WIJ KIEZEN VOOR EEN
DUURZAAM HELMOND
Waar iedereen gelijke kansen krijgt.
Waar de kloof tussen arm en rijk kleiner wordt.
Waar iedereen mee kan doen ongeacht haar of zijn
achtergrond.
GroenLinks kiest voor een groene stad.
Met schone energie en gezonde lucht.
Duurzaam in zorg voor het milieu.
Duurzaam in zorg voor elkaar.
Een stad waarin we verbinden.
Die stad willen we samen met alle Helmonders bereiken.
Met onze bevlogenheid, inzet en creativiteit.

VERANDERING
BEGINT HIER
Beste lezer,
Op 21 maart gaat Helmond naar de stembus om een nieuwe
gemeenteraad te kiezen. Op die dag bepaal jij in wat voor
gemeente jij wilt leven. Op 21 maart kunnen we samen
Helmond veranderen. De verandering die landelijk met Rutte-3
uitblijft, gaan we lokaal waarmaken.
En wat ben ik blij dat die strijd wordt aangevoerd door
Antoinette Maas, die enorm betrokken is bij Helmond en alle
inwoners van Helmond. Daarom steun ik haar en haar team.

Betaalbare, duurzame energie zonder aardgas

Jesse Klaver

Meer werk, schone bedrijvigheid

P.S. Ik roep jullie ook op om tegen de aftapwet te stemmen.

N279 blijft enkelbaans: denk smart!
Geen wachtlijsten in de jeugdzorg
Geen eigen bijdrages in gemeentelijke zorg

STEM OP 21 MAART
WWW.GROENLINKSHELMOND.NL

Antoinette Maas
Lijsttrekker Helmond

EERLIJKE KANSEN VOOR IEDEREEN
We willen dat iedereen kan meedoen: via betaald werk, school,
mantelzorg of vrijwilligerswerk. Schuldenproblemen pakken
we aan. Ook in Helmond willen we experimenteren met een
basisinkomen.
Er groeien geen kinderen in armoede op, ieder kind verdient
een eerlijke start.
Iedereen heeft recht op een betaalbare woning: we gaan voor
voldoende (sociale) huurwoningen. We helpen starters op
de woningmarkt.

1
Antoinette Maas

raadslid | communicatie | onderwijs

2
Lara Tamarinof

oprichter Weggeefhoek | Duurzamer
Helmond

7
Giel van Hooff

stadshistoricus | Adviesraad Cultuur

8
Bert van Sas

natuurkundig ingenieur | Wijkraad
Brouwhuis | lid Brouwberg

EEN GEZONDE TOEKOMST
We maken haalbare en betaalbare plannen om de stad
verder te verduurzamen, zonder aardgas en met veel lokaal
opgewekte energie.
Gezonde lucht is van levensbelang! Luchtvervuiling en
CO2 uitstoot worden sterk verminderd. Veel groen in en om
de stad is niet alleen mooi, maar zorgt ook voor schone lucht.
We stimuleren de fiets, elektrisch vervoer, het OV en slimme
verkeersoplossingen.
We zetten in op schone bedrijvigheid, zonder stankoverlast
voor omwonenden. We zijn voorstander van een verbeterde,
tweebaans N279: dit mag geen vierbaans autoweg worden.

3
M’hamed Yahia

Thomas Tuerlings

projectleider MatchMentor |
LEV-groep

9

4

Lianne van de Westerlo

masterstudent Filosofie |
Jonge Klimaatbeweging

ingenieur computerkunde |
autismebegeleiding

10
Sebastian Perez

architect | Brainport Smart District |
circulair

EEN ZORGZAME GEMEENTE
Goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners
van Helmond, zonder eigen bijdrages.
Mantelzorgers worden ondersteund en ontlast. We blijven
inzetten op dagopvang.
Eenzaamheid willen we actief bestrijden. Met gezelschap,
activiteiten maar ook met samen digitaal leren communiceren.

5
Jesse Bleekrode

sociaal-cultureel ondernemer |
Cacao aan de kade

6
Tim van de Meulengraaf
lerarenopleiding geschiedenis |
scouting

36
Paul Smeulders

wethouder financiën, duurzaamheid
en grondzaken

Wim Heres

huisarts Leonardus | tropenarts
ontwikkelingssamenwerking

