnaast vernemen we regelmatig klachten binnen over de afwegingen van het college over 
bepaalde projecten. Dit zet soms kwaad bloed bij ontwikkelaars en woningbouwverenigingen. Daar 
vragen wij uw aandacht voor. 
 
Verdichting van betaalbare woningen in elke wijk is wenselijk. De zorgen bij het CDA met betrekking 
tot Brainport Smart District blijven overeind: in het afgelopen jaar lijkt er weinig te zijn gebeurd. In 
onze ogen is en blijft dit een niet-gedragen project, waar veel Helmonders niet op zitten te wachten. 
Het oorspronkelijke plan is beter. 
 



Het college verwacht voor 2023 350 woningen te kunnen bouwen in BSD, maar we zien daar niets 
gebeuren! Wat is de reactie van de wethouder hierop?  
 
Ook roepen we dringend op om tot een gedragen oplossing te komen voor het MFC in Stiphout. Deze 
plek verdient de aandacht van het college en ons als raad. Wij hebben hiervoor een motie 
voorbereid. 
 
Stedelijke vernieuwing en de schaalsprong 2040: 
Zoals aangegeven: wij vinden het belangrijk om te bouwen in elke wijk. Laten we daarbij zeker niet 
de wijken Rijpelberg, Stiphout en Mierlo-Hout vergeten. Ook vragen we aandacht voor de 
leefbaarheid in de wijken, door gezamenlijk met projectontwikkelaars en wijkraden de dialoog aan te 
gaan. Ook hierbij is participatie het sleutelwoord. Wij hebben een motie voorbereid voor versnelling 
van de investeringen in de Rijpelberg. 
 
Verkeer en mobiliteit  
De bereikbaarheid van Helmond is al jaren een zorg van CDA Helmond. We willen onder geen enkel 
beding dat de N279 van Veghel naar Asten door de wijken Helmond-Noord en Dierdonk gaat. Een 
ruime omleiding rondom Dierdonk is voor ons nog steeds de beste oplossing voor nu en in de 
toekomst.  
 
Daarnaast heeft Wethouder Bonte onlangs uitgesproken dat hij voorstander is om geheel Helmond 
een 30km gebied te maken. Wij vragen het college: Is dit een gedragen voorstel vanuit het college?  
 
Openbare ruimte en natuur 
CDA Helmond hecht aan een goede balans tussen wonen, werken, openbare ruimte en natuur. Een 
onderwerp dat we gezamenlijk kunnen oppakken is het remmen van verdere verdroging. Wij hebben 
onlangs een werkbezoek afgelegd en namen kennis van een simpel en betaalbaar idee: momenteel 
lozen we te veel regenwater in de riolering en herleiden we te weinig regenwater naar natuurrijke 
gebieden. Wij komen met een motie om de financiële en technische haalbaarheid te onderzoeken 
om bij elke nieuwbouwwoning en bedrijfspand het hemelwater op te vangen door middel van een 
infiltratiesysteem op eigen grond. 
 
Milieu: 
Vorige week hebben diverse verenigingen ingesproken. Onze partners willen meteen iets betekenen 
voor ons milieu, zoals het verminderen van energieverbruik. Helaas kunnen onze partners deze 
investeringen niet betalen. CDA Helmond wil deze plannen direct omarmen en dient hiervoor o.a. 
samen met de VVD een motie in.  
 
Bestuur en organisatie 
Er wordt hard gewerkt door het bestuur en de organisatie. Het kraakt en het piept van alle kanten, 
maar stapje voor stapje komen we vooruit. Wij willen dan ook de ambtelijke organisatie bedanken. 
Er ligt veel werk op hun bord wat niet één, twee, drie is opgelost.  
 
Tot zover onze inbreng over de begroting 2023. 
 
Pieter Vervoort, fractievoorzitter 
             
     
 


