ANTOINETTE MAAS

#LIJSTTREKKER #RAADSLID #FRACTIEVOORZITTER

VERANDERING BEGINT HIER
Op 21 maart mag u naar de stembus voor de gemeenteraadsver
kiezingen. U bepaalt mee welke richting Helmond in gaat. A
 fgelopen
vier jaar nam GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis met
een eigen wethouder deel aan het college van Burgemeester &
Wethouders. En met succes! In deze vier jaar heeft GroenLinks laten
zien in het stadsbestuur het verschil te kunnen maken. Er zijn veel
initiatieven genomen en ondersteund die zorgen voor een socialer,
groener en opener Helmond.
GroenLinks maakt het verschil
Door onze deelname aan de coalitie
kwam er meer geld voor armoede
bestrijding en werd duurzaamheid
echt op de kaart gezet, in de strijd
tegen klimaatverandering. Onze
wethouder heeft afvalscheiding
verder doorgevoerd en een aanvul
lend geurbeleid opgesteld tegen een
verdere t oename van stankoverlast
in B
 rouwhuis. Bovendien zorgde hij
ervoor dat energieneutraliteit een
belangrijke doelstelling werd; de
overheidsgebouwen lopen hierbij
voorop. L
 okale duurzaamheids
initiatieven kunnen een beroep doen
op het nieuwe Duurzaamheids

fonds. Binnen een coalitie van linkse
en rechtse partijen, maatschappelijke
bondgenoten en het bedrijfsleven
wordt nu hard gewerkt aan een
gezamenlijke ambitie om de stad vóór
2035 klimaatneutraal te maken.
Dankzij GroenLinks wordt er voor
1,5 miljoen euro geïnvesteerd in fiets
infrastructuur. Minstens zo b
 elangrijk:
de N279 blijft een eenbaansweg en de
Ruit, een peperdure nieuwe weg langs
het Wilhelminakanaal en dwars door
de natuur, komt er niet. H
 etzelfde
geldt voor het oude prestigieuze
centrumplan. In plaats daarvan is
een n
 ieuwe en realistische aanpak

voor het centrum opgesteld, met
een p
 rachtig Havenpark. Er worden in
de hele stad extra bomen geplant en
er komt extra natuur, onder a
 ndere
in de Bundertjes en in Varenschut.
Plannen voor nieuwe bedrijventer
reinen in Varenschut en Brandevoort
zijn van tafel.
Naast inhoudelijke successen, zijn
we er trots op dat we een p
 ositieve
bijdrage hebben geleverd aan het
openbreken van de Helmondse
bestuurscultuur. Belangrijke plan
nen worden niet in het gemeente
huis bedacht en uitgewerkt, maar in
nauw overleg met alle betrokkenen.
Wethouders gaan de wijken in en zijn
voor iedereen toegankelijk. En in de
raad wordt even serieus geluisterd
naar de voorstellen van de coalitieals van de niet-coalitiepartijen. Dat is
belangrijk, want we doen het immers
allemaal voor Helmond.
Stem daarom GroenLinks
op 21 maart!

“GroenLinks wilde een andere
politiek bedrijven: open, eerlijk en
gebaseerd op wederzijds vertrou
wen. De laatste begroting werd
unaniem door de raad aangenomen,
een unicum in Helmond. Dus ja, daar
zijn we best trots op.”

PAUL SMEULDERS

#WETHOUDER FINANCIËN,
DUURZAAMHEID EN
GRONDZAKEN
“In oktober is het gelukt om afspra
ken te maken met woningcorporaties
om Helmond samen aardgasvrij te
maken. Het is tekenend voor hoe
we samen de verduurzaming van
de stad aanpakken. Duurzaamheid
staat nu echt op de kaart, maar er is
ook nog veel te doen. Het is nu een
k westie van doorpakken.”

Paul Smeulders (derde van links)

VERKOZEN TOT: BESTE
LOKALE BESTUURDER
VAN NEDERLAND 2017

HUISARTS WIM HERES OVER
ARMOEDE, ZORG EN MILIEU
HELMOND BEREIKBAAR:
DENK SMART!
Wie denkt dat steeds meer asfalt onze
bereikbaarheidsproblemen oplost, moet
even terugkijken op de afgelopen decennia.
Veel asfalt kwam erbij, maar de problemen
zijn er nog steeds. Wat ons betreft moet het
anders. Meer ruimte voor de fiets in en om
de stad, slimme verkeersoplossingen en een
beter OV.

ARMOEDE
Te veel mensen leven onder de armoede
grens, nog steeds te veel m
 ensen staan mede
daardoor aan de rand van de samenleving.
Hoewel we vooruitgang zien, vinden we dat
het nóg beter moet. Daarom willen we aan
de slag met nieuwe en vernieuwende sociale
plannen. Om m
 ensen kansen te bieden, om
ervoor te zorgen dat in Helmond iedereen
mee kan doen.

GEZOND KLIMAAT.
OOK IN DE SCHOOL
Het klimaatprobleem lossen we in Nederland
niet op. Laat staan in Helmond. Maar niets
doen is voor ons geen optie. Wij willen
bouwen aan een energieneutrale stad, aan
een schone stad en aan een groene stad.
Een stad waarin wij fijn wonen, maar die ook
nog toekomst biedt voor onze kinderen.

MENSELIJKE ZORG

ONZE JONGEREN

LEEFBARE WIJKEN

We prijzen ons gelukkig met de fantastische
zorgmedewerkers in onze stad! Als gemeente
moeten wij ervoor zorgen dat zij hun werk
op een menselijke en goede manier kunnen
blijven doen. Menselijke zorg, voor ouderen,
voor mensen met een beperking, voor
iedereen die dat nodig heeft, dát is ons
uitgangspunt. Zonder eigen bijdrages.

Jongeren voelen zich bij GroenLinks gezien
en gehoord. Logisch, want onze partij is zich
bewust van de enorme potentie die bij deze
doelgroep aanwezig is. Daarom willen we
niet voor, maar samen mét de Helmondse
jongeren op zoek gaan naar hun wensen voor
de stad van nu en straks. Met goede scholen,
voldoende woonruimte en een aantrekkelijk
cultureel klimaat.

Goede woningen in mooie, groene en even
wichtig samengestelde buurten en wijken.
Dat is wat GroenLinks wil. De binnenstad
en Helmond-West zijn prachtig opgeknapt.
Nu zijn de Waart, de Annawijk, HelmondOost en Helmond-Noord aan de beurt.
Leefbare wijken betekent ook veilige
wijken. Dat doen we samen met politie,
buurtbeheerders en buurtpreventie.

In uw beroep staat u midden in de
maatschappij. Hoe ervaart u, met uw
jarenlange ervaring, de toenemende
druk in de zorg?
Als huisarts kunnen we steeds meer,
maar er komt ook steeds meer op ons
bord terecht. Denk bijvoorbeeld aan
de GGZ-zorg: 1/3 van alle chronische
psychiatrische patiënten moest worden
ontslagen uit de psychiatrische zorg;
die mensen komen nu allemaal bij de
huisarts en hun ondersteuners. Voor
een deel prima, maar er is een deel van
de patiënten dat nu onvoldoende zorg
krijgt. Het andere voorbeeld zijn de
kwetsbare ouderen, die veel zorg nodig
hebben en deze nu niet meer krijgen
van de verpleeghuisartsen/zorg, maar

Samen kunnen we iets betekenen
voor iedereen die zorg nodig heeft.
Voor eenzame ouderen, mensen met
psychische problemen, of mensen
met een lichamelijke of verstandelijke
beperking. Investeren in de zorg is van
levensbelang. Op een dag krijgen we er
allemaal mee te maken.

14 JULE TUERLINGS
#STUDENT ROC TER-AA
#ZORG #WELZIJN

noodgedwongen thuisblijven en zijn
aangewezen op de huisartsenzorg.
Het ED berichtte onlangs dat
armoede effect heeft op gezondheid
van mensen. Er werd gesteld dat
inwoners van volkswijken minder
gezond zijn en gemiddeld zeven jaar
korter leven dan inwoners van rijke
re wijken. H
 erkent u dit beeld?
Jazeker, in onze wijk leven mensen
minstens 7 jaar korter dan in wel
varende wijken en dat is een ernstig
probleem van de hoogste orde. Belang
rijkste reden is de andere leefstijl
(roken, voeding, beweging) en zaken
als eenzaamheid, scheiding, drank
misbruik. Wil je dat v
 eranderen dan

Dagelijks ben ik minimaal twee uur
bezig met mijn sport. Het is mijn passie.
Ik verleg mijn grenzen, leer knokken,
plannen, omgaan met t eleurstellingen,
noem maar op. Sport is voor mij heel
belangrijk. In Helmond speelt JIBB al
enkele jaren een belangrijke rol bij
het bewegingsonderwijs en bij de
sportverenigingen. Dat moeten we
als gemeente koesteren!

heb je echt een lange adem nodig als
zorgverleners en als politiek, want
die 7 jaar v
 erschil kun je niet eens in
1 generatie tijd wegwerken. Dat duurt
wel een eeuw! Investeren in onderwijs,
maatschappelijk werk, zorg en huisarts
geneeskunde is essentieel.
Ook milieu-gerelateerde ziektes zijn
bedreigend voor de volksgezondheid.
Denk daarbij aan luchtvervuiling en
intensieve veelteelt. Volgens Groen
Links vraagt dit om een stevige aan
pak. Wat is uw visie daarop?
Ik hoef alleen maar te herinneren aan
een paar zaken uit onze regio: Q-koorts,
MRSA, fijnstof. Alle drie b
 edreigend
voor onze gezondheid en direct afhan

Passend onderwijs werkt alleen als
er ook echt een passende plek beschik
baar is. Dat betekent kijken naar kinde
ren, kijken naar het gedrag áchter het
gedrag. Daar wordt passend onderwijs
nog beter van. Hier blijven wij ons de
komende periode hard voor maken en
mee aan de slag gaan.

20 ELINE HANSEN
#INTERN BEGELEIDER
SPECIAAL ONDERWIJS

33 JORIS OTTEN
#NEDERLANDS K AMPIOEN
SLALOM KANOVAREN
# STUDENT JOURNALISTIEK

36 WIM HERES
#HUISARTS LEONARDUS
#LIJSTDUWER

kelijk van politieke b
 esluiten. Ik hoop op
een groene politiek in ZO-Brabant.
Voor het complete interview kijk op
www.groenlinkshelmond.nl

Brouwhuis wordt al 20 jaar geteis
terd door stank uitstotende bedrijven.
Stank en gif uitstorten over de wijk is
onacceptabel; Brouwhuis mag geen
tweede Moerdijk worden. Het is mijn
missie om Brouwhuis stankvrij te krij
gen en te houden.

8 BERT VAN SAS #LID
WIJKRAAD BROUWHUIS
#WERKGROEP BROUWBERG

Als onze jeugd in Helmond hun afval
kan scheiden van basisschool tot en
met de middelbare, leren zij al snel over
duurzaamheid. Zo leren we ze zuinig
zijn met grondstoffen, recycling en cir
culair denken: iets waar je al jong mee
kunt beginnen!

2 LARA TAMARINOF
#OPRICHTER WEGGEEFHOEK
#AFVALBELEID SCHOLEN

LEVENDIG CENTRUM

INTENSIEVE VEEHOUDERIJ

Helmond heeft een compact centrum. Die kracht moeten we echter
veel beter benutten. Winkelen, uitgaan, kunst, cultuur en recreëren,
in ons relatief kleine centrum is het allemaal mogelijk. In de afgelopen
periode hebben we de eerste stappen gezet. Nu gaan we op naar
de volgende fase. GroenLinks wil meer groen toevoegen, o.a. op het
Ameideplein en op de Markt. Met het Havenpark wordt binnenkort
gestart.

Er zijn enorm veel dieren in de Peel met grote gezondheidsrisico’s
voor Helmond. De gevolgen van de schaalvergroting en de daaraan
gekoppelde megastallen en mestverwerkers zijn enorm, voor mens
én dier. Kijk alleen maar naar de stankoverlast in Brouwhuis en het
terechte verzet tegen een grootschalige geitenhouderij uit de wijk
Dierdonk. Wij kiezen voor meer dierenwelzijn en voor een mooiere en
gezondere leefomgeving. Dat we daarbij ook de samenwerking zoeken
met onze buurgemeenten spreekt voor zich.

Honderden kinderen in Helmond
leven nu samen met hun ouder(s)
in a
 rmoede, terwijl het economisch
steeds beter gaat. Zeker kinderen
moeten we beschermen tegen armoe
de, ieder kind verdient een eerlijke
start. GroenLinks Helmond wil kansen
bieden en taboes doorbreken.

3 M’HAMED YAHIA
#WELZIJNSWERKER
# PROJECTLEIDER MATCHMENTOR #LEV-GROEP

Het is belangrijk dat in elke buurt
en wijk voldoende plek is voor m
 ensen
om elkaar te ontmoeten. En dat
alle vormen van contact worden
gestimuleerd en ondersteund.

32 LEO LITJENS #OPBOUWWERKER-WOONCONSULENT
#HELMOND-WEST

Wat als dieren konden praten. Wat
denkt u dat ze zouden zeggen van de
jaarlijkse vuurwerkoverlast? Wordt
het geen tijd om wat meer rekening
met ze te houden? En te stoppen met
de harde knallen die wekenlang voor
angst zorgen bij onze viervoeters…

ROSSI & JAY
NIET VERKIESBAAR

De gemeente verdient een compli
ment voor haar aandacht en beschik
baar budget voor natuurontwikkeling.
Wel kunnen ze zich meer inspannen op
het gebied van voorlichting en educatie
en daarbij gebruik maken van de daar
op gerichte natuurverenigingen.

30 ANNE REGTS
#BIOLOOG #SECRETARIS
IVN HELMOND

#TEAMGROENLINKSHELMOND
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2 LARA TAMARINOF #OPRICHTER WEGGEEFHOEK #DUURZAMER HELMOND #AFVALBELEID SCHOLEN
3 M’HAMED YAHIA #WELZIJNSWERKER #PROJECTLEIDER MATCHMENTOR #LEV-GROEP
4 THOMAS TUERLINGS #MASTERSTUDENT FILOSOFIE #JONGE KLIMAATBEWEGING #COMMISSIELID
5 JESSE BLEEKRODE #SOCIAAL-CULTUREEL ONDERNEMER #ORGANISATIEADVISEUR #CACAO AAN DE KADE
6 TIM VAN DE MEULENGRAAF #LERARENOPLEIDING GESCHIEDENIS #SCOUTING #VOORZITTER DWARS BRABANT
7 GIEL VAN HOOFF #STADSHISTORICUS #ADVIESRAAD CULTUUR #INDUSTRIEEL ERFGOED NEDERLAND
8 BERT VAN SAS #NATUURKUNDIG INGENIEUR #LID WIJKRAAD BROUWHUIS #WERKGROEP BROUWBERG
9 LIANNE VAN DE WESTERLO #INGENIEUR COMPUTERKUNDE #AUTISMEBEGELEIDING #BESTUUR STERRENWACHT
10 SEBASTIAN PEREZ #ARCHITECT #BRAINPORT SMART DISTRICT #CIRCULAIR
11 MARTIJN VAN STRATUM #INTERNATIONAAL RISK MANAGEMENT CONSULTANT #POSIMISTISCH CRITICASTER
12 RUUD VERHOEVEN #HISTORICUS #ONDERNEMER/FIETSKOERIERSDIENST #VOORZITTER MORRISDANSERS
13 IVO BASTIAANSEN #ONTWERPER STATION HELMOND #DOCENT HS #KENNISTEAM ENERGIETRANSITIE
14 JULE TUERLINGS #STUDENT ROC-TER AA #ZORG #WELZIJN
15 JENNY SMETS #ARCHITECT #DUURZAAMHEIDSCAFÉ HELMOND
16 ANNE BREKELMANS #ARBEIDS- EN ORGANISATIEPSYCHOLOOG #GEZONDHEIDSZORG #HRM
17 JOSEFIEN VAN DIJK-VERHEIJ #DOCENT NEDERLANDS/ENGELS #LEV-GROEP #VLUCHTELINGENWERK
18 AVELIEN MEINARDI #BESTUURSLID/SECRETARIS #BEGELEIDING ANDERSTALIGE KINDEREN
19 ELLEN VAN DAEL #REFLEXZONETHERAPEUT #NATUURLIJKE GENEESWIJZE
20 ELINE HANSEN #SPECIAAL ONDERWIJS #BASISSCHOOL DE ZWENGEL
21 JACQUELINE VAN DE VEN #CREATIEF THERAPEUT SPECIAAL ONDERWIJS #ST. HELMOND-SAN MARCOS
22 MARK ROEST #BUURTONTWIKKELING #DE WAART #AMNESTY INTERNATIONAL HELMOND #TAALMAATJE
23 BIRGIT ROMIJN #BESTUURSLID/PENNINGMEESTER #VLUCHTELINGENWERK
24 ED VAN RIJSBERGEN #NAZORG EX-GEDETINEERDEN #PERSOONLIJK BEGELEIDER
25 ANKIE UITTENBOOGAARD #PRAKTIJK VOOR GEZONDHEIDSTHERAPIE & NATUURGENEESKUNDE
26 KEES KLOK #ZELFSTANDIG KLUSSER #TENOR BIJ HELMONDS KAMERKOOR #ACTIEF LID PKN-HELMOND
27 ANKE BREUERS #VOORMALIG MEDEWERKER JEUGDZORG #ACTIEF BIJ BIOLOGISCHE TUIN
28 HENNIE JANSEN #ACTIEF PACIFIST #EUROPEAAN
29 GERRIT BAGGERMANS #VRIJWILLIGER DE AAICLUB #DIEREN EN DEMENTERENDEN
30 ANNE REGTS #BIOLOOG #SECRETARIS IVN HELMOND
31 LING KO #VOORMALIG FRACTIEVOORZITTER #IT-CONSULTANT #OUD-BESTUURSLID IMPACT
32 LEO LITJENS #OPBOUWWERKER-WOONCONSULENT #HELMOND-WEST #LEV-GROEP #WEST-WIJZER
33 JORIS OTTEN #NEDERLANDS KAMPIOEN SLALOM KANOVAREN #STUDENT JOURNALISTIEK
34 PIETER-JAN VAN KUPPENVELD #ADVOCAAT #SOCIAAL RECHT #TANGODANSER
35 PETRA VERDONK #PSYCHOLOOG #VU MEDISCH CENTRUM #GENDER EN DIVERSITEIT
36 WIM HERES #HUISARTS LEONARDUS #TROPENARTS #ONTWIKKELINGSWERK

STEM OP 21 MAART
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