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Met dit programma heb ik het volste vertrouwen dat we de juiste handvatten 
hebben om de opgaven die voor ons liggen met succes aan te pakken. Met 
dit programma gaan we Helmond eerlijker, groener en levendiger maken. Dat 
doen we door een andere manier van denken en werken. Met een overheid 
die naast en achter haar inwoners gaat staan, in plaats van tegenover haar 
inwoners. Met een overheid die het lef en de visie heeft om het heft in eigen 
hand terug te nemen en te staan voor het maatschappelijk belang. 

Thomas Tuerlings
Lijsttrekker GroenLinks Helmond

VOORWOORD
ONZE LIJSTTREKKER AAN HET 
WOORD
De afgelopen jaren hebben we ervaren hoe ons dagelijks 
leven compleet overhoop werd gehaald door een tot dan toe 
onbekend virus.

We hebben gezien hoe dit virus ons als individu kan raken, maar ook hoe het 
de samenleving kan raken waar wij als individu onlosmakelijk mee verbonden 
zijn. Als individu zijn we misschien niet allemaal even kwetsbaar, maar onze 
samenleving is dat duidelijk wel. 

De coronacrisis heeft ons doen beseff en dat we de afgelopen decennia 
geleefd hebben zonder rekening te houden met de kwetsbaarheid van onze 
samenleving en dat er stevige opgaven liggen voor de toekomst. Doorgaan 
op de koers van de afgelopen decennia is niet toekomstbestendig gebleken. 
Zo koersen we af op onherstelbare schade door klimaatverandering, is de 
kloof tussen arm en rijk alleen in de VS groter dan in Nederland en vormde de 
toeslagenaff aire het dieptepunt van groeiend wantrouwen tussen overheid en 
inwoners. 

Gelukkig heeft GroenLinks Helmond de afgelopen jaren laten zien hoe het wél 
anders kan. Hoe we onze sociale en maatschappelijke waarden, onze welvaart 
en ons welzijn en onze natuurlijke omgeving weer terug in evenwicht kunnen 
brengen. We kunnen dit moment gebruiken om blijvende verandering extra 
kracht bij te zetten. De belangrijkste vraag is dus: Wat willen we behouden uit 
onze pre-corona leefstijl en wat willen we vernieuwen?
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INLEIDING 
WAAROM GROENLINKS HELMOND 
DE GROOTSTE MOET BLIJVEN
Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?
Een duurzamer Helmond, een autoluw centrum en een gezonde en 
jeugdvriendelijke stad. Het zijn dé veranderingen die we de afgelopen jaren 
hebben ingezet. En als besturende (sinds 2014) grootste partij van Helmond 
(sinds 2018) hebben we hier stappen in gezet. Daar zijn we trots op, maar we 
zijn nog niet klaar!  

De afgelopen jaren hebben we de samenwerking gezocht met allerlei initiatieven 
in de stad. We hebben coalities gevormd. Samen hebben we allerlei stappen 
gezet, zoals: Een lokaal preventie-akkoord om gezondheid te stimuleren, Alle 
Lichten op Groen voor een klimaatneutraler Helmond, een onderwijsagenda 
om kansengelijkheid in het onderwijs te stimuleren, opgesteld samen met alle 
onderwijspartners en kinderopvang, de coalitie Ruimte om te Leven om de 
tweedeling in Helmond tegen te gaan en Helmond als Fairtradegemeente, met 
als doel het nastreven van de Global Goals.

Daarnaast heeft GroenLinks Helmond in het college en in de raad het verschil 
gemaakt door samen met anderen de stad nog groener én socialer te maken.
 
Dankzij de stemmen die we hebben gekregen, hebben we deze veranderingen in 
gang gezet. Zo zie je maar hoe belangrijk jouw stem is. Verandering begint echt 
bij jou!

Wat willen we de komende vier jaar gaan doen?
Onze wereld verandert razendsnel. Kijk naar de afgelopen jaren, waarin 
hybride onderwijs en thuiswerken ‘het nieuwe normaal’ werden. De manier 
waarop we leven, werken en recreëren verandert. Daardoor moeten ook 
steden veranderen. Wat betekent dat voor (het groeiende) Helmond?

Wij durven grote keuzes te maken
Ook de komende jaren zijn er voor Helmond grote vraagstukken die om 
een oplossing vragen. Daarbij horen ‘grote’ keuzes op basis van lef, visie 
en ambitie. Wij willen de toekomst van Helmond positief veranderen, niet 

alleen voor de komende vier jaar, maar ook voor de jaren daarna. GroenLinks 
Helmond wil blijven bijdragen aan een eerlijker, groener en gezonder 
Helmond voor iedereen, met de Global Goals als leidraad voor onze koers.

Groene en slimme verstedelijking
Als we mee willen gaan met de tijd, moeten we de kansen grijpen die de 
Brainportregio ons biedt. Denk aan werkgelegenheid, groei en innovatie. 
Daarom zijn wij trots op de komst van de slimste wijk van Nederland in 
Helmond: Brainport Smart District. Die nieuwe wijk past helemaal bij ons idee 
van ‘groene en slimme verstedelijking’. Wij gaan voor een Helmond waar jij 
werk en leven optimaal kunt combineren.

Iedereen	moet	profiteren	van	de	voordelen	van	de	
Brainportregio
Een andere grote keuze die we maken, is dat we voor iedereen 
bestaanszekerheid willen. Elke Helmonder moet de  mogelijkheid krijgen om 
talenten te ontplooien en in te zetten. We willen dan ook de tweedeling in 
de samenleving terugdringen en gaan voor kansengelijkheid. Iedereen moet 
namelijk kunnen profiteren van de voordelen van de Brainportregio.

Verbinding, vertrouwen en hoop
De opgave is en blijft groot. Daarom wil GroenLinks Helmond voortbouwen op 
de sociale, eerlijke, groene beweging die we in Helmond sinds 2014 hebben 
ingezet. GroenLinks Helmond staat voor verandering en een transparante 
manier van politiek bedrijven. Wij staan voor het gemeenschappelijk belang 
en maatschappelijke waarden op de lange termijn, niet voor financieel gewin 
op korte termijn. GroenLinks Helmond staat voor verbinding, vertrouwen en 
hoop, in plaats van verdeeldheid. Wij staan voor een overheid die naast en 
achter haar inwoners staat, in plaats van daar tegenover. We hebben laten 
zien dat het anders kan. Dit houden we vast voor de toekomst!
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Iedereen kan meedoen, rondkomen en vooruitkomen. 
Zonder discriminatie en zonder tweedeling. Kwetsbare inwoners 
hebben recht op goede en menselijke ondersteuning. Wij laten 
niemand in de steek.

Iedereen profiteert van Brainport, de slimste regio. De 
Brainportregio moet socialer en groener.

Voldoende duurzame (sociale) huur- en koopwoningen voor 
starters en mensen met een middeninkomen.
 
Een bereikbaar, compact, levendig en autoluw 
centrum. Een plek waar winkels, horeca, wonen, cultuur én 
groen centraal staan.
 
Schone, gezonde lucht voor alle Helmonders. Actie tegen 
stankoverlast!
 
Mooiere natuur en extra groen in en om de stad. Ook voor 
dieren is Helmond een veilige plek. Iedere inwoner moet kunnen 
genieten van de natuur.
 
Meer ruimte voor kunst en creativiteit. Kunst en cultuur 
verrijken ons leven.
 
Extra aandacht voor kinderen en jongeren: Helmond is en blijft 
een jeugdvriendelijke stad, voor alle kinderen. 
 
De klimaatcrisis vraagt om actie! Voorrang aan duurzame 
energie en schoon vervoer. Helmond moet in 2035 
klimaatneutraal zijn.

Ruimte en budget voor initiatieven van burgers, 
professionals en organisaties die de stad socialer, leefbaarder, 
groener en schoner kunnen maken.

DE 10 SPEERPUNTEN VAN 
GROENLINKS HELMOND
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HOOFDSTUK 1

EERLIJK, SOCIAAL EN 
ZORGZAAM

Een stabiele basis voor iedereen
Een stabiele, gezonde en veilige basis in het leven, dat 
verdienen we allemaal. Iedereen in Helmond moet kunnen 
meedoen, via school, via vrijwilligerswerk, via een betaalde 
baan of op een andere manier. Iedereen in Helmond heeft recht 
op toegankelijke en menselijke zorg en ondersteuning. Iedereen 
in Helmond heeft recht op een (betaalbare) plek om te wonen.

Menselijke benadering
Als het niet lukt om een baan te vinden, willen wij dat de 
gemeente helpt. Als je je baan verliest, moet er een goed 
sociaal vangnet zijn, zodat je met ondersteuning een nieuwe 
baan kunt vinden. Als je te maken krijgt met mentale of fysieke 
tegenslag, willen wij dat de zorg voor je klaarstaat. Niemand 
mag door overmacht buiten de boot vallen. Iedereen, van jong 
tot oud, verdient een kans om te ontdekken wat zijn of haar 
talenten zijn. Iedereen wil gezien en gewaardeerd worden. 
Voor GroenLinks Helmond is niet het bureaucratische systeem 
leidend, maar de menselijke maat en een menswaardige 
benadering.
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IEDEREEN HEEFT TALENT 
EN TELT MEE
De omgeving waarin je wordt geboren, mag niet bepalen hoe ver je kunt komen in je 
leven. Iedereen moet groot kunnen (en durven!) dromen. De samenleving moet hier 
oog voor hebben. Iedereen is natuurlijk anders, maar dat mag er niet toe leiden dat 
we mensen vergeten. Dit geldt in het bijzonder voor kinderen. We willen voorkomen 
dat kinderen met een achterstand op school beginnen. En waar dat toch gebeurt, 
zorgen we dat die achterstand weggewerkt wordt. De ontwikkeling van ieders 
talenten, zeker van kinderen, staat voorop.

Goede start voor ieder kind
Helmond is aangesloten bij het landelijke programma Kansrijke Start. De eerste 
1000 dagen van kinderen zijn namelijk van groot belang voor de ontwikkeling 
in het verdere leven. We willen ouders en kinderen dan ook zo goed mogelijk 
ondersteunen in deze periode. Daarnaast wil GroenLinks Helmond verder 
inzetten op een preventieve jeugdaanpak. Ook staan we voor structurele 
financiering voor vroeg- en voorschoolse educatie.
 
Bij de les blijven
Samen met het onderwijs in Helmond proberen we schooluitval te voorkomen. 
GroenLinks Helmond stimuleert en ondersteunt leerwerktrajecten voor jongeren 
die zich graag ontwikkelen in de praktijk. We zorgen voor hulp (voorzieningen) 
voor jongeren die even de weg kwijt zijn.

Meedoen
GroenLinks Helmond wil dat er extra geld en aandacht komt voor wijken met 
meer risico’s op onderwijsachterstanden. We zetten in op een uitbreiding van 
de Verlengde Schooldag en op taalprogramma’s voor ouders. Daarnaast willen 
we dat basisscholen en middelbare schoolklassen ieder jaar gratis naar de 
Helmondse musea, een wedstrijd van Helmondse sportclubs etc. gaan. Kinderen 
in armoede helpen we, zodat ze kunnen meedoen met hun klasgenootjes.

Taalvaardigheid
Het niet of beperkt beheersen van de Nederlandse taal heeft grote impact. Omdat 
schaamte daarbij een rol kan spelen, is toegankelijke ondersteuning dicht bij huis 
belangrijk. Hiervoor is meer samenwerking nodig tussen bijvoorbeeld scholen, 
consultatiebureaus en taalaanbieders en ook de bibliotheek,  bedrijven en 
huisartsen. Ook moet de gemeente duidelijk en helder communiceren. In brieven, 
formulieren en op de website. Bij het leren van de Nederlandse taal spelen tijd en 
bereikbaarheid een rol. Ouders moeten net als hun kinderen terecht kunnen bij 
de scholen voor taalondersteuning.

Scholen als spil in de wijk
Een inspirerende leeromgeving draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. We 
zorgen voor vergaande samenwerking van kinderopvang en basisonderwijs. 
In Rijpelberg, maar later ook in andere wijken, willen we dat de scholen zich 
ontwikkelen tot de spil in de wijk. We denken dan aan een plek waar bijvoorbeeld 
ook jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg en maatschappelijk werk aansluiten. 
GroenLinks Helmond wil gezonde en duurzame nieuwe onderwijsgebouwen, 
met een goede luchtkwaliteit, watertappunten en natuurlijk zonnepanelen op alle 
daken.

Omscholing en bijscholing
De arbeidsmarkt verandert continu en daarmee ook de kennis en vaardigheden 
die gevraagd worden. We zetten zoveel mogelijk in op omscholing. Zodat 
mensen die werkeloos worden, een nieuwe baan in hun eigen regio kunnen 
vinden.  We zorgen ervoor dat mensen zich hun leven lang kunnen blijven 
ontwikkelen.
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IEDEREEN VRIJ VAN FINANCIËLE 
ZORGEN
Financiële zekerheid en minder stress zijn voor iedereen belangrijk. Je voelt je 
daardoor veilig en zeker en je leeft gezonder.  Zonder een financieel stabiele basis 
komen de belangrijkste levensbehoeften ernstig in het gedrang. Iedereen moet 
bijvoorbeeld eten kunnen kopen of een dak boven het hoofd hebben. Bovendien 
heeft financiële stress negatieve gevolgen voor onze mentale en fysieke gezondheid. 
Uit onderzoek van Nibud blijkt dat de helft van de Nederlandse huishoudens op 
termijn financieel kwetsbaar is. GroenLinks Helmond vindt dat iedereen in Helmond 
recht heeft op een stabiele financiële basis. Ons uitgangspunt daarbij is: minder 
regels en meer vertrouwen. Wij geloven dat een basisinkomen uiteindelijk de enige 
oplossing is voor de sociaal-economische problemen in ons land.

Armoede aanpakken
We mogen niet accepteren dat armoede van generatie op generatie wordt 
doorgegeven. GroenLinks Helmond wil mensen structureel uit de armoede 
helpen en mensen helpen zichzelf te helpen. Wij willen dat minimaregelingen 
in de toekomst niet meer nodig zijn. Zolang deze toch nog nodig zijn, moeten 
alle Helmonders met een laag inkomen, ongeacht taalniveau, in aanmerking 
kunnen komen voor deze regelingen. Daarvoor moet de gemeente duidelijker 
communiceren en eenvoudige aanvraagformulieren gebruiken.
 
Schulden op tijd in beeld
GroenLinks Helmond wil het taboe op schulden doorbreken en het verdienmodel 
op schulden afschaffen. Mensen met schulden moeten snel worden geholpen, 
zodat problemen zich niet opstapelen. Dat kan door op tijd vast te stellen dat er 
problemen zijn (vroegsignaleren). Hiervoor moet er een goede samenwerking zijn 
tussen gemeente, banken, het UWV, woningbouwcorporaties, belastingdienst, 
energiemaatschappijen, huisartsen en zorgverzekeraars. We maken hulp 
toegankelijk om schulden zoveel mogelijk te voorkomen. Wanneer het toch mis 
gaat en terugbetalen onmogelijk wordt, staan we als gemeente klaar om mensen 
te helpen.

Werken vanuit de bijstand
Mensen in de bijstand willen in veruit de meeste gevallen niets liever dan 
meedoen in de maatschappij. Wij willen hen daarin ondersteunen en stimuleren, 
omdat GroenLinks Helmond ervan overtuigd is dat meedoen helpt. Het geeft 
je leven zin en je krijgt een positiever gevoel over jezelf. Wij willen dat alle 
mensen in Helmond kunnen werken en bijverdienen vanuit een perspectief van 
vertrouwen, niet met het label van een mogelijke fraudeur. Werken vanuit de 
bijstand, zowel betaald- als vrijwilligerswerk, draagt bij aan de ontwikkeling en 
zelfontplooiing en heeft meerwaarde voor de maatschappij.

Basisbanen
Wij willen een pilot met basisbanen voor mensen die weinig kans maken op een 
reguliere baan. In plaats van de uitkering en bijkomende verplichtingen, krijgen zij 
bijvoorbeeld een baan als schoolconciërge.

Sociale coöperatie en vrijwilligerswerk
GroenLinks Helmond ziet mogelijkheden voor een sociale coöperatie die mensen 
met een uitkering de mogelijkheid biedt te ondernemen met behoud van de 
uitkering. We willen ook aandacht voor  vrijwilligerswerk en mantelzorg vanuit de 
bijstand. Of hiervoor de sollicitatieplicht losgelaten kan worden, zijn we aan het 
onderzoeken. We zetten er dus fors op in dat mensen de mogelijkheden krijgen 
om actief te worden en mee te doen.

Betere begeleiding voor mensen in de bijstand
Een inspirerende leeromgeving draagt bij aan de kwaliteit van onderwijs. We 
zorgen voor vergaande samenwerking van kinderopvang en basisonderwijs. 
In Rijpelberg, maar later ook in andere wijken, willen we dat de scholen zich 
ontwikkelen tot de spil in de wijk. We denken dan aan een plek waar bijvoorbeeld 
ook jeugd- en jongerenwerk, jeugdzorg en maatschappelijk werk aansluiten. 
GroenLinks Helmond wil gezonde en duurzame nieuwe onderwijsgebouwen, 
met een goede luchtkwaliteit, watertappunten en natuurlijk zonnepanelen op alle 
daken.
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IEDEREEN TOEGANG TOT EEN 
WONING
Iedereen moet goed kunnen wonen. En betaalbaar. In iedere wijk in Helmond. 
Om een aantrekkelijke woonstad te kunnen zijn, is het belangrijk dat er diverse 
woonmilieus in de stad te vinden zijn. Dus wijken waar jong en oud en mensen 
met verschillende inkomens en achtergronden samenleven. Daarbij hebben we 
nadrukkelijk te maken met regionale afspraken (afstemming), het belang van 
duurzaamheid en de energietransitie. Onze ambitie om in Brandevoort de slimme 
wijk Brainport Smart District te realiseren, sluit hier op aan. Daarnaast is er continu 
aandacht voor de andere wijken en buurten in de stad. Helmond blijft doorgaan met 
de ontwikkeling van Suytkade, Groene Loper, Liverdonk en Hazewinkel. 
De in 2016 ingezette verfrissing van de Annawijk wordt doorgezet en afgemaakt. We 
zijn er voor alle Helmonders en richten onze energie op die wijken waar verbetering 
het hardst nodig is en de grootste bijdrage levert aan een fijnere woonomgeving. De 
komende jaren moeten ook de wijken Helmond-Noord, Helmond-Oost en Rijpelberg 
met een visie en plan worden aangepakt.

Nieuwe woningen voor iedereen
De komende jaren worden 10.000 nieuwe woningen in Helmond gebouwd. Wij 
willen dat de opbouw van deze nieuwe woningen aansluit bij de inkomensopbouw 
van de Helmondse samenleving. Dat betekent dat er gemiddeld 30 procent 
sociale huurwoningen gebouwd moet worden en 40 procent betaalbare woningen 
in het middensegment (koop en huur). Beschikbare bestaande gebouwen geven 
we een nieuwe bestemming of richten we opnieuw in. Daarnaast nemen we de 
ruimte boven winkels in het centrum mee. We bekijken de mogelijkheden om 
grote bedrijven (o.a. Vlisco, Nedschroef en Raymakers) te verplaatsen om zo 
extra ruimte voor woningen te creëren.
 
Vlotte bouw met andere woonvormen
Om zo snel mogelijk de wooncrisis op te lossen, willen we experimenteren 
met het sneller bouwen van woningen (binnen alle mogelijkheden van de wet). 
Dat kan door te kijken naar andere woonvormen zoals collectief particulier 
opdrachtgeverschap (CPO-projecten), woningcorporaties, woonzorgclusters, tiny 
houses en woongroepen. Natuurlijk met oog voor impact op de omgeving.

Gemeente neemt regie bij ontwikkeling plannen
Het grondbedrijf van de gemeente moet ook een ontwikkelbedrijf worden. Koop 
en verkoop van grond en een passieve houding van de gemeente past niet 
meer bij deze tijd. De gemeente neemt voortaan de regie bij het ontwikkelen van 
plannen. Als projectontwikkelaars hier geld op verdienen, kan een gemeente dit 
ook, maar dan ten gunste van de maatschappij.

Lagere huren voor bewoners die tussen wal en schip vallen
Veel inwoners zitten op dit moment financieel gevangen in hun woning. Zij 
verdienen te veel voor sociale huur maar te weinig om door te kunnen stromen 
(of de torenhoge huren in de vrije sector te betalen). Om dit tegen te gaan, 
wil GroenLinks Helmond dat de gemeente Helmond samen met de gemeente 
Eindhoven optrekt in het opzetten van een gemeentelijke woningcorporatie. Die 
corporatie zorgt voor meer betaalbare woningen voor inwoners die nu tussen 
wal en schip vallen. Zodra dit wettelijk mogelijk is, stellen we een maximale 
huurstijging in voor nieuwe huurwoningen in de vrije sector.

Woningen zijn een basisbehoefte, geen handelswaar
We willen voorkomen dat Helmondse woningen onbetaalbaar worden door 
de invloed van beleggers. We breiden de zelfbewoningsplicht uit en voeren 
een anti-speculatiebeding in. Ook pakken we het uitbuiten van huurders 
door huisjesmelkers aan. Voor het verhuren van een woning of kamer is een 
verhuurdersvergunning verplicht. Verhuurders die niet zorgen voor fatsoenlijke 
woonomstandigheden of discrimineren bij verhuur, verliezen hun vergunning. 
We willen, net als in de gemeente Eindhoven, een huurteam introduceren dat 
huurders in Helmond helpt om op te komen voor hun woonrechten, bijvoorbeeld 
als ze te veel betalen.
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Betere doorstroming
Door de woningnood kunnen veel mensen niet doorstromen naar een nieuwe 
woning. Denk aan studenten, ouderen, statushouders, mensen die in een 
zorginstelling verblijven of daklozen. GroenLinks Helmond vindt het belangrijk dat 
er rekening gehouden wordt met de verschillende groepen in de samenleving. 
Ook kijken we of we slimmer woningen kunnen toewijzen, voor een betere 
doorstroming. Daarmee voorkomen we maatschappelijke problemen én komen 
er weer woningen voor andere mensen vrij. We willen regionaal afspraken 
maken over een kortere wachttijd voor huurwoningen: Deze moet richting 2030 
teruggebracht worden naar maximaal drie maanden.

Ouderenwoningen
Ouderen kunnen op dit moment maar moeizaam een woning vinden. 
Zeker omdat er vaak best wat voorwaarden aan een woning gesteld 
worden, bijvoorbeeld als je slecht ter been bent. Woningcorporaties en 
zorgverleners moeten hierin gezamenlijk optrekken. Ook voor eerste generatie 
arbeidsmigranten die nu vaak pensioengerechtigd zijn, kijken we naar gepaste 
woonvormen in samenwerking met zorginstellingen. Hierbij werken we 
cultuursensitief: dus iedere cultuur moet zich thuis kunnen voelen binnen een 
instelling.
 
Jeugdhuisvesting voor jongeren in Helmond
Door de hoge woonprijzen en beperkte beschikbaarheid van woningen, is er 
voor thuisverlaters nauwelijks betaalbare huisvesting. Zij blijven noodgedwongen 
langer bij hun ouders wonen of gaan op zoek naar betaalbare woonruimte buiten 
Helmond. Wij vinden het belangrijk dat hier aandacht voor is. Het stationskwartier 
is bij uitstek een gebied waar jongeren kunnen wonen.

Duurzame nieuwbouw met oog voor mens en natuur
Nieuwe woningen worden gebouwd om lang mee te gaan. Zo’n woning 
moet toekomstbestendig zijn. GroenLinks Helmond wil dat alle nieuwbouw 
energieneutraal, natuurinclusief (ruimte voor de natuur), zoveel als mogelijk 
circulair (hergebruik materialen) en biobased (bouwen met natuurlijke 
materialen) is, met veel ruimte voor groen. Dit toetsen we aan de hand van een 
materialenpaspoort. We gaan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen 
de welstandscommissie) een bredere opgave meegeven, waarbij niet alleen 
architectonische en ruimtelijke kwaliteit punten krijgt, maar ook duurzaamheid, 
klimaatadaptatie, betaalbaarheid, gezondheid en circulariteit.
 
Sneller en slimmer verduurzamen dankzij duurzaamheidspact
GroenLinks Helmond wil dat inwoners kunnen profiteren van de kennis 
en schaalvoordelen van o.a. het Energiehuis en van wooncorporaties bij 
verduurzaming. Naar voorbeeld van de gemeente Eindhoven sluiten we een 
Duurzaamheidspact met woningcorporaties en de huurdersvertegenwoordiging. 
Daarmee kunnen we woningen sneller en slimmer verduurzamen.
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IEDEREEN KRIJGT GOEDE ZORG

Wij zien zorg als eerste levensbehoefte. In de zorg kijken we naar wat mensen 
kunnen, wat zij willen en wat zij nodig hebben. Volgens ons moet aandacht 
voor de mens centraal staan en niet de regels en structuren of het maken van 
winst. Wachtlijsten zoals we die nu kennen, zijn funest voor de levens van 
zorgbehoevenden. Zorgaanbieders die zorg alleen zien als verdienmodel, zijn niet 
welkom in Helmond.

Toegankelijke, menselijke ondersteuning en zorg
GroenLinks Helmond wil dat mensen zo lang als zij willen zelfstandig thuis 
kunnen blijven wonen en de regie voor het regelen van ondersteuning in eigen 
hand kunnen houden, maar ook de mogelijkheid en vrijheid hebben te kiezen 
voor gedeelde woonvoorzieningen. Uitgangspunt voor GroenLinks Helmond is 
dat kwetsbare inwoners recht hebben op toegankelijke, menselijke ondersteuning 
en zorg.
 
Een goede gezondheid in alle Helmondse wijken
In sommige wijken leven mensen gemiddeld zeven jaar korter dan in andere 
wijken! Een goede gezondheid is dus niet voor alle Helmonders vanzelfsprekend. 
GroenLinks Helmond investeert flink in programma’s die een gezonde 
leefomgeving en leefstijl bevorderen. We zetten het lokaal preventieakkoord 
voort en willen regionaal samenwerken. De GGD krijgt een belangrijkere rol 
op het gebied van publieke gezondheid. De gemeente maakt afspraken met 
kinderopvang, scholen, sportverenigingen, werkgevers, cultuurinstellingen 
en zorgverzekeraars. In wijken waar de gemiddelde gezondheid achterblijft, 
investeren we extra.

Sociaal vangnet in de buurt
Als het even minder gaat, moet je naast professionele hulp kunnen rekenen 
op een sociaal vangnet. Bijvoorbeeld door burenhulp, buurtinitiatieven en 
verenigingen. GroenLinks Helmond wil deze natuurlijke verbanden tussen 
inwoners ondersteunen en versterken en de subsidiemogelijkheden voor 
burgerinitiatieven vereenvoudigen.

Mantelzorgers zo goed mogelijk ondersteunen
We hebben oog voor mantelzorgers, die erop moeten kunnen rekenen dat ze 
worden ontlast als ze even geen ondersteuning kunnen bieden. Wij willen dat de 
ondersteuning voor mantelzorgers vindbaar is voor alle nationaliteiten. Daarbij 
moet er ook aandacht zijn voor jeugdige mantelzorgers via onze Sociale Teams, 
in samenwerking met zorgprofessionals, huisartsen, ziekenhuizen, thuiszorg, 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Hoe eerder zij in beeld zijn, hoe meer de 
gemeente voor ze kan betekenen. We willen vrij baan voor mantelzorgwoningen 
en voor nieuwe coöperatieve woonvormen die mantelzorg makkelijker maken. 
Wij zijn alle mantelzorgers ongekend dankbaar voor de miljoenen uren vrijwillige 
zorgondersteuning die zij in Helmond verlenen.

Maatwerk in de zorg
De kracht van mensen moet centraal staan bij zorg en ondersteuning. Dit 
uitgangspunt geldt al voor de wijkteams, maar wat GroenLinks Helmond betreft, 
gaat dit ook gelden voor alle organisaties die voor en met inwoners werken, 
inclusief de gemeente zelf. Niet iedereen is zelfredzaam of heeft een goed 
sociaal netwerk. We willen maatwerk in de zorg zodat inwoners niet worden 
overvraagd. De behandelend medewerker moet de ruimte en het budget krijgen 
om te doen wat nodig is om te komen tot duurzame oplossingen.

Betere zorg door goede samenwerking
Wie zorg nodig heeft, verdient snel goede hulp en hulpverleners die naar je 
luisteren en goed samenwerken. Te vaak kijken hulporganisaties nog naar 
elkaar. Dat zorgt voor vertraging en zo stapelen problemen zich op. We 
willen een zorgcultuur in het belang van diegene die zorg nodig heeft. Een 
zorgcultuur waarin we elkaar feedback durven geven en aan durven spreken 
als zorg niet goed loopt en waarin ontwikkeling en verbetering boven controle 
en verantwoording gaan. Afschuiven van hulpvragen mag geen optie zijn. Hoe 
eerder een zorgvraag in beeld is, hoe meer hulporganisaties en de gemeente 
kunnen betekenen. Wijkteams kunnen hierin een grote rol vervullen.
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Meer oog voor hulpvragen jongeren
Om hulpvragen ook bij jeugd sneller in beeld te krijgen, wil GroenLinks Helmond 
investeren in preventieve jeugdzorg. We willen dat jeugdhulpverleners vaker 
aanwezig zijn op school. Daarnaast willen we  de samenwerking tussen gezins- 
en jongerencoaches, scholen, de gemeente, jeugdzorgorganisaties en huisartsen 
versterken. Het uit huis plaatsen van kinderen of jongeren is voor GroenLinks 
Helmond echt een allerlaatste noodgreep, maar soms is het de enige oplossing. 
In die gevallen willen wij dat kinderen terecht kunnen in gezinshuizen of bij 
pleegouders in de buurt. De veiligheid van het kind moet wel geborgd zijn. Als 
jongeren 18 jaar worden, verdwijnen hun zorgen niet spontaan. Wij willen daarom 
goede begeleiding voor jongeren in de jeugdzorg die 18 jaar worden. Als er hulp 
nodig is, moet die er zijn, zelfs als dat een terugval op jeugdzorg betekent.

Meer aandacht voor kwetsbare groepen
Voor kinderen en volwassenen met een lichte verstandelijke beperking loopt 
het leven niet altijd heel anders dan voor mensen zonder beperking. Misschien 
is die beperking in het dagelijks leven amper merkbaar. Dit is helaas niet voor 
iedereen het geval. Sommige mensen met een lichte verstandelijke beperking 
komen vaker dan gemiddeld uitdagingen tegen. Zo hebben zij bijvoorbeeld 
extra jeugdzorg nodig of zijn ze verslavingsgevoelig. Wij willen deze groep 
beter ondersteunen, bijvoorbeeld met extra begeleiding door jongerenwerk en 
wijkteams.

Dak- en thuislozen ondersteunen
Dak- en thuislozen hebben behoefte aan zekerheid, met onderdak en 
geborgenheid. Vanuit hun kwetsbare positie in deze bureaucratische 
samenleving stapelen problemen voor dak- en thuislozen zich snel op. Goede 
maatschappelijke opvang is een eerste stap, maar de gemeente kan ook een 
helpende hand bieden om stapeling van problemen te voorkomen en te zorgen 
voor een beter toekomstperspectief.

Geef cliënten een stem
Als je zorg nodig hebt, wil je daar graag over meedenken en praten. Wij vinden 
het belangrijk dat de zorgvrager betrokken wordt bij de zorg. Wij willen dat 
mensen die zorg krijgen, gehoord worden. GroenLinks Helmond wil zorgen voor 
intensieve samenwerking met de cliëntenraad en inwonersinitiatieven en we zijn 
voor cliëntenparticipatie bij alle zorgaanbieders.
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IEDEREEN IS VEILIG

Je woont ergens fijn, als je je er veilig voelt. Een gevoel van veiligheid is onmisbaar 
voor de leefbaarheid in onze wijken en in onze stad. Onveiligheid en intolerantie 
zorgen voor meer verschillen in de samenleving, terwijl iedereen het recht heeft 
om er te mogen zijn en om mee te mogen doen. Het is dan ook ontoelaatbaar dat 
inwoners zich onveilig voelen in hun eigen stad. Wij geloven dat het voorkomen van 
criminaliteit en overlast de meest duurzame basis is voor veiligheid en zijn ervan 
overtuigd dat de bestrijding van criminaliteit begint bij preventie en voorlichting.

Voorkomen is beter dan genezen
GroenLinks Helmond investeert in de ‘pedagogische driehoek’ van onderwijs, 
vrije tijd en de thuissituatie. Hiervoor zetten we extra in op een nauwe 
samenwerking tussen onderwijs en welzijn. Ook zien wij een rol weggelegd 
voor Bureau Halt in vroegtijdig pedagogisch ingrijpen en probleemgerichte 
voorlichting. Ook voor mensen bij wie het eerder wel mis ging, willen wij 
preventieve hulp, zodat terugval in de criminaliteit voorkomen wordt.
 
Samen zorgen voor meer veiligheid
De kern van stevig veiligheidsbeleid is een brede, gezamenlijke aanpak. Partners 
zoals de politie, boa’s, wijkwerkers, wijkteams, jongerenwerkers, Bureau Halt, 
welzijnsinstellingen, woningbouwcorporaties en bewoners moeten samen met de 
gemeente bouwen aan veilige, rechtvaardige en leefbare wijken.

Blauw vaker op straat
GroenLinks Helmond wil ook dat deze partners samen met de gemeente 
optrekken en zichtbaar zijn in de wijken. Wij willen dat wijkagenten en wijkboa’s 
bekende aanspreekpunten in iedere wijk worden, door regelmatig rondjes in de 
wijk te maken.

Bouwen aan vertrouwen
Voor een goed veiligheidsgevoel is betrokkenheid van inwoners van groot belang. 
Het vertrouwen in de overheid en andere instituties staat onder druk. Wij willen dit 
vertrouwen terugwinnen. GroenLinks Helmond wil de medeverantwoordelijkheid 
van inwoners verhogen door buurtinitiatieven maximaal te ondersteunen, extra 
te investeren in buurtpreventie en actieve wijkbewoners te ondersteunen. Met de 
wijkraden en actieve inwoners kijken we naar vernieuwingen die passen bij de 
huidige tijd. Met initiatieven als de buurtpreventie-tent geven we onze inwoners 
inzicht in de werkwijzen van onze veiligheidsinstellingen, waardoor we het 
onderlinge vertrouwen versterken.

Zorgen voor evenwichtige wijken
We blijven investeren in buurtbemiddeling en de samenwerking tussen 
woningbouwcorporaties en de LEVgroep. Wanneer buurtbemiddeling niet werkt, 
moeten mensen in time-out woningen kunnen afkoelen en zich herbezinnen 
op het leven in een buurt. Om deze woningen te realiseren, moet de 
gemeente samenwerken met woningbouwcorporaties. Daarnaast willen wij dat 
woningbouwcorporaties door middel van hun toewijzing bijdragen aan veilige en 
veerkrachtige wijken. Zo zorgen we voor een gezonde diversiteit aan inwoners op 
straat-, buurt- en wijkniveau. Voor gebieden met veel sociale problematiek, zoals 
de Heistraat, zetten we in op extra focus en investeringen.

Hard aanpakken van criminaliteit
Wij willen dat de gemeente samen optrekt met de politie, het OM en de 
belastingdienst om georganiseerde misdaad structureel aan te pakken. 
Drugscriminaliteit, mensenhandel, gedwongen prostitutie en andere vormen van 
georganiseerde misdaad worden niet getolereerd in Helmond. We gaan voor 
doeltreffende maatregelen, zodat we criminelen raken waar ze dat het meeste 
voelen, namelijk in de portemonnee.
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Drugs
GroenLinks Helmond ziet een verschil tussen softdrugs en harddrugs. We 
zien dat harddrugs de meest gewelddadige criminaliteit veroorzaken, maar 
ook softdrugs (en gebruik van lachgas) zorgen voor overlast en schade. Wij 
willen dat de markt voor wiet en hasj in Helmond toegankelijker wordt en zijn 
daarom positief over de verruiming van het aantal coffeeshops. De productie 
van softdrugs moet dan wel onder scherp toezicht staan, zodat er geen onveilige 
situaties ontstaan (door afvaldumping of brandgevaar). Goede voorlichting is voor 
GroenLinks Helmond vanzelfsprekend. Hierin hebben we nog een slag te maken, 
ook voor alcohol en tabak.

Een gevoel van veiligheid is onmisbaar voor de leefbaarheid in onze wijken en in 
onze stad.
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HOOFDSTUK 2

SLIM EN BEREIKBAAR

Een Brainportregio die werkt voor iedereen

Steeds meer mensen werken vanuit huis, zeker sinds de 
coronacrisis. Dat betekent dat de woonomgeving steeds 
belangrijker wordt en minder reisbewegingen nodig zijn. 
GroenLinks Helmond wil deze ontwikkeling stimuleren, 
bijvoorbeeld met meer groen en ontmoetingsplekken in de 
wijken.
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GROENE ECONOMIE
SLIMME, SCHONE EN WAARDEVOLLE BEDRIJVIGHEID

Helmond is een stad met meerdere gezichten. We zijn een stad met een uitstekende 
maakindustrie, maar tegelijkertijd ook een stad met relatief veel mensen zonder 
betaald werk en mensen die op of onder de armoedegrens leven. In Helmond zijn 
daarnaast veel werkenden die ondanks een baan nog steeds rond of onder de 
armoedegrens leven. Geen enkele baan zou onvoldoende moeten opleveren voor 
een gezonde financiële basis.  Werken moet lonen. Naast materiële welvaart zijn 
welzijn en een goede (gezonde) leefomgeving minstens zo belangrijk. We stellen 
daarom brede welvaart centraal. Maatschappelijke impact gaat boven winst. We 
bouwen aan een eerlijke economie die werkt voor iedereen, die de kloof in de 
samenleving verkleint en die de klimaatcrisis helpt op te lossen. Samen bouwen we 
aan een circulaire economie en zorgen we dankzij innovaties voor een duurzamere 
toekomst.

Gunstig vestigingsklimaat voor ondernemers met impact
Wie graag waardevolle bedrijven in zijn stad heeft, moet investeren in een 
goed vestigingsklimaat. Een stad moet bijdragen aan het creëren van zinvolle 
werkgelegenheid. Met name voor het mkb is zo’n gunstig vestigingsklimaat 
heel belangrijk. En Helmond wil een mkb-vriendelijke stad zijn. Daarom wil 
GroenLinks Helmond inzetten op een stad waar het mkb, start-ups en duurzame 
en sociale ondernemers zich thuis voelen. Wij willen dat langdurige leegstand 
(zoals bijvoorbeeld het pand waar voorheen de bibliotheek gevestigd was) wordt 
benut voor het faciliteren van een toegankelijk vestigingsklimaat. Projecten zoals 
Volop Helmond, dat leegstaande panden nieuwe invulling geeft, juichen we 
daarom ook toe.
 
Stimuleren positieve bedrijvigheid
Nieuwe bedrijvigheid betekent zorgen voor een balans tussen waardevolle, 
lokale werkgelegenheid en de belasting voor de omgeving. Bedrijven met een 
positieve maatschappelijke impact (goede werkomstandigheden, eerlijke lonen, 
maatschappelijk verantwoord etc.) willen we volop ruimte bieden en zijn van 
harte welkom in Helmond.

Weren negatieve bedrijvigheid
Om positieve bedrijvigheid mogelijk te maken, worden bedrijven met 
negatieve maatschappelijke impact (slechte arbeidsomstandigheden, hogere 
milieucategorieën, overlast, lage arbeidsplaatsen dichtheid etc.) niet langer 
toegelaten op Helmonds grondgebied. Bestaande bedrijven met negatieve 
maatschappelijke impact ‘motiveren’ we om hun impact te verbeteren en anders 
te vertrekken. Daarbij zoeken we de grenzen op van wat wettelijk mogelijk is. 
Grote vervuilers moeten streng worden gecontroleerd en bij overtredingen moet 
worden gehandhaafd met alle mogelijke milieuwetgeving. We zijn voor een 
three-strikes-out systeem, waarbij de gemeente vergunningen kan intrekken bij 
herhaaldelijk overtreden. Op deze manier willen we een definitief einde maken 
aan stankoverlast in Brouwhuis en Rijpelberg door de overlastgevers op BZOB.

Samenwerken bij bedrijventerreinen
De Helmondse bedrijventerreinen zijn al goed bezig en werken aan hun 
maatschappelijke meerwaarde om geen nadelige invloed te hebben op de 
kwaliteit van de leefomgeving. We zetten in op verdere verduurzaming en 
efficiëntere inrichting van onze schaarse bedrijventerreinen. De gemeente sluit 
klimaatdeals met bedrijven om hier gezamenlijk werk van te maken. Denk aan 
het klimaatadaptief inrichten, energiecoöperaties voor zonnepanelen en het 
verder stimuleren van de samenwerkingen rondom ‘afval van de één, is grondstof 
voor de ander’.

Industrie op locatie
Industrie hoort wat ons betreft niet in het centrum. Daarom zijn wij voorstander 
van een onderzoek naar het verplaatsen van o.a. Nedschroef en Vlisco 
ten gunste van woningbouw. Wel staan we bedrijven toe op Varenschut-
Noord, als de ondernemingen voldoen aan strenge criteria met betrekking tot 
maatschappelijke impact.
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Goed werkgeverschap in Helmond
We zetten in op voldoende banen met goede werkomstandigheden en goed 
werkgeverschap. GroenLinks Helmond staat voor een stad waar geen ruimte is 
voor bedrijven die hun werknemers fysiek, sociaal of financieel uitbuiten.

Groene Banenplan
Om de energietransitie mogelijk te maken en uit te voeren, zijn er duizenden 
extra vakmensen nodig. We willen daarom een Groene Banenplan dat mensen 
aan het werk helpt in de groene sectoren.

Banenplan Publieke Sector
In de publieke sector is een schreeuwend tekort aan arbeidskrachten. Vanwege 
het vitale belang komt er, in samenwerking met vakopleidingen en de publieke 
sector, ook een Banenplan Publieke Sector. Dit zodat we bijvoorbeeld goed 
onderwijs en goede zorg kunnen garanderen. Voor deze banenplannen trekken 
we samen op met Eindhoven. De gemeente moet als grote werkgever het 
goede voorbeeld geven. We zorgen voor voldoende vaste banen, diversiteit 
onder de gemeenteambtenaren en banen voor mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Dit wordt ook gevraagd van organisaties die diensten uitvoeren 
voor de gemeente of producten leveren.

Sociale ondernemers op weg helpen
Sociale ondernemers worden te vaak van ‘het kastje naar de muur’ gestuurd. We 
zorgen dat het bestaande ondernemersloket ook de kennis en expertise in huis 
heeft om sociale ondernemers goed op weg te helpen en ketensamenwerking 
te stimuleren. De gemeente geeft zelf het goede voorbeeld en koopt zoveel 
mogelijk bij (lokale) ondernemers die sociaal en duurzaam produceren.

Duurzame bedrijfsgebouwen
Het moet verplicht worden om alle energiebesparende maatregelen die binnen 
een acceptabele termijn terugverdiend kunnen worden, daadwerkelijk uit 
te voeren. We dagen bedrijven uit om zo snel mogelijk over te stappen op 
duurzame energie, zodat zij in 2030 65 procent minder CO2 uitstoten. Natuurlijk 
geeft de gemeente het goede voorbeeld. We stimuleren dat, waar mogelijk, 
daken van bedrijfspanden vol met zonnepanelen worden gelegd en beter 
geïsoleerd worden. Zo wekken we niet alleen stroom op maar zorgen we er ook 
voor dat we interessante pilots kunnen draaien om businesscases te maken met 
behulp van hybride zonnepanelen voor warmte.

Circulaire economie
Circulariteit wordt een speerpunt van het Helmondse economische beleid. 
Hiervoor wordt een duurzaamheids-/circulariteits-hub voor inwoners en mkb 
gestimuleerd.

Innovatieve bedrijvigheid bij Brainport Smart District
Brainport Smart District is exemplarisch voor wat voor stad we willen zijn in 
de toekomst. Deze wijk zet de nieuwe standaard op gebied van bouwen én 
wonen, waarbij innovatie op sociaal en ruimtelijk gebied samenkomt. Een wijk 
waarin de huidige en toekomstige opgaven van onze stad het hoofd geboden 
worden. Binnen Brainport Smart District is ruimte gereserveerd voor innovatieve 
bedrijvigheid met positieve maatschappelijke impact. Voor GroenLinks Helmond 
is dit dé wijk van de toekomst. Wij staan dan ook vierkant achter het voortzetten 
van dit project.
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DUURZAME MOBILITEIT
BEREIKBAAR EN SCHOON

Of je nu als kind buiten speelt, een rondje door de stad fietst of je lunch buiten op 
een bankje eet. Het inademen van schone en gezonde lucht is voor alle Helmonders 
van levensbelang. GroenLinks Helmond streeft naar het halen van de grenswaarden 
van de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarom kiezen we voor schoon vervoer. 
GroenLinks Helmond vindt dat het openbaar vervoer in onze stad op dit moment 
onder de maat is. Binnen de stad willen we dat je je gemakkelijk te voet kunt 
verplaatsen. Maar we geven ook ruim baan aan fietsers, door betere fietspaden 
aan te leggen, fietssnelwegen naar steden in de buurt te maken en veilige plekken 
aan te wijzen voor het stallen van je fiets. Samen met betrokkenen willen we een 
logistiek systeem opzetten waarmee de bevoorrading van de winkels in het centrum 
minder milieubelastend wordt. Voor (elektrische) auto’s zonder uitstoot verbeteren 
we bovendien de infrastructuur. Wonen, werken en ontspannen brengen we dichter 
bij elkaar zodat we minder ver hoeven te reizen. Door woon- werkverkeer per fiets of 
e-bike te stimuleren, neemt de druk van auto’s in de spits af en worden werknemers 
gezonder en creatiever.

Autoluwe binnenstad
GroenLinks Helmond blijft inzetten op het realiseren van een autoluw centrum. Zo 
ontstaat een centrum waar je als inwoner langere tijd verblijft. Veel steden gingen 
ons hier al in voor met vrijwel altijd positieve resultaten. Autoluw betekent niet dat 
er geen enkel autoverkeer meer mogelijk is: toegankelijkheid voor ondernemers 
en mindervaliden blijft mogelijk. Alles moet er echter op gericht zijn niet-
noodzakelijk autoverkeer in het centrum te voorkomen. Door de parkeergarages 
in en rondom het centrum beter te ontsluiten, blijft het centrum goed bereikbaar.
 
Grondige aanpak Traverse (lange termijn)
GroenLinks Helmond wil dat de Traverse tot een stuk buiten het centrumgebied 
verdiept en omkluisd wordt aangelegd, waarbij in beide richtingen een rijbaan 
zonder stoplichten wordt ingericht. Verdiepte aanleg biedt de mogelijkheid om 
(een deel van) de Traverse te overkappen (omkluizen). De ruimte bovenop 
deze overkapping kan gebruikt worden voor de aanleg van een fietspad en een 
wandelzone omringd met groen. Dit komt de leefbaarheid in het centrum sterk 
ten goede. 

Grondige aanpak Traverse (korte termijn)
Tot het plan van een verdiepte en omkluisde Traverse uitgevoerd is, wil 
GroenLinks Helmond dat de huidige slimme verkeerslichten op de Traverse nog 
slimmer (dan een groene golf) worden ingezet. Door te optimaliseren op zo min 
mogelijk start-stop bewegingen van het verkeer op de Traverse, kan de uitstoot 
van fijnstof en geluidsoverlast (sterk) verminderd worden. Daarnaast zetten we in 
op het weren van doorgaand verkeer van Oost naar West door ons centrum.

Verbod doorgaand vrachtverkeer Traverse
GroenLinks Helmond vindt het onacceptabel dat (zwaar) vrachtverkeer de 
Traverse (met name ‘s nachts) als doorgaande route kiest. Daarom zetten 
we in op een verbod op doorgaand vrachtverkeer over de Traverse/binnen de 
bebouwde kom van onze stad. Er zijn voldoende alternatieve routes. 

Kritisch op aanleg nieuw asfalt
GroenLinks Helmond vindt dat we kritisch moeten zijn op ‘nieuw asfalt’. Aanleg 
van nieuwe infrastructuur mag niet ten koste gaan van de leefbaarheid van 
onze inwoners. Helmond groeit de komende jaren en juist daarom moeten we 
ons buigen over de wegen in en om het centrum. Een ringstructuur die het 
centrum en de Traverse ontlast, lijkt onvermijdelijk. GroenLinks Helmond zet in 
op onderzoek naar de meest geschikte variant, zodat we vóór 2025 aan de slag 
kunnen. Dit doen we natuurlijk met inspraak van onze inwoners en bedrijven. De 
Ruit om Eindhoven is aantoonbaar géén oplossing voor Helmondse knelpunten 
en dus géén optie voor GroenLinks Helmond.
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Geen verbreding N270
GroenLinks Helmond is tegen verbreding van de N270 van 2x1-baans naar 
2x2-baans. De doorstroming kan worden verbeterd door het aanpakken van de 
kruispunten in Deurne. We willen dat de gemeente Helmond hier bij de gemeente 
Deurne en de provincie Noord-Brabant op aandringt. Daarnaast vindt GroenLinks 
Helmond het belangrijk dat de veiligheid op deze weg verbeterd wordt. Ook 
hiervoor is een verbreding niet noodzakelijk.

Ontwikkeling N279
Dat de N279 moet worden aangepakt, staat vast. Het plan van de provincie 
Noord-Brabant is echter afgewezen door de Raad van State. Dit betekent dat 
er nieuwe plannen moeten worden ontwikkeld. Voor GroenLinks Helmond 
mogen de plannen geen negatieve impact hebben op de leefbaarheid van de 
aangrenzende wijken. Indien de provincie kiest voor het bestaande tracé, eist 
GroenLinks Helmond een totale omkluizing van dit tracé óf een ondertunneling 
ter hoogte van de wijk Dierdonk. GroenLinks Helmond blijft daarbij van mening 
dat het tracé over het hele grondgebied van de gemeente Helmond als 2x1-
baans weg moet worden uitgevoerd.

30 is het nieuwe 50
De gezondheid en veiligheid van onze inwoners vinden we belangrijker dan 
met hoge snelheid door de stad kunnen scheuren. De tijdwinst van hard rijden 
binnen de bebouwde kom is minimaal. De winst in leefbaarheid en veiligheid bij 
een verlaagde snelheid is echter substantieel. GroenLinks Helmond vindt dat 
de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlaagd moet worden naar 30 
kilometer per uur. Uitzonderingen hierop zijn er voor enkele doorstroomwegen en 
voor de hulpdiensten. Omdat brommers, scooters en snorfietsen dichter tegen de 
30 kilometer per uur aan zitten dan gewone fietsers, gaan zij van het fietspad af 
en ook de weg op.

Elektrisch vervoer stimuleren
Elektrisch vervoer biedt veel voordelen: dit zorgt voor minder CO2-uitstoot 
én schonere lucht in de stad.  GroenLinks Helmond vindt dat elektrische 
rijders maximaal gefaciliteerd moeten worden. Het tempo van de aanleg van 
elektrische infrastructuur moet omhoog: het aantal openbare oplaadpunten 
in de stad moet mee groeien met het aandeel elektrische auto’s. Bij nieuwe 
herinrichtingsprojecten moeten laadplekken standaard worden meegenomen. 
Daarbij kijken we ook naar innovatieve oplossingen, zoals lantaarnpalen met 
laadmogelijkheden. We willen duurzaam opgewekte energie koppelen aan de 
laadinfrastructuur, zonder tussenkomst van het net.

Vrij	baan	voor	fietsers
Vrij liggende en brede fietspaden zijn veiliger. Daarom vinden we dat bij het 
herinrichten van drukkere wegen altijd een vrij liggend fietspad moet worden 
aangelegd. Gevaarlijke paaltjes of andere obstakels moeten zoveel mogelijk 
worden verwijderd. Deze veroorzaken namelijk te veel fietsongevallen. In de 
winter moeten fietspaden met voorrang sneeuw en ijsvrij worden gemaakt. 
Knelpunten in fietsroutes moeten zo snel mogelijk worden opgelost. Bij 
regenachtig weer moeten fietsers voorrang krijgen op automobilisten. Om de 
beloofde verbinding tussen landschapspark Kloostereind en het achterland 
richting Asten te realiseren, moet het fietspad over de Brouwhuisse Heide zo 
snel mogelijk aangelegd worden. Ook andere snelfietspaden in de regio willen 
we met spoed gerealiseerd zien worden. De sociale veiligheid van fietspaden 
vanuit buitenwijken richting centrum moet worden verbeterd door o.a. verbeterde 
verlichting en verbeterd zicht.
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Gratis	fietsenstallingen
Het gebruik van de fiets biedt veel voordelen voor de leefbaarheid in een stad 
en fietsers dragen veel bij aan de economie in het centrum. Het is geruisloos en 
groen vervoer én het komt de gezondheid van de fietser ten goede. GroenLinks 
Helmond vindt dat het fietsgebruik maximaal ondersteund moet worden. Fietsers 
moeten hun fiets overal in de stad gemakkelijk, veilig en gratis kunnen parkeren. 
Daarvoor zijn meer (gratis!) fietsparkeerplaatsen nodig, zowel grootschalig 
als kleinschalig. De fietsparkeerplaatsen worden aantrekkelijker gemaakt met 
meer elektrische oplaadpunten voor e-bikes, opbergkluisjes en toezicht. Hier 
zien we kansen voor groene werkgelegenheid. De aanpak van fietsendiefstal 
moet daarnaast hoge prioriteit krijgen. De parkeertarieven voor auto’s worden 
aangepast om ook de kosten van fietsvoorzieningen te dekken.

Openbaar vervoer dat past bij de groei van onze stad
Met vier treinstations scoort Helmond bijzonder goed op het aantal stations per 
inwoner. Daar is GroenLinks Helmond trots op. Dit neemt niet weg dat we ook 
andere vormen van OV moeten blijven faciliteren. Het uitgangspunt moet niet zijn 
hoe winstgevend een traject is, maar hoe groot de maatschappelijke meerwaarde 
daarvan is. GroenLinks Helmond vindt dat het openbaar vervoer in onze stad op 
dit moment ver onder de maat is en streeft naar herinvoering van BravoFlex. Wij 
zetten ons in voor een krachtige lobby bij de provincie om een OV te krijgen dat 
past bij de groei van onze stad.

Invoeren Brainportlijn
GroenLinks Helmond heeft de afgelopen periode het concept Brainportlijn 
bedacht. Dit emissieloze en hoogwaardige OV-systeem moet Helmond optimaal 
verbinden met andere gemeenten en belangrijke werklocaties in de regio. Grote 
bedrijven profiteren hier op meerdere manieren van. GroenLinks Helmond vindt 
het logisch dat zij meebetalen aan dit systeem.

Vervoer voor iedereen
Wij vinden dat een beperkt inkomen geen beperking zou moeten zijn op 
bewegingsvrijheid. Vervoer moet voor iedereen betaalbaar zijn. GroenLinks 
Helmond wil daarom een regeling waarmee Helmonders met een beperkt 
inkomen gratis gebruik kunnen maken van het opnieuw in te voeren BravoFlex. 
Ook willen wij in samenwerking met het ‘Fietsenstation’ goedkope of gratis fietsen 
aan minima beschikbaar stellen.

Deelmobiliteit van station naar werk
Delen zien we op steeds meer plekken terug. We streamen films, series 
en muziek en rijden bijvoorbeeld steeds vaker rond op een deelscooter. 
GroenLinks Helmond vindt dat initiatieven voor deelmobiliteit, samen met onze 
buurgemeenten, versterkt moeten worden. Deelmobiliteit vormt een goede 
aanvulling op onze stations. Bedrijven en werklocaties die wat verder van het 
station liggen, kunnen gezamenlijk deelmobiliteit of fietsvervoer organiseren.

Hubs voor elektrische voertuigen
Om toe te werken naar een autoluw centrum en een stad die geschikt is voor 
deelmobiliteit, hebben we, naast een goed OV-netwerk, ook een netwerk van 
centraal gelegen hubs voor elektrische deelvoertuigen nodig. Zo ontstaat een 
ander straatbeeld. Met meer ruimte voor o.a. groen en spelen. Het biedt ook 
mogelijkheden om goederen emissieloos door de stad te vervoeren.

Automotive Campus voor maatschappelijke innovatie
De Automotive Campus staat symbool voor mobiliteit van de toekomst, zoals 
GroenLinks Helmond het graag ziet. Met de innovaties die hier bedacht en 
ontwikkeld worden, zoals bijvoorbeeld Lightyear, zijn we leidend in Europa. 
De gemeente moet de ontwikkeling van dit kenniscentrum met internationale 
uitstraling stimuleren. GroenLinks Helmond wil wél dat de Automotive Campus 
behouden blijft voor maatschappelijke innovatie met positieve invloed op onze 
omgeving. Zonder dit doel, verwordt het tot een bedrijventerrein. En dat is niet 
de insteek van de campus. De omgeving van de Automotive Campus mag 
beschikbaar blijven voor proeven met zelfrijdende voertuigen.
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HOOFDSTUK 3

GROEN, GEZOND EN 
DUURZAAM

Een leefbare stad voor ons, onze kinderen en de 
generaties daarna

GroenLinks Helmond wil dat álle Helmonders kunnen 
genieten van groen en natuur in hun omgeving. Dat kinderen 
kunnen opgroeien in groene, gezonde wijken en veilig en 
zorgeloos buiten kunnen spelen. We zijn trots op het nieuwe 
Burgemeester Geukerspark en we kiezen voor verdere 
vergroening en een diervriendelijk Helmond.
 
Het blijft niet bij een mooi toekomstplaatje. We zijn bereid 
te investeren in een gezonde leefomgeving. Het effect van 
aantasting van onze leefomgeving kun je zien, voelen en ruiken 
in de vervuiling van de lucht, het water en het landschap. Dit 
moet veranderen! Daarom kiezen wij voor schoon vervoer 
zonder uitstoot en voor energiezuinige huizen. Wij kiezen 
voor een circulaire economie (waarin grondstoffen worden 
hergebruikt) in plaats van een wegwerpmaatschappij. Onze 
energie halen we uit duurzame bronnen met behulp van lokale 
initiatieven. De opbrengst van duurzame opwek komt zoveel 
als mogelijk ten goede aan de lokale samenleving. Door een 
goede balans van natuur- en waterhuishouding in onze stad 
kunnen we de extremen van klimaatverandering opvangen. Zo 
leveren we als Helmond onze bijdrage aan het beperken van 
de gevolgen van de klimaatcrisis én creëren we banen met 
zekerheid voor de toekomst.
 
In 2035 moet Helmond klimaatneutraal zijn.
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EEN GROEN EN NATUURLIJK 
HELMOND
Mensen wonen graag in een groene omgeving. Al het onkruid laten staan, levert 
ook een groen, maar geen mooi straatbeeld op. Goed groenbeleid voorkomt 
hittestress, is goed voor de biodiversiteit en zorgt bovendien voor hoge ecologische 
natuurwaarden én een mooie omgeving om te wonen.

Helmond vergroenen
GroenLinks Helmond heeft de ambitie om Helmond te vergroenen. Bijvoorbeeld 
door geveltuinen te realiseren. We willen dat er in het centrum én in de 
versteende wijken 1000 geveltuinen komen. Onder de noemer ‘Tegel eruit, plant 
erin’ zorgen we voor minder ‘verharding’ in alle wijken in Helmond. Ook willen we 
veel meer bomen planten in Helmond. Dat groen moet de ruimte krijgen om te 
groeien. Gemeentelijk groen wordt aangelegd met inheemse planten. Eenvoudig 
te onderhouden, klimaatbestendig, bij-vriendelijk en met een ecologisch beheer 
(dus waar het niet nodig is: niet maaien in mei en niet in het broedseizoen). 
Onkruid op straat bestrijden we gifvrij en op milieuvriendelijke manieren. We 
luisteren naar de meldingen van bewoners waar de onkruid-overlast hoog is en 
zorgen dat deze problemen opgelost worden. In het buitengebied stimuleren 
we de aanleg van houtwallen (mogelijk met hulp van subsidie). Deze zijn een 
paradijs voor vogels, vlinders, insecten en andere dieren en bieden voedsel, 
nestgelegenheid en beschutting. We willen buurtparken voor Helmond Noord 
en Helmond Oost. Daarnaast zetten we in op behoud en opwaardering van de 
Bundertjes, de Brouwhuisse Heide en het RKPVV-terrein. De groei van Helmond 
mag tot slot niet ten koste gaan van Landschapspark Kloostereind. Dit alles in 
goed overleg met IVN Helmond en Natuurplatform Helmond.
 
Groene gebouwen
De gemeente maakt afspraken met woningcorporaties over de tuinen van nieuwe 
huurders, over bestaande en nieuwe woningen. We vinden het belangrijk dat 
deze tuinen minder verhard en meer vergroend worden. Projectontwikkelaars 
mogen geen plannen meer indienen met versteende tuinen. We streven ernaar 
dat ieder dak in onze stad groen wordt, vol ligt met zonnepanelen of op een 
andere manier gebruikt wordt voor klimaatmaatregelen. Alle daken van de 
gemeente of waar de gemeente aan meebetaalt, gaan hier vóór 2025 aan 

voldoen. Waar mogelijk vergroenen we ook gevels.

Meer groen dankzij bomenfonds
De gemeente herziet het bomenbeleid met initiatieven als ‘adopteer een 
boomspiegel’ en een bomenfonds. Als de leefomgeving wordt beschadigd, 
verhalen we de kosten op de veroorzaker hiervan. We zorgen daarnaast voor 
voldoende geld om uitgevallen bomen en groen snel te kunnen vervangen. 
Bestaande bomen worden zoveel mogelijk behouden bij bouwplannen. Moet een 
boom toch wijken? Dan wordt het groen gecompenseerd in het bomenfonds.

Braakliggende gronden benutten
De gemeente Helmond beschikt over veel braakliggende gronden, die vaak 
wachten om bebouwd te worden. In de tussentijd wordt die grond op een 
natuurlijke wijze ingezet, bijvoorbeeld voor stadslandbouw of tijdelijke natuur.

Meer natuurinclusief bouwen
Voor bouwprojecten in onze gemeente geldt het ‘ja, tenzij’-principe: het gebouw 
wordt natuurinclusief, tenzij ontwikkelaars kunnen aangeven waarom er géén 
groene daken of andere klimaatadaptieve maatregelen mogelijk zijn. Zo wordt er 
steeds meer gezorgd voor groen en ruimte voor vogels, insecten en vleermuizen.

Bewonersinitiatieven om de stad groener te maken
Het is mooi en goed als bewoners meehelpen aan de vergroening van onze 
stad. De gemeente informeert bewoners en ondersteunt bewonersinitiatieven 
die de stad groener maken, zoals buurttuinen, geveltuinen, beplanten van 
boomspiegels, zelfbeheer van parken of het opzetten van Tiny Forests. Wordt 
er een gebouw gesloopt? Dan proberen we met omwonenden het groen uit de 
tuinen te redden. Dit onder de naam: struikroven.

22



Verkoeling dankzij water
Om hittestress te voorkomen, komt er meer water in de stad. We bouwen 
bijvoorbeeld waterspeelplekken in het centrum zodat Helmonders hier verkoeling 
kunnen zoeken. GroenLinks Helmond wil verder stappen maken in het 
terugbrengen van de Oude Aa in het centrum.

Bewust omgaan met wateropslag
Ondergelopen straten in Helmond? Door klimaatverandering zal dit vaker 
gebeuren, tenzij we zorgen voor meer groen dat kan dienen als waterbuffer. 
Bij onderhoud of renovatie in bestaande wijken wordt wateropslag integraal 
meegenomen. De subsidie voor wateropvang (denk aan regentonnen) op eigen 
terrein en groendaken wordt uitgebreid. Bij nieuwbouw stellen we als eis dat 
regenwater wordt opgevangen, opgeslagen en afgekoppeld. Zo wordt Helmond 
klimaatbestendig.

Groen-blauwe schoolpleinen
We stimuleren scholen die hun schoolpleinen willen ontharden en maken 
daar natuurlijke speelplaatsen van met ruimte voor natuureducatie en 
klimaatbestendigheid.

Diervriendelijk Helmond en geen intensieve veehouderij
Dieren zijn geen belemmering of hindernis bij de inrichting van onze 
leefomgeving, maar hebben net zo goed recht op leefruimte als wij. Onze 
omgeving is van mens én dier. Deze lijn zetten we door. Bij de inrichting van onze 
leefomgeving houden we expliciet rekening met en bevorderen we het dierlijke 
leven in Helmond. Hierbij past geen intensieve veehouderij. Vanuit de belangen 
van onze inwoners, zijn we voor het afbouwen van de intensieve veehouderij in 
de Peelregio. Nergens in Europa worden zoveel dieren op zo’n klein oppervlak 
gehouden. Wij kiezen voor Brainport, niet voor intensieve veehouderij.

Huisdieren onze vrienden
GroenLinks Helmond gelooft dat huisdieren onze metgezellen zijn. Zij bieden 
enorme voordelen voor ons welzijn. We behouden het waardevolle werk van de 
dierenambulance. De dierenarts moet ook toegankelijk zijn voor mensen met de 
kleine portemonnee, want het hebben van een metgezel moet niet afhankelijk zijn 
van je inkomen.
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GEZOND LEEFKLIMAAT
LUCHT, GELUID, LICHT EN AFVAL

Iedereen heeft recht op een gezond leefklimaat. GroenLinks Helmond vindt het 
niet acceptabel dat sommige mensen korter leven door de vervuilde lucht die ze 
in moeten ademen. Een gezond leefklimaat betekent behalve een schone lucht 
ook: geen stankoverlast, geen geluidsoverlast en ook geen andere vormen van 
milieuvervuiling. Dit zijn we niet alleen verplicht aan onze huidige bewoners, maar 
ook aan toekomstige generaties.

Luchtvervuiling
De lucht in Zuidoost Brabant is één van de vuilste van Nederland. We blijven 
de vervuiling meten via AIREAS 2.0 en de stikstofmetingen. De gemeente 
Helmond stimuleert het opzetten van burgermeetnetwerken zoals het netwerk 
dat op initiatief van GroenLinks Helmond de afgelopen periode in Rijpelberg 
gerealiseerd is. We willen in Helmond zo veel mogelijk de strenge WHO-norm als 
grenswaarde voor luchtvervuiling hanteren.
 
Houtstook
De grootste veroorzakers van fijnstof, naast het verkeer, zijn open haarden en 
houtkachels. We blijven ons inzetten voor goede voorlichting over het gebruik van 
houtkachels. Daarnaast streven we naar een verbod op houtstook op windstille 
dagen als de overlast voor de omgeving het grootst is. Hierbij wordt het RIVM-
stookadvies als uitgangspunt genomen.

Geluidsoverlast
Net als luchtvervuiling kan voortdurende geluidsoverlast ook ziekmakend zijn. 
Met name langs drukke doorgaande wegen wordt de geluidsnorm regelmatig 
overschreden. We streven ernaar om geluidsoverlast te reduceren. Zowel door 
zoveel mogelijk doorgaand verkeer te weren uit de stad als door te zorgen dat 
de doorstroming van het verkeer bevorderd wordt (zodat er zo min mogelijk 
afgeremd en opgetrokken hoeft te worden).

Vuurwerkoverlast
Veel inwoners en dieren hebben last van vuurwerk. De grootste overlast vindt 
plaats buiten de tijden voor het legaal afsteken van vuurwerk (tussen 18.00 en 
02.00 van 31-12 op 01-01). Zolang er nog geen permanent vuurwerkverbod 
is ingesteld door de Rijksoverheid, wil GroenLinks Helmond dat het illegaal 
afsteken van vuurwerk buiten deze tijden en het veroorzaken van schade met 
vuurwerk hard worden aangepakt. De pakkans moet omhoog en de straffen 
moeten daadwerkelijk afschrikken.

Duurzaam inkopen
GroenLinks Helmond wil dat de gemeente als één van de grootste werkgevers 
zoveel mogelijk duurzaam inkoopt. Dat betekent in ieder geval afstappen van 
wegwerpplastic. De gemeente moet het eigen gebruik van niet duurzame 
materialen beperken tot een minimum en deze lijn ook doortrekken in het 
inkoopbeleid. Gebruik van duurzame materialen stimuleren we juist met ons 
inkoopbeleid.

Afvalscheiding
Door de invoering van Diftar is Helmond het afval beter gaan scheiden, waardoor 
de stijging van de afvalverwerkingskosten voor alle Helmonders beperkt is 
gebleven. Maar we hebben nog een wereld te winnen. Hiervoor blijven wij 
inzetten op afvalcoaches. Naast particulieren, willen wij dat de gemeente zelf 
en alle aan de gemeente gelieerde instellingen hun afval scheiden. Zo vragen 
wij alle scholen hun afval te scheiden en aandacht te besteden aan kennis over 
afval/grondstoffen en het verminderen van restafval: ‘Jong geleerd, oud gedaan’. 
We houden de ontwikkeling met na-scheiding in de gaten en proberen luier-
recycling van de grond te krijgen. Alle stappen helpen. We zijn voorstander van 
één afval-inzamelingsdienst voor de ondernemers in het centrum.
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Zwerfafval
Zwerfafval zorgt voor veel overlast en ergernis en is bovendien heel slecht voor 
ons milieu. GroenLinks Helmond pakt zwerfafval aan en stimuleert inwoners 
om te helpen. Wij zorgen ervoor dat de gemeente deze initiatieven ondersteunt. 
Handschoenen, grijpers en afvalzakken worden gratis door de gemeente 
verstrekt. Het veroorzaken van zwerfafval wordt natuurlijk hard aangepakt. Zo 
zorgen we voor een leefbare stad.

Milieuzone
GroenLinks Helmond wil dat zo snel als realistisch mogelijk een 
nul-emissiezone binnen het Helmondse centrum wordt ingevoerd.

Samen zorgen we voor een leefbare stad.
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HELMOND HELPT DE KLIMAATCRISIS 
TE BEPERKEN
Op dit moment zit de wereld op een koers van 3ºC temperatuurstijging. Dit heeft op 
termijn zowel wereldwijd als regionaal rampzalige gevolgen. Een leefbare wereld 
voor toekomstige generaties staat of valt bij de keuzes die we de komende tien 
jaar maken. Wel moeten we realistisch blijven. Helmond kan op eigen grondgebied 
onmogelijk alle benodigde maatregelen nemen om energieneutraal te worden en is 
dan ook afhankelijk van samenwerking met de regio. Als we besluiten om alles over 
te laten aan onze buurgemeenten, zal dat uiteindelijk tegen ons werken. We zullen 
dus als stad wel maatregelen móéten nemen, omdat uit alle trends, ontwikkelingen 
en rapporten de ongekende urgentie blijkt. De afgelopen 50 jaar heeft de vrije markt 
er alles aan gedaan om klimaatverandering onder het tapijt te schuiven. GroenLinks 
Helmond vindt dat de vrije markt heeft gefaald en dat de overheid de regie terug 
moet pakken. Alleen zo halen we de noodzakelijke omslag naar klimaatneutraal land 
(in 2050) en klimaatneutrale stad (in 2035).

Eerlijke en sociale klimaataanpak
Wij willen een klimaataanpak die voor iedereen werkt. De noodzakelijke 
energietransitie en meer specifiek de transitievisie warmte bieden grote 
kansen om te investeren in onze wijken. Wij vinden het heel normaal dat de 
sterkste schouders de zwaarste lasten dragen en willen de rekening van de 
energietransitie daarom niet bij de inwoners neerleggen, maar bij de grootste 
vervuilers (zoals de chemische- en metaalindustrie).
 
Helpende hand bij het verduurzamen van de woning
We kunnen als gemeente zorgen voor ondersteuning bij het verduurzamen van 
woningen. De regelingen die we hiervoor hebben, blijven bestaan en maken 
we beter vindbaar en toegankelijker. Energiecoaches helpen inwoners op weg. 
GroenLinks Helmond wil het werk van deze coaches voortzetten en intensiveren. 
In samenwerking met het Energiehuis kunnen we inwoners informeren, adviseren 
en helpen gebruik te maken van (landelijke) subsidies. Het Energiehuis is 
een onmisbare schakel in het laten slagen van de energietransitie en kan als 
regionale voorziening verder worden gewaarborgd en geprofessionaliseerd. Wij 
willen ook dat de gemeente het isoleren van woningen verder ondersteunt en 
faciliteert. Energiebesparende maatregelen zijn met name bij doelgroepen met 

een kleine beurs effectief, omdat de voordelen bij die doelgroep het grootste zijn. 
Bovendien zorgen we zo voor meer gelijkheid in de maatschappij.  
 
Overheid aan zet bij aanpak klimaatcrisis
GroenLinks Helmond wil dat de gemeente optreedt als verhuurder van 
zonnepanelen op daken en participeert in zonneprojecten. Óf zelf het initiatief 
neemt tot ontwikkeling daarvan wanneer het gaat om onomstreden locaties 
(zoals parkeerplaatsen van supermarkten). Deze kunnen overdekt worden 
met gemeentelijke zonnepanelen. De opbrengsten komen ten goede aan de 
maatschappij.

Samen met inwoners vergroenen en verduurzamen
Klimaatverandering raakt ons allemaal en alleen samen krijgen we de 
noodzakelijke energietransitie voor elkaar. Grote energieprojecten moeten 
samen met inwoners worden opgepakt. Draagvlak en participatie zijn dan ook 
heel belangrijk. Bewoners moeten mee kunnen praten over de financiering van 
duurzame maatregelen en de uitwerking daarvan. GroenLinks Helmond vindt dat 
de gemeente hierin meer de regie mag pakken, door middel van bijvoorbeeld 
burgerraden en wijkgesprekken. De huidige initiatieven om samen met inwoners 
aan duurzaamheid te werken, zoals ‘Alle lichten op groen’, zetten we door. Ook 
het Helmonds warmtenet (van Ennatuurlijk) wordt verder verduurzaamd, zonder 
daarbij gebruik te maken van houtgestookte biomassa.
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Innovatief netwerk voor elektriciteit
Het vergroenen van onze energievoorziening zal grotendeels via elektrificering 
gaan. Op langere termijn vergt dit een drastische capaciteitsverhoging van ons 
elektriciteitsnetwerk. Op kortere termijn is veel winst te boeken door op een 
slimmere manier met piekcapaciteit om te gaan. Helmond is de stad van smart 
mobility. GroenLinks Helmond is ervan overtuigd dat innovatief inzetten van de 
infrastructuur voor elektrische voertuigen een grote bijdrage kan leveren aan het 
opvangen van pieken (en dalen) op het net. Achterhaalde technologieën zoals 
houtige biomassa moeten zo snel mogelijk verleden tijd zijn.

Door samen te werken met de regio streven wij ernaar in 2035 een 
klimaatneutrale stad te worden.
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HOOFDSTUK 4

LEVENDIG, BRUISEND EN 
ACTIEF

Een stad waar het goed toeven is

Helmond als stad waar je een gezellig avondje uit hebt, waar je 
je laat verrassen door kunst, waar je je grenzen opzoekt door 
middel van sport of een lekker dagje gaat winkelen. We willen 
dat Helmond een fijne woon- en werkstad is. Een stad met een 
bruisend centrum met een veelzijdig winkel- en horeca-aanbod, 
een levendige kunst- en cultuursector (we zijn trots op onze 
Cacaofabriek, het Speelhuis en de nieuwe Loods20) en een 
actief sportleven (met straks de Sport- en Beleefcampus de 
Braak en het nieuwe zwembad). Als inwoner of als bezoeker 
biedt Helmond tal van mogelijkheden om te ontspannen, 
recreëren en waardevolle ervaringen op te doen.
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LEVENDIG CENTRUM

Het Helmondse centrum leeft. De centrumondernemers zorgen voor veel activiteiten. 
GroenLinks Helmond wil vastgoedeigenaren actief stimuleren om pop-up stores 
en restaurants toe te staan, zodat er minder leegstand is. We zetten in op jonge 
ondernemers uit de Brainportregio met nieuwe duurzame, lokale en circulaire 
concepten. Het Helmondse centrum krijgt als het aan GroenLinks Helmond ligt een 
profiel met nieuwe en unieke winkels, naast de bekende ketens.

Compact winkelcentrum voor iedereen toegankelijk
We zorgen voor een compact, maar gezellig centrum, waarbij we maximaal 
vergroenen en toegankelijkheid leidend is. Dit vraagt om creativiteit, omdat het 
centrum op zaterdag wordt gebruikt voor de weekmarkt en twee keer per jaar als 
kermisterrein.
 
Beter aangekleed en goed bereikbaar centrum
In samenspraak met de ondernemers, Helmond Marketing en inwoners starten 
we een traject om het centrum nog beter aan te kleden. Ook werken we aan 
een logische en leuke wandelroute, voor iedereen toegankelijk. Dit vraagt ook 
om ruime en gastvrije gehandicaptenparkeerplaatsen op strategische plekken 
in de stad. Daarnaast willen we centrale Zoen- en Zoefstrook aanleggen in het 
centrum om mensen op te halen, weg te brengen en inkopen in te laden. Ook 
is er aandacht nodig voor een aantal bestaande knelpunten waar voetgangers, 
fietsers en terrasbezoekers openbare ruimte moeten delen, zoals bij het 
Havenplein aan de kanaalzijde.

Meer terrassen en speelmogelijkheden in het centrum
GroenLinks Helmond is een voorstander van terrasuitbreidingen daar waar het 
mogelijk is. Dit brengt levendigheid op een zonnige dag. Daarbij vragen we ook 
aandacht voor speelmogelijkheden voor kinderen en jongeren. 

Inkoop lokale geschenken
Ondernemers zijn belangrijk voor de stad. Daarom bestelt de gemeente Helmond 
gemeentelijke geschenken zoveel als mogelijk bij lokale ondernemers. Denk 
hierbij aan kerstpakketten, relatiegeschenken of speciale culturele cadeaus bij 
jubilea.

Impuls nachtleven
GroenLinks Helmond wil een bruisend nachtleven vol culturele en vernieuwende 
initiatieven, waar voor iedereen wat te beleven valt. Naast het Havenplein geven 
we het nachtleven ook een artistieke impuls. Ook kijken we naar meer (pop-
up) locaties om nachtcultuur een kans te geven. Uiteraard met oog voor de 
leefomgeving en omwonenden.

Ruimte voor festivals en evenementen dankzij minder regels
Helmond is een evenementenstad. De gemeente is een faciliterende partner 
voor kleine en grote initiatiefnemers en zorgt ervoor dat de aanvraag van een 
vergunning soepel en transparant verloopt. We willen als GroenLinks Helmond 
gaan voor minder regels bij het aanvragen van subsidies en meer vertrouwen in 
de organisaties die evenementen organiseren. Veiligheid is belangrijk, maar het 
mag er niet toe leiden dat organisaties met vrijwilligers geen evenement meer 
willen (of kunnen) organiseren. Wel krijgen evenementen met aandacht voor 
duurzaamheid een streepje voor. Denk aan het verkleinen van de afvalberg met 
herbruikbare en/of statiegeld bekers, borden en bestek. En voor evenementen 
geldt: schoon is de norm. Wie iets vervuilt, ruimt het zelf op.
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BRUISENDE CULTUURSTAD

Iedere plaats verdient een bruisend cultureel leven. Dat bestaat niet alleen 
uit voorstellingen en tentoonstellingen in onze theaters en musea maar ook 
cultuurmakers in Helmond zelf zorgen daarvoor. Plaatselijke musici, schrijvers, 
theater- en filmmakers, fotografen en beeldend kunstenaars vormen een culturele 
voedingsbodem in een stad. Minstens zo belangrijk zijn alle amateurs die zich vol 
overgave bezighouden met cultuur. Kunst verrijkt ons leven, geeft glans aan ons 
bestaan en draagt bij aan ontspanning, ontmoeting en zelfontplooiing. En ook hier 
geldt: jong geleerd is oud gedaan. Daarom vindt GroenLinks Helmond het belangrijk 
dat alle kinderen toegang hebben tot cultuur, ongeacht het inkomen van hun ouders.

Cultuureducatie voor iedereen
GroenLinks Helmond wil stimuleren dat o.a. Stichting Leergeld en CultuurContact 
samen met het Kunstkwartier, het Annatheater en het onderwijs nog meer 
jongeren bereiken. Zodat iedereen deel kan nemen aan cultuureducatie. Gebruik 
van muziekinstrumenten wordt daarin meegenomen.
 
Waardering voor makers en hen betrekken bij maatschappelijke 
vraagstukken
We vinden dat onze makers en instellingen meer waardering verdienen: van 
grote instellingen tot de kleinere initiatieven en programma’s. De gemeente wordt 
nog meer opdrachtgever voor ontwerpers, kunstenaars, makers en culturele 
ondernemers uit onze stad en laat hen meedenken bij de maatschappelijke 
vraagstukken van onze stad. In ons economische beleid hebben we aandacht 
voor creatieve ondernemers en maken we ruimte voor jonge talenten die na hun 
opleiding een plek in de stad nodig hebben. De bestaande ‘Makersregeling’ willen 
we intensiveren.

Adviesraad cultuur voor vraagstukken over cultuur
GroenLinks Helmond wil een actievere rol van de adviesraad cultuur met meer 
slagkracht en mandaat. De adviesraad heeft een belangrijke adviesrol voor 
het gemeentebestuur bij vraagstukken op het gebied van cultuur. Van visie, 
beleidsplan tot uitvoering en de keuze van bijvoorbeeld een stadskunstenaar.

Actieve cultuurparticipatie stimuleren
Samen werken aan producties: we zijn als GroenLinks Helmond voorstander van 
het inzetten van actieve cultuurparticipatie om mensen met elkaar te verbinden. 
In de Leonarduswijk heeft cultuurparticipatie mensen weer in contact met 
elkaar gebracht. Dankzij verschillende bewonersinitiatieven zijn er meer sociale 
contacten en hebben bewoners meer zelfvertrouwen.

Betaalbare werkruimte voor kunstenaars
We onderzoeken of in de vastgoedportefeuille van de gemeente panden zitten 
die tijdelijk gebruikt kunnen worden door kunstenaars tegen onkostenvergoeding. 
Het beheer en de tarieven van de nieuwe en bestaande clusters als ’t Patronaat 
en de Uilenburcht worden regelmatig kritisch bekeken.
 
Inclusieve kunst en cultuur
Dankzij cultuur kun je je inleven in een ander. We stimuleren kunst en cultuur 
door en voor verschillende groepen uit de samenleving. Van instellingen vragen 
we om actief werk te maken van de Code Diversiteit & Inclusie, voor een 
gelijkwaardige cultuursector voor iedereen. We stimuleren binnen onze culturele 
instellingen en wijkhuizen aandacht voor bijeenkomsten en uitingen voor alle 
culturen in de wijk. Cultuurparticipatie moet  laagdrempelig en ook in de wijk 
toegankelijk zijn.
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Creatieve broedplaatsen
Helmond heeft met het Kunstkwartier, het Speelhuis en de Cacaofabriek enkele 
grote culturele basisinstellingen. GroenLinks Helmond vindt dat creatieve 
broedplaatsen zoals bijvoorbeeld het Annatheater het aanbod van deze 
instellingen verder aanvullen, ook al vallen zij niet onder die basisinstellingen. 
Wij willen creatieve broedplaatsen structureel ondersteunen, zodat het aanbod 
van cultuur in Helmond zo breed mogelijk blijft. Hiervoor wil GroenLinks Helmond 
structurele subsidie vanuit de gemeente mogelijk maken.

Stimuleren urban culture en urban hotspot
Helmond heeft met diverse instellingen een belangrijke fundering gelegd voor 
urban culture. Deze basis willen we de komende jaren verder uitbouwen, zodat 
de verschillende disciplines een duurzame plek krijgen in de stad om verder te 
groeien. Urban muziek, dans, kunst en sport krijgen in Helmond een podium en 
we stimuleren de ontwikkeling van een urban hotspot. Ook in de toewijzing van 
het evenementenbudget wordt extra ingezet op urban.

Culturele samenwerking bevorderen
GroenLinks Helmond is voorstander van samenwerking tussen culturele 
instellingen. Wij willen deze samenwerking stimuleren en faciliteren. Daarbij 
moeten we niet alleen kijken binnen het culturele vlak, maar naar de brede 
maatschappelijke meerwaarde van cultuur in onze stad, over de disciplines heen 
(zoals bijvoorbeeld op gebied van welzijn, zorg en onderwijs).

Behoud erfgoed
Wij koesteren het Helmonds cultureel erfgoed, zowel materieel als immaterieel. 
Actieve promotie van het geschiedenisverhaal van onze stad, door musea 
en andere cultuurhistorische instellingen, draagt bij aan de verbinding tussen 
inwoners, versterkt de Helmondse identiteit en verhoogt de aantrekkingskracht 
en economische waarde van de stad. We hebben extra aandacht voor 
cultuurhistorische elementen: naast bouwkundig erfgoed, ook de belangrijke 
stedenbouwkundige structuren met cultuurhistorische waarde. Onderdeel 
van onze historie zijn natuurlijk ook onze archieven. We zetten in op behoud, 

bescherming en versterking van onze archieven en bestaand (en toekomstige) 
erfgoed.

Meer budget voor cultuur in Helmond
Onze stad groeit en daarmee ook de behoefte aan kunst en cultuur. We laten het 
cultuurbudget daarom meegroeien met de stad. Dit kunnen we als gemeente niet 
alleen. Waar de Randstad ‘bakken met geld krijgt’, vangt Helmond de kruimels. 
We lobbyen in Den Haag en bij de Provincie Noord-Brabant voor meer geld voor 
onze culturele sector.

Eerlijke boterham voor creatieve makers
De economische positie van creatieve makers is te vaak niet al te best. Zij 
verdienen een eerlijke beloning, betere arbeidsvoorwaarden en meer zekerheid. 
Wij geven als gemeente het goede voorbeeld met de Fair Practice Code. We 
stimuleren dit met onze subsidievoorwaarden en vragen bedrijven en andere 
organisaties hetzelfde te doen.

Vernieuwingsfonds voor culturele experimenten
Samenwerkingen tussen verschillende disciplines in de cultuur komen nog niet 
altijd van de grond. Een gemiste kans. We richten een vernieuwingsfonds op dat 
het mogelijk maakt te experimenteren. Zodat makers nieuwe vormen kunnen 
ontdekken en disciplines meer samenwerken.

Cultuur van, voor en door iedereen
GroenLinks Helmond wil een betere samenwerking tussen culturele instellingen 
om meer Helmonders in aanraking te laten komen met cultuur. Voor mensen met 
een lage beurs komt er een ‘Houd-een-stoel-vrij-pact’, waardoor ze gratis een 
voorstelling kunnen bezoeken. Onze openbare ruimte wordt een podium voor 
kunst en cultuur. Pleintjes, parken, buurten en muren vormen het podium voor 
makers en kunstenaars.
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ACTIEVE SPORTSTAD

Helmond is de stad van ‘Grauwte Smoel, Ginne Skrik’ en misschien wel het 
bekendste cult-clublied van Nederland: Vur welleke club bende gai? Maar natuurlijk 
is Helmond veel meer dan alleen Helmond Sport. Instellingen en initiatieven zoals 
JIBB+ brengen heel Helmond in beweging en faciliteiten als Sport en Beleefcampus 
de Braak en het nieuwe zwembad zijn er voor iedereen.

Iedereen beweegt mee
Bewegen is gratis en sporten moet betaalbaar zijn voor iedereen. GroenLinks 
Helmond wil dat de gemeente het ook in de toekomst mogelijk maakt dat mensen 
met beperkte middelen kunnen sporten. Met het Helmonds Sportakkoord en de 
Sport- en beweegnota 2030 zorgen we ervoor dat ons sport- en beweegaanbod 
voor iedereen, jong of oud, met of zonder ondersteuning, snel of traag, lenig of 
houterig, toegankelijk en bereikbaar is.
 
Bijdragen aan sociale aspect van sporten
Sport en beweging hebben grote impact op onze lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Maar sport draagt ook bij aan sociale ontwikkeling. Via sport sluiten 
we nieuwe vriendschappen en verbreden we onze contacten. Daar dragen 
sportclubs en verenigingen aan bij. Wij willen dat de Helmondse verenigingen 
en sportclubs vitaal blijven en vinden dat de gemeente hierin een belangrijke, 
stimulerende rol heeft.

Duurzame sportaccommodaties
Sporten doe je vaak op een sportpark of in een sporthal. Helmond telt tientallen 
sportlocaties. GroenLinks Helmond wil dat al deze locaties verduurzaamd 
worden, voor zover dat nog niet het geval is. Bijvoorbeeld met zonnepanelen en 
groene daken, goede isolatie en andere maatregelen. Grote gebouwen zouden 
zelfs richting energieneutraal kunnen worden opgewaardeerd. Dit draagt bij aan 
gezonde financiën voor de gebruikers (minder energiekosten) en natuurlijk aan 
een goed klimaat.

Oplossing voor Hockey Club Helmond
Al jaren spreekt de gemeente met inwoners en gebruikers over de accommodatie 
van Hockey Club Helmond. GroenLinks Helmond wil de komende vier jaar 
éíndelijk tot een gedragen oplossing komen voor zowel de omwonenden als 
de hockeyclub. Deze oplossing mag niet ten koste gaan van de ecologische 
hoofdstructuur de Goorloopzone.

Visie op amateurvoetbal actualiseren
De coronacrisis heeft veel veranderd voor de meest beoefende amateursport van 
onze stad. GroenLinks Helmond wil daarom richting 2025 een actualisatie van de 
visie op amateurvoetbal Helmond. Vitale verenigingen zijn daarbij nog altijd het 
uitgangspunt.

Recreatief bewegen
GroenLinks Helmond wil beweging als recreatievorm verder stimuleren en 
faciliteren. Daarvoor kijken we onder andere naar de mogelijkheden die al in onze 
omgeving aanwezig zijn. Zo willen we recreatie op het oude kanaal stimuleren, 
maar ook het gebruik van de fiets- en looproutes. Beweging moet integraal 
worden meegenomen bij herinrichting of ontwerp van nieuwe plannen. Ook 
willen we bekijken of we naast Berkendonk nog een extra stadsstrand kunnen 
realiseren. Hierbij is zwemvaardigheid voor alle inwoners een basisbehoefte.
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HOOFDSTUK 5

OPEN, RESPECTVOL EN 
SAMEN

Een Helmond waar iedereen aan kan en mag 
bijdragen

GroenLinks Helmond heeft vertrouwen in mensen. Wij geloven 
dat iedereen wat van zijn of haar leven wil maken en wil 
bijdragen aan de maatschappij. In een open samenleving kun 
je jezelf zijn en, met respect voor anderen, zeggen wat je vindt. 
We geven elkaar een kans. Altijd. Als we als samenleving 
willen groeien en ons allemaal veilig en thuis willen voelen in 
Helmond, moeten we leren om ook moeilijke zaken op een 
constructieve manier bespreekbaar te maken.
 
Wij geven de ruimte aan betrokken burgers die hun omgeving 
groener, socialer, leefbaarder of schoner willen maken. 
Wij geven vertrouwen aan docenten, verpleegkundigen, 
zorgprofessionals, kunstenaars en vrijwilligers. GroenLinks 
Helmond staat voor meer ruimte voor de mogelijkheden van 
mensen zelf. We geloven in beweging van onderop en staren 
ons niet blind op systeemwensen en regels.
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EEN GEMEENTE DIE BURGERS 
HOORT
In onze stad wonen vrije, autonome en mondige burgers. En voor alle burgers gelden 
dezelfde democratische spelregels. Iedereen kan stemmen, lid worden van een 
politieke partij, een demonstratie regelen of invloed uitoefenen op het bestuur van de 
stad. Sommigen inwoners zijn daar heel erg goed in en voor anderen is dat echt de 
‘ver van mijn bed show’. GroenLinks Helmond is voor verdere doorontwikkeling van 
ons bestuurlijke systeem en wil dat iedereen makkelijk kan meepraten. Vooral over 
zaken in je eigen omgeving (woon- of werkomgeving).  
 
Ook willen wij dat burgers met positieve initiatieven goed ondersteund worden om 
hun buurt te verbeteren. Uitgangspunt moet de menselijke maat zijn en het ‘Right 
to Challenge’. Waarom zouden burgerinitiatieven en ervaringsdeskundigen niet 
evengoed zaken voor elkaar kunnen krijgen als gesubsidieerde instellingen? Dit 
vraagt dat we denken in mogelijkheden en kansen en niet in risico’s en beperkingen 
van wet- en regelgeving. Wetten zijn er om iedereen te beschermen tegen willekeur 
en rechteloosheid, maar het kan niet zo zijn dat ze in de weg staan van goede 
bedoelingen van inwoners die de Helmondse samenleving vooruithelpen. 

Beleidsvisies maken we samen met inwoners
Als we een nieuwe beleidsvisie opstellen, betrekken we hier altijd inwoners 
bij. Daarbij proberen we verschillende mensen uit te nodigen: jong en oud, 
verschillende beroepen, verschillende nationaliteiten et cetera. Bij de start maken 
we duidelijk wat ons doel is (meedenken of -beslissen, adviseren of worden ze 
geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen?). We streven naar korte en bondige 
beleidsvisies die voor iedereen leesbaar zijn. We schrijven in begrijpelijke 
taal. Moeilijke juridische zaken worden in begrijpelijke taal vertaald en we 
gebruiken geen afkortingen en jargon. Elk Helmonds beleidsplan heeft ook een 
uitvoeringsplan.
 
Duidelijk over alle vormen van democratisch meedoen
We zijn in Helmond altijd duidelijk over de democratische rechten van inwoners. 
We leggen uit wat het verschil is tussen meedenken en meewerken en de 
formele bezwaarprocedures die inwoners kunnen gebruiken. Denk aan inspreken 

bij commissie- en raadsvergaderingen, recht van petitie, gesprekken met 
raadsleden et cetera. Wij willen dat hiervoor een ‘verbinder’ wordt aangesteld 
die ervoor zorgt dat bestuur en inwoners elkaar vinden. Bijvoorbeeld bij 
beleidstrajecten en burgerparticipatie.

Ruimte voor experimenteren voor betere relatie met burgers
GroenLinks Helmond staat open voor experimenten met BurgerFora, G100 
of G1000 of een Burgerberaad. Experimenteren moet echter geen doel op 
zich worden, maar leiden tot standaard werkmethoden om de relatie met onze 
inwoners te verbeteren. En daarbij moeten we iedereen betrekken: college, 
raadsleden, ambtenaren en adviesraden. GroenLinks Helmond wil beginnen 
met een burgerberaad over de energietransitie. Bijvoorbeeld door door loting 
een burgerberaad samen te stellen van minstens 100 inwoners die in een 
onafhankelijk begeleid proces voorstellen uitwerkt voor de energietransitie in 
Helmond. De gemeenteraad en het college committeren zich om samen met 
inwoners en maatschappelijke partners zoveel mogelijk van deze voorstellen te 
realiseren.

Wijkbegroting door de wijk
We willen als GroenLinks Helmond ook experimenteren om inwoners mee 
te laten denken over hun eigen wijk. Een deel van onze begroting geven we 
rechtstreeks ‘aan de wijk’ om daarover te beslissen. Belangrijk is dat de inwoners 
die meebeslissen een goede afspiegeling van de wijk vormen. Inwoners die zich 
minder kunnen laten horen, krijgen ook een stem, bijvoorbeeld via professionals 
uit de wijk. Dit vraagt ook een stabiel en solide aanspreekpunt in de wijken.

Ruim baan voor bewonersinitiatieven dankzij simpele 
subsidieaanvragen
Helmonders hebben zelf goede ideeën om de stad socialer en groener te maken. 
Wij willen dat er meer budget beschikbaar komt om deze ideeën mogelijk te 
maken en te ondersteunen. Subsidieaanvragen voor inwonersinitiatieven maken 
we zo simpel mogelijk, met zo min mogelijk bureaucratie. We willen dat hiervoor 
een fonds wordt opgericht.
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Verbeteren dienstverlening door te luisteren naar inwoners
Wij hebben vertrouwen in de zorgvuldigheid van klachtenprocedures van de 
gemeente en de partijen waarmee zij samenwerkt. Maar een klacht indienen 
is een zwaar middel, zowel voor de indiener als de behandelende organisatie. 
En het moet al ‘goed fout’ zijn, voordat je begint aan het indienen van een 
klacht. Wij zien liever dat het niet zover komt. Wij willen dat we meer informeel 
met onze inwoners het gesprek aangaan over waar het knelt en schuurt. 
Een verbindingsofficier kan daarbij helpen. Dit is iemand met zeer goede 
communicatieve vaardigheden, die ‘gewone mensentaal’ spreekt, maar ook 
bekend is met systeemtaal. Door op deze manier de dialoog aan te gaan met 
onze inwoners willen we onze dienstverlening verbeteren. 
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EEN GASTVRIJ, INCLUSIEF EN 
KLEURRIJK HELMOND
Een open samenleving betekent ook een gastvrije samenleving. Wijken waar 
mensen met verschillende culturen samenleven, elkaar weten te vinden en 
van elkaar leren. Helmond biedt mensen die op de vlucht zijn voor oorlog of 
onderdrukking een veilige haven. Helmond is tegen racisme en discriminatie van 
migranten, vrouwen en (seksuele) minderheden en mensen met een beperking. In 
een open en gastvrije samenleving moeten we ons allemáál thuis en veilig voelen.

Thuis voelen begint met een warm welkom
We willen dat er voor nieuwe inwoners – waar ze ook vandaan komen – een 
welkomstpakket klaarligt als ze zich inschrijven in onze gemeente. We willen 
dat deze pakketten worden samengesteld met onze Helmondse winkeliers, 
verenigingen, culturele instellingen, handige contactpersonen voor de doelgroep, 
zorginstellingen, scholen en gemeente. De pakketten worden op maat gemaakt 
en zijn in meerdere talen beschikbaar.
 
Helmond toegankelijk voor iedereen
We willen dat Helmond nog toegankelijker wordt voor iedereen. Denk aan 
openbare ruimte, gemeentelijke gebouwen, horeca, winkels en scholen. We 
willen  organisaties betrekken die zich hier hard voor maken. Zij weten als geen 
ander hoe we er als gemeente voor kunnen zorgen dat gebouwen, websites, de 
openbare ruimte en alle andere aspecten van onze samenleving voor iedereen 
beter toegankelijk worden. Toegankelijkheid moet meegenomen worden in een 
vroeg stadium bij alle gemeentelijke projecten in de openbare ruimte en dat geldt 
ook voor speelplekken voor kinderen.

Stimuleren inclusieve samenleving
GroenLinks Helmond staat voor een stad waar je mag zijn wie je bent. Ongeacht 
waar je vandaan komt, waar je in gelooft of van wie je houdt. We tolereren geen 
discriminatie en racisme. De gemeente maakt actief werk van een inclusieve 
samenleving, zodat iedereen zich thuis kan voelen in Helmond.

Soepele inburgering
GroenLinks Helmond wil dat vluchtelingen en statushouders zo snel mogelijk 
kunnen starten met het leren van de taal of het doen van (vrijwilligers)werk of 
een opleiding. We stimuleren bedrijven om nieuwkomers aan te nemen en hen 
tegelijkertijd de taal te laten leren. Bij de nieuwe inburgeringswet zorgen we dat 
ook gezinsmigranten en de meest kwetsbare vluchtelingen goede begeleiding 
krijgen.

Het begint met taal
Taal is belangrijk om mee te kunnen doen en vriendschappen aan te gaan. De 
gemeente ondersteunt initiatieven gericht op ontmoetingen tussen verschillende 
culturen en het leren van de taal, zoals taalcafés. Dus geen wachtlijsten voor de 
taallessen die door de gemeente worden gesubsidieerd. Met werkgevers maken 
we afspraken om buitenlandse personeel te ondersteunen om de Nederlandse 
taal te leren.

Aandacht voor taalvaardigheid
In Helmond hebben 12.700 volwassen moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Vaak hebben zij daardoor ook moeite met digitale vaardigheden. En 
dat heeft grote gevolgen. Als je niet goed kunt lezen, schrijven en/of rekenen, 
dan vind je minder snel een baan of vrijwilligerswerk. Het is moeilijker om 
gezond te leven en je hebt minder grip op je geldzaken. Ook loopt bijna een 
kwart van onze 15-jarigen het risico om laaggeletterd te worden. GroenLinks 
Helmond maakt zich grote zorgen over de positie van laaggeletterden. Het 
aantal laaggeletterden neemt al jaren toe, terwijl de samenleving ingewikkelder, 
digitaler en kennisintensiever wordt. Wij willen deze verschillen verkleinen. Dat 
kan door laaggeletterdheid (blijvend) aan te pakken én door extra te investeren 
in taalontwikkeling van kinderen en laagtaalvaardige ouders. Daarnaast willen wij 
extra inzetten op voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor kinderen met een 
taalachterstand. Dit vraagt om meer maatwerk en innovatie.
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Alert op discriminatie
We vergroten de vindbaarheid van Meldpunt Discriminatie. Medewerkers van 
de gemeente, zoals wijkteams en handhavers, trainen we om discriminatie op 
straat aan te pakken. Voor een inclusieve werkvloer, versterken we de huidige 
samenwerking en afspraken met werkgevers, onderwijsinstellingen en de 
antidiscriminatie-voorziening. De gemeente stopt de samenwerking als een 
bedrijf zich na een waarschuwing schuldig blijft maken aan arbeidsdiscriminatie.

Ontmoeting en dialoog op een creatieve manier
We stimuleren ontmoeting en dialoog bij scholen, bedrijven, verenigingen 
en organisaties. Dit om elkaar beter te begrijpen, bewust te worden van 
vooroordelen en zo discriminatie te voorkomen. Niet in een stoffig zaaltje, 
maar bij buurtevenementen, debatfeestjes en andere creatieve vormen. Denk 
bijvoorbeeld aan een jaarlijks multicultureel weekend rondom het kasteel in 
Helmond.

Extra aandacht voor arbeidsmigranten dankzij steunpunt
Arbeidsmigranten zijn mensen die makkelijk in een kwetsbare situatie terecht 
kunnen komen als het gaat om huisvesting of toegang tot de zorg. Als eerste stap 
willen we dat alle arbeidsmigranten die in Helmond wonen zich makkelijk kunnen 
inschrijven in de basisregistratie personen. Zo is er zicht op de groep. Daarbij 
willen we dat er een steunpunt komt bij de gemeente waar arbeidsmigranten hun 
problemen in eigen taal duidelijk kunnen maken. Uitzendbureaus moeten zich 
(net als reguliere woningaanbieders) inzetten voor menswaardige huisvesting 
en toegang tot zorg. Bij problemen, willen wij dat de overheid hard ingrijpt. 
We gaan met de werkgevers in gesprek voor het aanbieden van Nederlandse 
taallessen tijdens en na werktijd. Ook willen we dat de Sociale Teams aandacht 
hebben voor de problemen van arbeidsmigranten en contact met hen leggen. 
Met name de kwetsbare positie van kinderen van arbeidsmigranten verdient 
alle aandacht. Direct bij aankomst in Nederland moet er contact zijn met een 
leerplichtambtenaar om daarmee op een positieve manier kinderen direct 
toegang te geven tot onderwijs.

Regenbooggemeente
De gemeente zorgt voor een veilige en inclusieve omgeving voor LHBTIQ+’s. We 
evalueren, vernieuwen én gaan actief aan de slag met het regenboogakkoord in 
samenwerking met belangenorganisaties van LHBTIQ+. Tijdens de Pride-weken 
profileert Helmond zich nadrukkelijker als inclusieve en open stad.

Burgerrechten
GroenLinks Helmond staat pal voor burgerrechten en vindt dat iedereen gelijk 
moet worden behandeld door de overheid. GroenLinks Helmond is tegen etnisch 
profileren. Racismegevoelige maatregelen zoals preventief fouilleren zet de 
gemeente zo min mogelijk in. Verder moet er in Helmond altijd ruimte zijn om op 
een vreedzame wijze te demonstreren en op te komen voor je mening.
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EEN VEILIGE DIGITALE STAD

De digitale ontwikkelingen volgen elkaar snel op. Online vergaderen, shoppen of 
digitale formulieren invullen is normaler dan ooit. GroenLinks Helmond vindt het 
belangrijk dat iedereen kan meekomen met deze digitale ontwikkelingen. We zorgen 
daarom dat inwoners ondersteuning krijgen als ze er niet uitkomen. Inwoners hebben 
altijd recht op betekenisvol menselijk contact met de overheid, online én offline.

Technologie is een middel geen doel
Te vaak worden data en digitale technologie ingezet omdat het kán. Voor 
GroenLinks Helmond is het startpunt het maatschappelijk probleem dat moet 
worden opgelost. Een extra wijkagent kan effectiever blijken dan de buurt 
volhangen met camera’s. We blijven ons óók hard maken om de risico’s - 
zoals discriminatie, ongelijkheid, datalekken, minder autonomie of privacy 
- van te voren in te schatten en zo klein mogelijk te maken. Dat we vanuit de 
gemeente een glasvezelnetwerk uitrollen is uniek binnen Nederland. Ook 
dit glasvezelnetwerk is een middel, geen doel op zich. Het dient om digitale 
bereikbaarheid voor onze inwoners en maatschappelijke organisaties te 
waarborgen en moet betaalbaar zijn en blijven voor iedere Helmonder. Wij zullen 
ons ertegen verzetten als dit netwerk gebruikt wordt om winst te maken.
 
Bescherming van onze data door een ethische commissie
Onze inwoners zijn geen proefkonijnen. GroenLinks Helmond maakt zich hard 
voor een ethische commissie, die de gemeente adviseert over digitale ethiek.

We zijn transparant over gebruik van algoritmes
Wij willen als GroenLinks Helmond dat de gemeente alle algoritmes toetst 
op nadelige effecten, zoals discriminatie en stopt met algoritmes die (te) 
discriminerend kunnen werken. We maken de inzet van algoritmes transparant in 
een register.

We gaan zeer secuur om met persoonsgegevens
De gemeente moet beter omgaan met de persoonsgegevens van haar inwoners. 
Inwoners verdienen meer controle over de gegevens die de gemeente van hen 
heeft. Ook maken we goede afspraken over gegevensuitwisseling, waaronder 
bewaartermijnen, vernietiging en het niet verder delen van gegevens.

Bestuurlijke borging met portefeuille digitalisering
Onze wereld digitaliseert steeds sneller en steeds meer. Om dit bestuurlijk op 
een goede manier te borgen, pleit GroenLinks Helmond voor een portefeuille 
digitalisering en dienstverlening binnen een volgend college.
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HOOFDSTUK 6

GEZOND BESTUUR

In dit verkiezingsprogramma kijken we vooruit. 
We kijken vooruit naar wat voor stad we willen zijn, wat we 
in onze stad willen doen en van én voor wie onze stad in de 
toekomst is. Een toekomstvisie voor Helmond vraagt een 
gezond stadsbestuur. Een stadsbestuur met lef, durf, ambitie 
en visie. Helmond staat voor grote keuzes. Om ons als stad 
en als gemeente te kunnen blijven ontwikkelen, moeten we 
samenwerken met de regio. De ligging, grootte én positie van 
Helmond biedt veel mogelijkheden. We zijn een krachtige speler 
in de regio en dragen concreet bij aan groei, zowel voor onszelf 
als voor onze regio.
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Zorgvuldige groei
Helmond zal de komende jaren gestaag door blijven groeien. De vooruitzichten 
zijn dat Helmond rond 2040 richting 125.000 inwoners zal zijn gegroeid. Deze 
groei biedt voordelen en kansen. Groei vergroot immers onze draagkracht en 
draagt bij aan oplossingen voor uitdagingen die we nu hebben. We moeten 
echter niet alleen kijken naar de voordelen en kansen, maar ook naar welke 
consequenties en voorwaarden we hieraan moeten verbinden. Groei gaat 
namelijk niet vanzelf en al helemaal niet vanzelf in de juiste richting. Groei vraagt 
om een zorgvuldig traject, dat continu kan (en moet) worden bijgestuurd wanneer 
nodig.
 
Langetermijnvisie en uitvoeringsplannen
GroenLinks Helmond staat voor een langetermijnvisie, maar met alleen 
die langetermijnvisie kom je er niet. Daarom staan we ook voor concrete 
uitvoeringsplannen om die langetermijnvisie dichterbij te brengen en mogelijk te 
maken. We pleiten voor beleid als tweetrapsraket. In langetermijnvisies moet de 
gemeente vooruitkijken over een periode van tien tot twintig jaar. Eens in de vijf 
tot tien jaar worden deze langetermijnvisies wat ons betreft opnieuw tegen het 
licht gehouden en herijkt. In de concrete uitvoeringsplannen staan uitwerkingen 
van wat de komende twee tot vier jaar moet gebeuren om deze visie mogelijk 
te maken. Na het einde van de looptijd van  uitvoeringsplannen wordt 
opnieuw bekeken wat de volgende twee tot vier jaar nodig is om dichter bij de 
langetermijnvisies te komen. Bij al deze langetermijnvisies en uitvoeringsplannen 
worden inwoners nauw betrokken.

Gezond,	stabiel	financieel	bestuur
Omdat de financiële mogelijkheden van gemeenten niet tot in de hemel reiken, 
staat GroenLinks Helmond natuurlijk ook voor degelijk financieel beleid. Dat 
betekent dat de gemeentebegroting (meerjaren) sluitend moet zijn. Na acht 
jaar met GroenLinks Helmond in het stadsbestuur, staat Helmond er financieel 
bijzonder goed voor. We hebben kunnen investeren in grote projecten met 
enorme meerwaarde voor onze stad (De Braak, Brainport Smart District, het 
Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs) en we hebben de financiële 
hindernisbaan die het Rijk ons heeft voorgelegd op gebied van de grote 
decentralisaties weten op te vangen. Deze lijn van gezond, stabiel financieel 
bestuur willen we graag doortrekken. Dit vraagt continue aandacht.

Eerlijke verdeling lasten
Wat ook aandacht verdient, is de verdeling van lasten in onze stad. GroenLinks 
Helmond staat voor een eerlijke lastenverdeling. Eerlijk betekent voor ons dat 
sterkere schouders net wat meer dragen dan minder sterke schouders. Ook 
deze lijn hebben we in acht jaar weten in te bedden in de koers van de gemeente 
en die trekken we graag door richting de volgende vier jaar. Voor positieve 
maatschappelijke ontwikkelingen zijn we bereid extra verantwoordelijkheid op de 
sterkste schouders te leggen.

Omgevingswet
Op ruimtelijk-fysiek gebied zullen de komende vier jaar in het teken staan van 
de invoering van de Omgevingswet met de bijbehorende Omgevingsvisie en 
Omgevingsplannen. Ons uitgangspunt voor deze veelomvattende wet is dat 
ontwikkelingen in de ruimtelijke omgeving nooit ten koste mogen gaan van het 
welzijn en de bestaanszekerheid van onze inwoners en waar mogelijk zelfs in 
positieve zin bijdragen aan onze stad. Bijvoorbeeld door extra voorwaarden op 
te nemen voor verduurzaming van woningbouw, vergroening van de openbare 
ruimte en beperking van overlast door bedrijven.

Sociale, eerlijke, groene beweging
De opgave blijft groot. Daarom wil GroenLinks Helmond voortbouwen op de 
sociale, eerlijke, groene beweging die we in Helmond sinds 2014 hebben 
ingezet. GroenLinks Helmond staat voor verandering en een transparante 
manier van politiek bedrijven. Wij staan voor het gemeenschappelijk belang 
en maatschappelijke waarden voor de lange termijn, niet voor financieel gewin 
op korte termijn. Wij staan voor verbinding, vertrouwen en hoop, in plaats van 
verdeeldheid. GroenLinks Helmond staat voor een overheid die naast en achter 
haar inwoners gaat staan, in plaats van daar tegenover. We hebben laten zien 
dat het anders kan. Dit houden we vast voor de toekomst!
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COLOFON

Het verkiezingsprogramma is opgesteld door de 
programmacommissie met als voorzitter: Thomas Tuerlings, 
lijsttrekker en is geschreven met alle Helmondse leden, 
kandidaten, raadsleden en burgercommissieleden die inbreng 
hadden. 

We bedanken alle Helmonders, leden en Helmondse 
organisaties die we om raad en commentaar hebben gevraagd 
en die ons hun inbreng op dit verkiezingsprogramma hebben 
gegeven. 

REDACTIE 
Thomas Tuerlings, Liesbeth van Pelt, Lara Tamarinof

VORMGEVING 
Eva de Bruijn en Elianne van Asseldonk

FOTOGRAFIE EN VISUALS
Helmond Marketing beeldbank

helmond.groenlinks.nl 

Met dit verkiezingsprogramma 
dragen we bij aan alle 17 Global Goals, 
de duurzame ontwikkelingsdoelen van 
de Verenigde Naties.


