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Voor de PvdA is Helmond een stad van eerlijk delen, vast werk, goed wonen, een gezond leven, 

toegang tot scholing, emancipatie  en recht op zeggenschap. Een stad, waar kinderen onbe-

vreesd opgroeien, en waar ze worden aangemoedigd om na te denken, creatief te zijn, verder te 

reiken dan het gangbare en vooruit te komen.

Dit Helmond maken we samen. We vieren samen de mooie momenten in onze stad en we staan 

voor elkaar klaar als het nodig is. We werken met elkaar aan onze toekomst, kijken naar wat ons 

bindt en overbruggen verschillen constructief en met respect. 

Dit verkiezingsprogramma is in samenwerking met veel mensen tot stand gekomen.  

We bedanken iedereen, die heeft meegedacht en meegewerkt. Ook bedanken we alle organi-

saties die in de afgelopen periode door middel van brieven, mails en brochures suggesties  

hebben gedaan voor concrete punten in ons verkiezingsprogramma. Toch is het onmogelijk om 

alle goede sociaaldemocratische ideeën die leven in de samenleving op te nemen in dit  

programma. Daarom willen wij u vragen om ons ook in de komende periode te blijven voeden 

met uw ideeën en plannen. 

Dit programma is in de Algemene Leden Vergadering van 13 december 2017 inhoudelijk vast-

gesteld. De komende periode zal een presentatieversie worden vervaardigd, die inhoudelijk 

volledig identiek zal zijn.  

Ten aanzien van de 10 speerpunten: deze zijn ook inhoudelijk vastgesteld, maar zijn bedoeld als 

speerpunten in onze campagne-uitingen.  Indien noodzakelijk (bijvoorbeeld op posters, flyers of 

in sociale berichten) kunnen de cursief opgenomen toelichtingen op de speerpunten ingekort 

worden.

Wij wensen u veel leesplezier en hopen uw vertrouwen te krijgen via uw stem. 

Met vriendelijke groet,

PvdA Helmond

Inleiding
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SamenvattingInhoudsopgave

Alle kinderen verdienen dezelfde kansen, zorg moet vooriedereen toegankelijk zijn, en sport en 

cultuur dienen voor iedereen bereikbaar en betaalbaar te zijn. Het hebben van werk is  

cruciaal: voor het voorzien in het eigen bestaan, het kunnen betalen van een fatsoenlijk dak 

boven het hoofd en voor sociale contacten. 

Wij kiezen er als PvdA voor om mensen met elkaar in contact te brengen, te ontmoeten en te 

verbinden. We geloven dat solidariteit een belangrijke, zo niet de belangrijkste bouwsteen van 

onze stad is. Een stad waar we respect voor elkaars gelijkwaardigheid hebben, onbekendheid  

en discriminatie bestreden worden en waarin we onderling het vertrouwen versterken.

Gelukkig gaat het met veel mensen gewoon goed. Maar een te grote en bovendien groeiende 

groep mensen  dreigt achterop te raken. Ze hebben weinig hoop voor de toekomst en waar-

deren het eigen leven met een mager zesje. Daar maken we ons zorgen over. Dit kan leiden tot 

een grotere en diepere scheiding tussen de groep die kansen heeft en deze weet te benutten,  

en de groep voor wie dit moeilijker is. Teveel mensen hebben geen, of moeilijk, toegang tot de 

reguliere arbeidsmarkt. Wie een arbeidsbeperking heeft of op 55-jarige leeftijd werkloos is ge-

worden, komt nauwelijks meer aan een baan. En jongeren van allochtone afkomst worden vaak 

gediscrimineerd in hun zoektocht naar werk.

Er zijn nog steeds (groeiende) verschillen in inkomen, vermogen, opleidingskansen, arbeidsze-

kerheid, gezondheid, levensduur en in de toegang tot de woningmarkt. Je economische positie 

bepaalt steeds meer je gezondheid. Ook de groeiende afstand tussen verschillende bevolkings-

groepen baart ons als PvdA zorgen.
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Onze 10 speerpunten 6. Zeker zijn van een solidaire stad door onze vrijwilligers en mantelzorgen te ondersteu-

nen en hun eigen kracht te onderkennen, door het gratis beschikbaar te stellen van een VOG 

voor vrijwilligers, door medezeggenschap te organiseren voor cliënten en mantelzorgers, door  

het creëren van dagopvang, logeerhuizen en respijtzorg om de mantelzorgers te ontlasten

  

 

7. Zeker zijn van een schone en veilige omgeving door te zorgen dat alle Helmonders 

zich veilig voelen door meer wijkagenten. En ook door het stimuleren van goede samenwerking 

van iedereen die aan de veiligheid kan bijdragen, zoals boa’s, buurtpreventieteams, maar ook 

instellingen zoals corporaties en scholen.

 

 

8. Zeker zijn van een betaalbare duurzame woning door sociaal woonbeleid te voeren 

dat begint met een eerlijke toewijzing. We zetten alles op alles dat Helmonders niet langer dan 

2 jaar hoeven te wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer 

woningen gaan bouwen en toewijzen aan Helmonders met een middeninkomen. We willen dat 

alle corporaties hun woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) 

huurders.

 

 

9. Zeker zijn van een klimaatneutrale stad door Helmond in 2035 aan de eisen van een 

klimaatneutrale stad te laten voldoen. Dit doen we door de OZB-belasting te vergroenen om 

daarmee het aantrekkelijk te maken je huis te verduurzamen, maar ook door met corporaties 

afspraken te maken over klimaatmaatregelen zodat ook de lage en middeninkomen (financieel) 

kunnen profiteren van duurzaamheid. 

 

 

10. Zeker zijn van een bereikbare stad door rekening te houden met toekomstige ontwik-

keling zoals elektrisch rijden, fietsen, maar ook autonoom (auto)rijden. Daarom zullen we voor-

zichtig te zijn met grote (fysieke) investeringen. Verder willen we het OV gebruik stimuleren in 

de stad. Hierbij willen we dat de flexbus kosteloos toegankelijk wordt voor studenten en willen 

we dat ook mensen met een businesscard van de flexbus gebruik kunnen maken en willen we 

bij de NS pleiten voor lange treinen tijdens de ochtend -en avondspits.

1. Zeker zijn van kansen voor iedereen we zorgen dat alle Helmonders actief mee kunnen 

doen met een fatsoenlijk betaalde en zekere baan waarvan je rond kan komen en als dat niet 

mogelijk is; met een beschutte baan, een gesubsidieerde baan, met een leerbaan of met een 

baan bij het sociale werkbedrijf. En vanzelfsprekend zonder discriminatie!

 

 

2. Zeker zijn van hulp bij armoede door te zorgen dat geen Helmonder onder de 

armoedegrens valt door het verstandig en solidair toepassen van schuldhulpverlening en 

het bijstandsbeleid, en met speciale aandacht voor kinderen.

 

 

3. Zeker zijn van goed onderwijs door ervoor te zorgen dat er voor alle Helmonders goed 

onderwijs is, in gemengde scholen, zonder discriminatie of segregatie met veel aandacht voor 

het ontwikkelen van klimaatbewustzijn, gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de 

lokale bedrijfsvraag, en met extra aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevor-

dering van de integratie. We staan voor een leven lang leren en we willen dat meer kinderen 

gebruik kunnen maken van een aantrekkelijke verlengde schooldag.

 

 

4. Zeker zijn van goede zorg, dichtbij door ervoor te zorgen dat elke Helmonder die zorg 

nodig heeft die ook krijgt door professionals in sociale teams te voorzien van een 

maatwerkbudget en meer handelingsruimte, door de procedures zo eenvoudig mogelijk te 

houden, en de dienstverlening zo dicht mogelijk bij de mensen te organiseren. We willen een 

verbreding van het aanbod van kwetsbare jongeren en ouderen, en wij creëren de komende 

periode gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in huis en aan het bed.

 

 

5. Zeker zijn van een gezond leven door te zorgen voor goede sport- en speelaccommo-

daties in alle wijken, handhaving van de vangnetregeling voor schoolzwemmen en door het 

actief stimuleren van een gezonde levensstijl voor alle generaties en bevolkingsgroepen. 
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A.1 Economisch beleid en werkgelegenheid    
 
Zeker zijn van kansen voor iedereen
De PvdA wil zich inzetten voor een stad die veel werkgelegenheid biedt voor onze Helmonders; 

ook Helmonders met een afstand tot de arbeidsmarkt. Iedereen die kan bijdragen doet mee én 

krijgt de kans om mee te doen. Daarbij gaan we uit van vertrouwen en we belonen liever dan 

we straffen. De werkwijze van de bijstand is gericht op de behoeften van mensen en sluit aan bij 

de kansen die werkgevers kunnen bieden. We gaan in Helmond de groei van werkgelegenheid 

stimuleren. 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk om de volgende punten te realiseren: 

• We creëren extra beschutte werkplekken in de gemeentelijke organisatie, met name 

met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimte. Van bedrijven, waar we zaken 

mee doen als gemeente, verlangen we dezelfde inspanning. We blijven waakzaam voor 

eventuele verdringing van betaalde werkgelegenheid. De PvdA zet in op goed werk in 

het beschutte bedrijf, met goede arbeidsvoorwaarden, prettige en veilige werkomstan-

digheden en uitstekende begeleiding.

• We zetten het re-integratiebeleid in op reguliere (niet-gesubsidieerde) en fatsoenlijk 

betaalde banen. Als dat niet of nog niet mogelijk is, geven we loonkostensubsidie of 

bieden we een baan aan bij het sociaal werkbedrijf. We nemen hierbij de zogenoemde 

“werkbrigade” van de gemeente Amsterdam als voorbeeld. Voor hen waarvoor ook dat 

niet, of nog niet, in het bereik ligt is er de dagbesteding. 

• Wij creëren de komende periode gesubsidieerde banen in de zorg voor meer handen in 

huis en aan het bed. 

• Ons arbeidsmarktbeleid heeft ook aandacht voor niet-uitkeringsgerechtigden, jongeren 

uit het praktijkonderwijs/ VSO en voortijdig-schoolverlaters. 

• Wij geloven in (beroeps)opleidingen die in samenwerking tussen onderwijs en bedrijfs-

leven worden opgezet en uitgevoerd (moderne ambachtsscholen). 

• Wij zorgen voor voldoende stageplekken voor jongeren op alle niveaus. Wij vinden dat 

leerlingen moeten leren van hun stage. Stagiairs zijn geen goedkope  

arbeidskrachten. 

• Wij willen een stagefonds voor vmbo-stagiaires instellen, waarmee een deel van de sta-

gevergoeding wordt gefinancierd. Dat is immers goed voor de bedrijven en goed voor 

de (v)mbo’ers. 

• We zullen onzichtbare jongeren, die niet op school zitten en niet werken, een gezicht 

geven. We laten ze niet los en voorkomen dat deze jongeren buiten beeld raken.

• We stimuleren dat het bedrijfsleven zich duurzaam, maatschappelijk verantwoord  

(volgens de principes van Social Return) en innovatief ontwikkelt. Kleinschalige energie-

opwekking en -distributie worden ondersteund.  
 
 

A.2 Inkomen en armoedebestrijding    

Zeker zijn van hulp bij armoede
De PvdA accepteert geen armoede. Armoede geeft achterstand en leidt tot sociale uitsluiting. 

Een inkomen hebben is van groot belang voor een zelfstandig leven. Mensen met een laag  

inkomen, ook zzp’ers, moeten dezelfde mogelijkheden krijgen zichzelf te ontplooien en te 

participeren als ieder ander. Zzp’ers worden ondersteund bij de oprichting van broodfondsen en  

andere zaken die van belang zijn voor hun bestaanszekerheid. Voor die mensen die 

ondersteuning nodig hebben bij het inkomen en/of bij het tegengaan van schulden, willen wij 

een toegankelijk armoedebeleid met als uitgangspunt het beschikbare of besteedbare inkomen. 

Een armoedebeleid waarin ook aandacht is voor werkende armen, stapelaars van inkomens, 

arme ouderen en alleenstaanden, en kinderen. Kinderen mogen nooit de dupe worden van 

ouders die schulden hebben.

 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk om de volgende punten te realiseren:

• Een eenvoudige en laagdrempelige toegang tot de schuldhulpverlening voor iedereen. 

Er komen speciale schuldhulpverleningsprogramma’s voor laaggeletterden. Daarbij  

komen er speciale schuldhulpverleningsprogramma’s om zzp’ers te ondersteunen die 

sterk wisselende inkomsten hebben. 

• Preventieve programma’s rondom schulden. Hierbij moet zowel aandacht uitgaan naar 

gezinnen als naar jongeren.

• Experimenten rondom het opkopen van schulden zetten we ruimhartig door.

Eerlijk werk in een 
aantrekkelijke stadD

ee
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• Ieders persoonlijke situatie is leidend in ons bijstandsbeleid, bijvoorbeeld door het toe-

passen van de hardheidsclausule. Dat betekent dat wij in bijzondere gevallen de  

kostendelersnorm en de vermogensgrens voor bijstand niet toepassen. 

• Wij zijn voorstander van het experimenteren met vormen van een basisinkomen  of  

sociale bijstand, ook als alternatief voor het werken met een verplichte tegenprestatie.

• De gemeente zal kwaliteitseisen stellen aan bewindvoerders voor Helmonders.  

 

 

A.3 Onderwijs en cultuur  
 
Zeker zijn van goed onderwijs en cultuur 
Wij zorgen dat er voor alle Helmonders goed onderwijs is, in gemengde scholen, zonder  

discriminatie of segregatie met veel aandacht voor het ontwikkelen van klimaatbewustzijn,  

gezondheid en cultuur, met vakonderwijs gericht op de lokale bedrijfsvraag, en met extra  

aandacht voor onderwijs in de Nederlandse taal, ter bevordering van de integratie. We staan 

voor een leven lang leren en we willen dat meer kinderen gebruik kunnen maken van een  

aantrekkelijke verlengde schooldag.

 
 
De PvdA Helmond maakt zich sterk om de volgende punten te realiseren: 

• Het stimuleren van de relatie tussen bedrijfsleven en onderwijs, onder andere door het 

gezamenlijk verder ontwikkelen van de campussen voor Automotive en Food. 

• Stimuleringsmaatregelen (inzet van uitkeringsgeld bv) om het aanbod van stageplaatsen, 

leerbanen en werkervaringsbanen bij bedrijven en instellingen te bevorderen (social 

return-principes hanteren).

• Samen met schoolbesturen ervoor zorg te dragen dat segregatie door en/of vanuit het 

onderwijs wordt tegengegaan. Kinderen moeten in de eigen buurt naar school kunnen  

gaan. Wij zijn voorstander van gemengde  wijken én gemengde  scholen, en voor het 

behoud van openbare scholen.

• Milieu- en klimaateducatie is een maatschappelijke verantwoordelijkheid en de regie 

dient daarom bij de overheid te blijven i.s.m. kennisinstituten en vrijwilligersorganisaties.

• Het stimuleren van goede verkeerseducatie, zowel op scholen als aan volwassenen, om 

daarmee de verkeersveiligheid bij de bron aan te pakken. 

• Voldoende mogelijkheden om de Nederlandse taal te leren, ook voor volwassenen. 

• Cultuur- sporteducatie voor kinderen en jongeren. Wij maken dit toegankelijk en be-

taalbaar met inkomensafhankelijke eigen bijdrages of door cultuureducatie onderdeel 

van de stadspas of het kindpakket te maken. Ook stimuleren we samenwerking tussen  

culturele- en sportvoorzieningen en het onderwijs, bijvoorbeeld binnen de verlengde 

schooldag.

• Het blijven stimuleren van culturele evenementen, zowel centrale als wijkgebonden. 

Maar subsidies worden alleen verstrekt als dat evenement wél zeer gewenst wordt door 

de stad/gemeente maar géén doorgang kan vinden zonder subsidie. 

• Culturele instellingen verzorgen een breed cultureel aanbod voor alle Helmonders, 

waarbij de Cacaofabriek en het Speelhuis faciliteren, adviseren, organiseren en  

informeren. 

• Het doorontwikkelen van de Bibliotheek van een boekenuitleenplek naar een educatieve 

voorziening met een belangrijke rol bij het tegengaan van laaggeletterdheid en  

taalverwerving bij kinderen en volwassenen.

• De gemeente realiseert in de volgende raadsperiode in samenwerking met Cubiss op 

elke basisschool en middelbare school in Helmond een bibliotheek op school.

• Wij willen zorgvuldig omgaan met het Culturele Erfgoed en de musea van Helmond. 

Daarbij moeten de kosten wel in realistische verhouding staan tot de doelstellingen.
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B.1 Ruimtelijke ontwikkeling, volkshuisvesting, stedelijke vernieuwing,  
centrumontwikkeling  
 
Zeker zijn van een betaalbare duurzame woning
Sociaal woonbeleid begint met een eerlijke toewijzing. We willen dat Helmonders niet langer 

dan 2 jaar hoeven wachten op een sociale huurwoning. Daarnaast willen we dat corporaties meer 

woningen gaan bouwen en toewijzen aan Helmonders met een middeninkomen. We willen dat 

alle corporaties hun woningvoorraad verduurzamen, met oog voor de woonlasten van (sociale) 

huurders. 

 
 
De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de volgende punten:

• Een terughoudende bewaking van de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Welstand-

stoetsing blijft bestaan, maar zo min mogelijk betuttelend of beperkend. 

• Helmond zet nadrukkelijker in op de leisure-economie die in Brabant steeds meer be-

zoekers, bestedingen en banen oplevert. Daarom wordt er ruimte geboden aan onder-

scheidende leisurevoorzieningen en zijn verblijfsaccomodaties van harte welkom. Ber-

kendonk is geen goede plek voor ontwikkeling van een bungalowpark, maar Gulbergen 

is dat wel.

• De gemeente vervult een actieve stimulerende rol bij het transformeren en verduurza-

men van leegstaand vastgoed zowel in de stad als op bedrijventerreinen. We maken 

bedrijvigheid en dienstverlening in de stad beter mogelijk, bijvoorbeeld door de uit-

breiding van flexibele bedrijfsruimte (zzp-hotspots; tijdelijke commerciële ruimtes) in de 

stad.

De PvdA Helmond maakt zich ten aanzien van woningbouw sterk voor de volgende punten:

• In Helmond is voor alle doelgroepen voldoende aanbod aan betaalbare en duurzame 

huur- en koopwoningen, zodat de wachttijd voor sociale huurwoningen tot onder de 2 

jaren zal teruglopen.

• Realisatie van voldoende betaalbare jongerenhuisvesting. 

• Er wordt geïnvesteerd in de realisatie van short-stay woningsoorten.

• De gemeente stimuleert de woningcorporaties door middel van prestatieafspraken hun 

sociale woningvoorraad zo veel mogelijk te verruimen en te verduurzamen, waarbij de 

totale woonlasten voor de sociale huurders (huur plus energiekosten) niet met méér dan 

de inflatie mogen toenemen. 

• De gemeente stimuleert marktpartijen actief om tegen de sociale huurgrens een extra 

aanbod aan huurwoningen en betaalbare koopwoningen te realiseren, specifiek gericht 

op de middeninkomens. 

• De gemeente zet alle bouwende partijen aan tot het realiseren van zo flexibel mogelijke 

nieuwbouwwoningen. Niet alleen levensloopbestendig, maar ook met aanpassings- 

mogelijkheden voor veranderende woonvragen, zoals knarrenhofjes en dergelijke.

• De gemeente stimuleert actief het oprichten van collectief particulier opdrachtgever-

schap (CPO)-groepen zowel voor jongeren als ouderen. 

• Statushouders stromen zo snel mogelijk door naar definitieve woningen, zonder hen 

voorrang te geven op andere woningzoekenden met een urgentie. Wanneer deze  

woningen er niet zijn, bouwen we tijdelijke en kleinschalige woonvoorzieningen voor 

zowel de mensen op de wachtlijst als de statushouder.

• Onze gemeente moet zo snel mogelijk voldoen aan het VN-verdrag voor rechten van 

mensen met een beperking. Dat kan door bijvoorbeeld woningen aan te passen en 

geschikt te maken voor het zelfstandig  wonen van mensen met een beperking. Mensen 

met een beperking worden betrokken zijn bij deze planontwikkelingen.

• Er zijn voldoende (rookvrije) speelruimtes voor kinderen. Niet alleen voor kleine  

kinderen, maar ook voor oudere kinderen (trapveldjes, pannakooien). Met voldoende 

sociale veiligheid, zo veel mogelijk duurzaam opgezet en in samenspraak met de omwo-

nenden en jongeren zelf.

• Helmond zet vol in op de ontwikkeling van uitleglocaties Suytkade, Groene Loper, Liver-

donk, Hazewinkel en Smart District. Suytkade, Groene Loper, Liverdonk worden in de vol-

gende raadsperiode voltooid, met Hazewinkel en Smart District wordt een start gemaakt. 

• De laatste uitleglocatie in Brandevoort, Kranenbroek wordt indien noodzakelijk, finan-

cieel afgeschreven. Ruimtelijk schrappen is vooralsnog niet nodig. Voor de financiële 

effecten dient een goede oplossing te worden gevonden.

• Naast de uitleglocaties krijgt het invullen van braakliggende terreinen binnen de stad de 

hoogste prioriteit. 

• Door gerichte wijkverbeterende investeringen zal worden voorkomen dat wijken als 

Rijpelberg, Brouwhuis en Helmond-Noord en delen van Mierlo-Hout nieuwe probleem-

wijken worden.

Betaalbaar wonen en werken in 
een fijne, klimaatneutrale stad D

ee
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De PvdA Helmond maakt ten aanzien van van het centrum en de wijkcentra sterk voor de  

volgende punten:

• Ons stadscentrum vormt een aantrekkelijk winkel/horeca/leisuregebied, zonder lege 

plekken. Lege plekken worden bestreden, onder andere door ruimte te geven aan 

startende ondernemers met innovatieve en/of pop-up concepten. Uitbreidingen vinden 

alleen plaats als er een concrete vraag is die niet in het bestaande gebied kan worden 

ingepast. 

• Voor het woonklimaat in de Helmondse wijken zijn centraal gecentreerde wijkwinkel-

centra belangrijk. Om deze levensvatbaar te houden en te versterken kunnen ze worden 

aangevuld met afhaalpunten internetverkoop, zorgvoorzieningen en/of publieke voor-

zieningen. Bij het opstellen van ruimtelijke Wijkvisie/Wijkontwikkelingsplannen houden 

we daar rekening mee. Deze plannen worden in intensieve samenspraak met  

vertegenwoordigers van de wijken opgesteld.

• Om winkelcentra levendiger te maken kan herbestemming een oplossing bieden.  

Bijvoorbeeld door winkels in de periferie her te bestemmen als woningen, of door  

andere functies zoals recreatie, toerisme of horeca toe te laten.

 

 

 

B.2 Natuur en milieu inclusief duurzaamheid 
 
Zeker zijn van een klimaatneutrale stad
De PvdA onderschrijft de ambitie om Helmond in 2035 een klimaatneutrale stad te laten zijn. Dit 

gaat niet vanzelf. Het is tijd om de plannen die we de afgelopen jaren hebben gemaakt versneld 

om te zetten in concrete acties. 

 
 
De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor de volgende punten:

• De gemeente bevordert met stimuleringsmaatregelen dat zowel woningeigenaren,  

verhuurders (zowel corporaties als de vrije sector) en huurders bijdragen aan het reali-

seren van een duurzame en klimaatadaptieve stad. Daaronder: het terugdringen van de 

verstening van tuintjes, het realiseren van waterbuffers, groendaken, regentonnen en 

buurtbatterijen, en het nemen van alle mogelijke duurzaamheidbevorderende maatrege-

len zoals zonnecollectoren, kleine windmolens, warmtekrachtkoppelinginstallaties enz. 

• De gemeente stimuleert actief het oprichten van energiecoöperaties. Zowel van  

woningeigenaren als van huurders als van bedrijven.

• De gemeente stimuleert ook actief de verduurzaming van bedrijventerreinen door be-

drijfsverenigingen te ondersteunen bij het opzetten van bedrijfsoverstijgende  

duurzaamheids- en energieopwekkende projecten. 

• De gemeente handhaaft de in de wet Milieubeheer vastgelegde verplichting dat  

eigenaren van kantoren, bedrijfsgebouwen en maatschappelijk vastgoed en bedrijven 

(processen) alle verduurzaamheidsmaatregelen nemen die zich binnen 5 jaren terugbe-

talen. 

• De gemeente voegt bij de gemeentelijke infrastructuur (zowel bestaand als nieuw te 

realiseren wegen, geluidswallen, bruggen enz.) zo veel mogelijk  

duurzaamheidbevorderende en klimaatadaptieve maatregelen toe of integreert ze, zoals 

bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. Daarbij worden deze niet als horizonvervui-

ling gezien, maar als een bijdrage aan een duurzamere wereld.

• De gemeente draagt actief bij aan onderzoeken naar de haalbaarheid van  

geothermische projecten, waaronder het aansluiten van de stadsverwarming  

van Brouwhuis en Rijpelberg op een geothermiebron.

• Een afvalstromenbeleid dat resulteert in nul procent restafval, waarbij de baten leiden tot 

lagere woonlasten. 

• Het scheiden van afval in het gemeentelijke vastgoed, waaronder alle gebouwen van 

instellingen en verenigingen.

• We willen een zo groen mogelijke stad waardoor de luchtkwaliteit en de leefbaarheid 

zullen verbeteren. Dat we daarbij bestaande waardevolle bomen en bestaand natuur-

landschap zullen respecteren is vanzelfsprekend. 

• Bij nieuwe aanleg houden we rekening met principes van biodiversiteit, duurzaamheid-

bevordering en klimaatadaptatie, waardoor de openbare ruimte en de groenvoorzien- 

ingen een buffer zullen vormen bij het opvangen van overmatig regenwater.

• De gemeente stimuleert schoolbesturen actief hun gebouwen en schoolpleinen te 

verduur-zamen en vergroenen, zodat minder schoolgeld naar de energierekening van 

scholen gaat.

• De OZB-belasting vergroenen we door huiseigenaren met energieneutrale huizen of 

met huizen met een aantoonbaar A- of B-label er korting te geven. 

• Er komt een (progressieve) kleine opslag op de OZB om een fonds voor omschakeling 

naar een energieneutrale stad te voeden. Zo zorgen we ervoor dat alle  

inkomensgroepen en ook de woningcoöperaties mee kunnen profiteren van de kansen 

die de energietransitie biedt.

• We stimuleren het verduurzamen van de mobiliteit door het plaatsen van oplaadpalen 

voor elektrische auto’s en fietsen en het stimuleren van deelauto’s; 



21
Verkiezingsprogramma PvdA Helmond 2018 - 2022 

PvdAHelmond.nlZEKER IN HELMOND20
Verkiezingsprogramma PvdA Helmond 2018 - 2022 

PvdAHelmond.nl ZEKER IN HELMOND

B.3 Mobiliteitsbeleid 
 
Zeker zijn van een bereikbare stad
Bereikbaarheid van onze stad blijft belangrijk. We willen investeren in onze stad, rekening  

houdend met toekomstige ontwikkeling zoals elektrisch rijden, fietsen, maar ook autonoom 

(auto)rijden. Daarom zullen we voorzichtig te zijn met grote (fysieke) investeringen. Verder willen 

we het OV-gebruik stimuleren in de stad. Hierbij willen we dat de flexbus kosteloos toegankelijk 

wordt voor studenten en dat ook mensen met een businesscard er gebruik van kunnen maken, 

en willen we bij de NS pleiten voor lange treinen tijdens de ochtend- en avondspits. 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de volgende punten:

• We optimaliseren de bereikbaarheid van Helmond vanuit alle windstreken, met prioriteit 

voor de verbinding naar Eindhoven. Daarnaast geldt dat nieuwe overlast voor  

woonwijken moet worden voorkomen, en dat nieuwe of bredere wegen de Helmondse 

stedelijke samenhang niet mogen verstoren. 

• Helmond blijft zich inzetten voor de realisatie van het voorkeurstracé van de N279: met 2 

maal 1 rijstrook; met ongelijkvloerse kruisingen en met een lange omleiding om 

Dierdonk. 

• We realiseren een goed en veilig stadsomvattend fietspadennetwerk, onder andere 

bestaande uit meer los van de weg liggende rode fietspaden langs de hoofdwegen en 

de doorgaande routes die de Helmondse wijken verbinden. Hierbij houden we rekening 

met innovatieve ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld e-bikes en speed pedelecs. Mede 

hierdoor bereiken we dat Helmond “De Fietsstad van Nederland” wordt. 

• De fietsenstallingen in het centrum en bij het NS-station blijven gratis en  worden naar 

behoefte uitgebreid als het centrumplan verder wordt ontwikkeld. 

• In samenwerking met de overige B-5 gemeenten zorgen we ervoor dat het goederen-

vervoer met gevaarlijke stoffen per spoor zoveel mogelijk uit de stad wordt gehouden. 

• We zorgen voor een goed openbaar vervoersysteem in Helmond met goede  

afstemming op de vier treinstations. Daaronder een voor iedereen beschikbare regiotaxi. 

• We vermijden betaald parkeren nabij wijkwinkelcentra en in woonwijken. Ook wordt ver-

meden dat er in woonwijken langdurig wordt geparkeerd door personen die daar niet 

specifiek hoeven te zijn (werknemers nabij gelegen kantoren/bedrijven, stationgangers). 

Zo nodig wordt een parkeervergunningsysteem overwogen. 

• We streven naar meer ongelijkvloerse kruisingen onder het spoor. Als er kansrijke  

subsidieregelingen bestaan zal Helmond hiervan gebruik maken. 

 

B.4 Bedrijventerreinen 
 
Zeker zijn van innovatieve bedrijvigheid
We zijn koploper op het gebied van de maakindustrie en huisvesten innoverende bedrijven die 

passen bij het hightech karakter van Brainport. We blijven onszelf vernieuwen en blijven zorgen 

voor werkgelegenheid en economische ontwikkeling.  

 

 

De PvdA Helmond maakt zich ten aanzien van de ontwikkeling van bedrijventerreinen sterk voor 

de volgende punten:

• Het BZOB-bos wordt alleen ontwikkeld als bedrijventerrein als er een aangetoonde 

vraag is naar terrein voor bedrijven die niet elders gesitueerd kunnen worden. Daarbij 

geldt dat het gaat om bedrijvigheid die arbeidsintensief is, en als er gelijktijdig een 

containerterminal wordt ontwikkeld om het bedrijventerrein multimodaal te ontsluiten. 

Wij hebben een voorkeur voor het doorontwikkelen van het industrieterrein BZOB aan 

de zuidzijde.

• Wij zijn voorstander van de doorontwikkeling van de Automotivecampus en dat de  

gemeente hierin blijft investeren. Wel wil de PvdA een evaluatie van de investeringen die 

de gemeente tot nu toe daar heeft gedaan en de opbrengsten die daar tegenover staan. 

• De voerfabrieken op Hoogeind worden gesaneerd, waardoor de renovatie van de  

sluizen niet meer nodig zal zijn. 
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C.1 Jeugdhulp

Zeker zijn van een passende jeugdhulp
We kiezen voor een positief jeugdbeleid van -9 maanden tot 23 jaar. We staan voor versterking 

van de eigen mogelijkheden van opvoeders en kinderen, en eventueel een gedeelde opvoe-

dingsverantwoordelijkheid. Om de weerbaarheid van kinderen en gezinnen te versterken is een 

integrale aanpak noodzakelijk. De aanpak is gericht op het voorkomen van huiselijk geweld,  

alcohol- en drugsgebruik, pestgedrag op scholen en social media, en problemen bij een vecht-

scheiding. De juiste hulp komt snel op gang als er geen sprake is van wachtlijsten, als we  

ophouden met onnodige etikettering en als we waar mogelijk ontzorgen en normaliseren. 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de volgende punten:

• De professionals in de sociale teams werken organisatie overstijgend en nemen de  

leefwereld van inwoners als uitgangspunt voor hun handelen in plaats van de systemen 

en regels. Daarbij krijgen zij meer handelingsruimte. Een maatwerkbudget voor de  

professionals in de sociale teams kan daarbij helpen.

• De PvdA blijft Jongerenwerk en activiteiten voor jongeren ondersteunen, hier hoort ook 

opbouwwerk bij. Wel is een betere verbinding met jeugdzorg nodig. Wij zorgen ervoor 

dat er voldoende expertise in de sociale teams is op het gebied van kindermishandeling,  

jeugd-GGZ en kinderen met een verstandelijke beperking.

• We zetten in op een verbreding van het aanbod (vanuit de inkoopverantwoordelijkheid 

van de gemeente) van ondersteuning op het snijvlak van 18- / 18+ en ontwikkeling van 

aanbod voor jeugdhulp op het snijvlak van ambulant en residentieel (daar waar de  

problematiek te zwaar is voor enkel ambulante hulp en niet zwaar genoeg voor volledig 

residentieel aanbod). Nu vallen te veel jongeren tussen wal en schip omdat er geen  

passend aanbod is voor hun specifieke situatie.

• Samen met de zorgaanbieders zetten we actief in op het werven van meer pleegouders 

en daarbij voorzien we ook in een goede afspiegeling van onze stad. 

• We stimuleren het gebruiken van en experimenteren met alternatieve ondersteunings-

programma’s voor jongeren. Denk hierbij aan de inzet van sociale media, online hulpver-

lening, enzovoort. 

• Ongeacht de ontwikkeling rondom een nieuw zwembad, continueren we een  

vangnetregeling schoolzwemmen.

• We continueren en versterken mentorprojecten, waarbij jongeren positieve rolmodellen 

aan zich gekoppeld zien.

• We zetten extra in op seksuele weerbaarheid van kwetsbare groepen én op het  

voorkomen van seksuele intimidatie of seksueel geweld.

  

 

 

C.2 Maatschappelijke ontwikkeling

Zeker zijn van goed werkende maatschappelijke voorzieningen in de stad
Het bevorderen van de samenhang in de wijken door diverse functies/maatschappelijke  

accommodaties in wijken te verbinden (denk hierbij aan onderwijsvoorzieningen,  

sportverenigingen, ouderenvoorzieningen, gezondheidscentra en wijkaccommodaties).  

De gemeente zal hierbij stimulerend optreden en de regie behouden vanuit het principe  

dat we bij voorkeur liever investeren in mensen en activiteiten dan in stenen. 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor:

• Het bieden van ruimte voor initiatieven vanuit de stad om maatschappelijke ondersteu-

ning te realiseren (denk aan projecten rondom dementerende inwoners, het (ver)bou-

wen en ontwikkelen van voorzieningen e.d.).

• Het verder uitwerken van wijkgerichte plannen, waarbij de wijken/wijkvertegen- 

woordigers zo actief mogelijk worden betrokken. De gemeente experimenteert met 

nieuwe manieren om wijkbewoners te betrekken bij plannen. 

• Het stimuleren van vrijwilligerswerk door het verstevigen en verbreden van samenwer-

kingsverbanden vanuit het stadsleerbedrijf met het bedrijfsleven, zorg- en welzijnsinstel-

lingen, onderwijs, sport en dergelijke.

• Het ondersteunen van vrijwilligers door iedereen die als vrijwilliger actief is, niet te laten 

betalen voor een verklaring omtrent gedrag (VOG). 

• Het helpen van niet-zelfredzame mensen door hen te steunen en die kansen te bieden 

die hen een eigen plaats in onze samenleving bieden. Hierbij zijn het tegengaan van 

laaggeletterdheid, het voorkomen en terugdringen van problematische schulden en 

eenzaamheidsproblematiek de belangrijkste thema’s.

• Het bieden van mogelijkheden voor kleinschalige en innovatieve wooninitiatieven en 
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zorgcoöperaties. Ook voor specifieke doelgroepen, zoals mensen met lage inkomens en 

eerste generatie Nederlanders met een migrantenachtergrond.  

• Dat belangrijke voorzieningen in de buurten gemakkelijk bereikbaar zijn voor ouderen 

en mensen met een lichamelijke beperking.

• Handhaven van dag- en nachtopvang. De gemeente stimuleert innovatieve concepten 

hiervoor, er wordt in de ondersteuning bij de verschillende problematieken zoals bijv. 

verslaving gebruik gemaakt van de inzet van ervaringsdeskundigen. 

• Particuliere en maatschappelijke initiatieven zoals voedselbanken,. ruilwinkels, soepbus-

sen e.d. vinden wij mooie vormen van omzien naar elkaar en de gemeente ondersteunt 

deze initiatieven. 

 

 

C.3 Zorg 

Zeker zijn van zorg in de buurt
Kwaliteit van de zorg staat voorop. De ondersteuningsbehoefte van de cliënt staat centraal en 

nooit systemen en/of regels. De professionals in de sociale teams werken organisatie  

overstijgend en nemen de leefwereld van inwoners als uitgangspunt voor hun handelen. 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de volgende punten:

• Een maatwerkbudget voor de professionals in de sociale teams. Daarbij krijgen zij meer 

handelingsruimte.

• Het aanvragen van zorg wordt zo eenvoudig mogelijk gemaakt, waarbij het voor elke 

inwoner duidelijk is bij wie je terecht kunt met welk probleem of ondersteuningsvraag. 

Zo staat de inwoner nooit aan een verkeerd loket. 

• De stopwatchcultuur in delen van de zorg, zoals de thuiszorg wordt bestreden. We da-

gen zorgaanbieders daartoe uit en prikkelen ze om te komen tot moderne  

zorgconcepten, waarbij ze zich niet laten belemmeren door verschillende financierings-

stromen, maar mogelijkheden zoeken om daar doorheen te gaan. Dit vraagt allereerst 

om een gemeente met lef en een gemeente die met zorgverzekeraars e.d. samen muren 

beslechten! 

• Een verbreding van het aanbod (vanuit de inkoopverantwoordelijkheid van de gemeen-

te) op het gebied van dementie, meer specifiek op het snijvlak van ambulant en residen-

tieel (daar waar de problematiek te zwaar is voor enkel ambulante hulp/mantelzorg en 

niet zwaar genoeg voor volledig residentieel aanbod). 

• In de aanbestedingen stellen we eisen aan kwaliteit, goed werkgeverschap, het toepas-

sen van cao’s, werken met vaste dienstverbanden, medezeggenschap van cliënten en 

mantelzorgers, en persoonlijk contact. 

• Wij eisen transparantie van de zorginstellingen. Niet alleen op het gebied van financiën, 

maar juist ook met betrekking tot de samenwerkingsbereidheid, de tevredenheid van 

cliënten en medewerkers, de effectiviteit van hun ondersteuning en het hanteren van de 

Wet normering topinkomens (WNT). 

• Professionals in de wijknetwerken en vrijwilligers zijn de ogen en oren in de wijk. Wij 

investeren in menskracht om de kennis over de wijk op orde te houden, om te kunnen 

signaleren wanneer problemen achter de voordeur de veiligheid van mensen   

bedreigen, om mensen te verbinden en groepen aan elkaar te verbinden. 

• Mensen met een zorgbehoefte worden zoveel als mogelijk en wenselijk thuis opgevan-

gen, ondersteund en behandeld in samenspraak met cliënt, omgeving en familie.

• Het werken in de zorg met ervaringsdeskundigen (bijvoorbeeld in de verslavingszorg,  

jeugdzorg en rondom sommige personen met verward gedrag) of het inzetten van 

‘maatjes’ (bijvoorbeeld in de schuldhulpverlening of begeleid wonen) is een bewezen 

methode om vertrouwen te winnen en om mensen te begeleiden als aanvulling op en 

ondersteund door professionals. Aanvulling betekent niet in de plaats van. 

• We zorgen dat  er goede ondersteuning is voor mantelzorgers: dagopvang, logeerhui-

zen en respijtzorg om de zorg te ontlasten; praktische en emotionele hulp, zoals  

bijvoorbeeld training over de omgang met dementie of contact met lotgenoten. En zo 

dicht mogelijk in de buurt om de drempel laag te houden.

 

 

C.4 Emancipatie, solidariteit en meedoen

Zeker zijn van kansen voor iedereen
Iedere Helmonder moet volwaardig mee kunnen doen. In onze gemeente bestrijden we actief 

discriminatie. We willen experimenteren met het anoniem solliciteren bij de gemeente Helmond.

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor:

• Dat er binnen onze gemeente geen sprake is van discriminatie, belediging, beperking 

van de vrijheid van godsdienst of meningsuiting, of achterstelling van groepen mensen. 

En dat dit – als het toch voorkomt – wordt bestreden met lokale voorlichtingsprogram-

ma’s op scholen en op sport- en culturele verenigingen, met verscherpte veiligheids-

maatregelen bij gebedshuizen en andere (verenigings)gebouwen en door het stimule-

ren van het doen van aangifte. 

• Diversiteit in het personeelsbeleid binnen onze gemeentelijke organisaties en de  

organisaties waarmee wij samenwerken.

• Dat inburgering meer kans krijgt door het stevig inzetten op taal en voor werk voor 

statushouders, aangevuld met cursussen over opvoeding. Dat vrijwilligerswerk een vast 

onderdeel is van een dergelijk traject. 

• Dat onze gemeente anoniem solliciteren invoert. 



29
Verkiezingsprogramma PvdA Helmond 2018 - 2022 

PvdAHelmond.nlZEKER IN HELMOND



31
Verkiezingsprogramma PvdA Helmond 2018 - 2022 

PvdAHelmond.nlZEKER IN HELMOND30
Verkiezingsprogramma PvdA Helmond 2018 - 2022 

PvdAHelmond.nl ZEKER IN HELMOND

• Een cultuuromslag bij de politie om etnisch profileren tegen te gaan.

• Ruimte voor bewoners om eigen initiatieven in hun buurt te ontplooien. Burgerinitiatie-

ven mogen niet verworden tot een nieuw speeltje voor hoogopgeleiden maar moeten  

toegankelijk zijn voor alle bewoners.

• Dat seksuele diversiteit bespreekbaar wordt gemaakt breed in de samenleving, ook 

daar waar seksuele diversiteit soms als een probleem wordt gezien. Er is in het bijzonder 

aandacht voor (zorg-)vragen van LHBTI’ers uit een multiculturele achtergrond en voor 

acceptatie in multiculturele en orthodox-religieuze kringen. (LHBTI staat voor: lesbische, 

homosexuele, bisexuele, transgender en intersexuele personen)

 

 

C.5 Sport en gezonde samenleving 

 

Zeker zijn van voldoende sport mogelijkheden
Voldoende sportaccommodaties en speel- en beweegtuinen in elke wijk. Zo kunnen de ambities 

van Helmond gezonde stad worden waargemaakt. De gemeente blijft daarom investeren in  

voldoende (uitbreidingen van) accommodaties, waarbij het multifunctioneel aanleggen en  

gebruiken van alle accommodaties gestimuleerd wordt.  

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor volgende punten:

• Dat alle sportcomplexen en gymzalen van scholen goed onderhouden en veilig zijn.

• Stimulering van actieve sportbeoefening voor mensen met een beperking.

• Extra ondersteuning van sportverenigingen die actief werk maken van diversiteit en 

integratie, maar die helaas niet voldoende organisatorische vitaliteit bezitten.

• Extra ondersteuning van sportverenigingen die speciale programma’s ontwikkelen ge-

richt op het bewegen van ouderen.

• Continuering van betaald voetbal in onze stad, zonder dat de gemeente financieel  

bijdraagt aan een betaald-voetbal-accommodatie.

• De spoedige realisatie een nieuw goed zwembad op de Braak, waarin zwemonderwijs 

en zwemsport kunnen plaatsvinden. 

• Dat volop ingezet wordt op ‘Samen op gezond gewicht’, en het stimuleren van een 

gezonde levensstijl. Onder andere door stimulering en ondersteuning van de landelijke 

JOGG-aanpak (Jongeren Op Gezond Gewicht). We betrekken scholen,  

kinderopvang- organisaties, huisartsen en jeugdgezondheidszorg hierbij, en geven veel 

aandacht aan preventie-gerichte activiteiten.

• Dat iedereen mee kan doen met sporten. Dat lid worden van sportverenigingen wordt 

gestimuleerd. 

• Goede voorlichting aan schooljeugd over gebruik van drugs en alcohol.

• Dat er een eerste rookvrije generatie gaat ontstaat.

• Dat er geïnvesteerd wordt in programma’s tegen drugs- en alcohol- en gokverslaving.

D.1 Bestuur en organisatie 

Zeker zijn van goed bestuur
Dat betekent dat Helmond een krachtig stedelijk gebied vormt, in balans met het omliggend 

plattelandsgebied. Een transparant, duaal, democratisch, integer bestuur dat zich voortdurend 

bewust is van de dienstverlenende functie. Waar de inwoners centraal staan. 

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de volgende punten:

• Helmond vormt een krachtig stedelijk gebied, in balans met het omliggend  

plattelandsgebied. Gemeentelijke herindelingen moeten die balans versterken. 

• Helmond stelt samen met de gemeente Eindhoven en andere buurgemeenten een  

visie op over het middengebied tussen de twee steden. 

• Helmond neemt medeverantwoordelijkheid voor unieke regionale voorzieningen in 

Eindhoven waarvan onze inwoners gebruik maken. 

• Waar burgerinitiatieven niet vanzelf van de grond komen, helpen we met (tijdelijke)  

ondersteuning.  

• Je praat niet over mensen, maar met mensen. Daarom willen wij ervaringsdeskundigen 

betrekken bij gemeentelijke plannen voor bijzondere doelgroepen.

• Ongeacht wie de uitvoering doet, de gemeente of een externe partij: er moet altijd  

ruimte zijn voor inspraak, flexibiliteit en maatwerk.

• Samenwerking tussen buurtbewoners en professionals (politie, stadsbeheer,  

welzijnsorganisaties) bij het oplossen van de problemen in de wijk.

• We vinden dat topinkomens van door de gemeente gesubsidieerde en/of gecontrac-

teerde partijen openbaar moeten zijn.

• Het inzetten van financiële middelen waar zij het meeste effect hebben. De gemeente 

moet gaan werken met maatschappelijke kosten- en batenanalyses. Dit voorkomt inves-
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teringen die nutteloos zijn. Prioriteitstelling dwingt om vanuit de lagenbenadering  

minder belangrijke doelen te stellen of te schrappen. De kaasschaafmethode, overal  

hetzelfde percentage vanaf en niet gebaseerd op het voorgaande principe, is dan ook 

uit den boze. Ook zullen we geen bezuinigingen doorvoeren als dat betekent dat  

mensen niet de ondersteuning of zorg krijgen die ze nodig hebben.

• De gemeente is geen bedrijf gericht op winstmaximalisatie of geld overhouden.  

De uitvoering van beleid op een maatschappelijk meer verantwoorde wijze mag geld 

kosten bovenop de goedkoopste maar minder wenselijke oplossing. 

  

D.2 Veiligheid en handhaving 

Zeker zijn van een veilige omgeving
Dat betekent dat we in Helmond volop inzetten op preventie. Daarnaast willen wij dat inwoners 

direct invloed kunnen uitoefenen op de prioriteiten van burgemeester en politie. We willen meer 

wijkagenten in onze stad en gaan investeren in de relatie tussen politie en inwoners.

 

De PvdA Helmond maakt zich sterk voor de verbetering van de veiligheidsbeleving, door:

• Het stimuleren van de samenwerking tussen corporaties, welzijnsinstellingen, scholen 

en politie bijvoorbeeld om woonoverlast aan te pakken, door meer preventie en goed 

toezicht op en rond scholen, binnen en buiten schooltijden.

• Het uitbreiden van het toezicht op straat, onder andere door inzet van straatcoaches en 

wijkstadswachten en het indien nodig toepassen van cameratoezicht, binnen de grenzen 

van bescherming van privacy. 

• Blijvende gemeentelijke steun uit humanitaire overwegingen voor het geven van bed, 

bad en brood aan ongedocumenteerden. 

• Het pleiten voor meer wijkagenten. Een wijkagent is een sleutelpersoon in de wijk die 

voor verbindingen zorgt. Hij is zichtbaar en aanspreekbaar in de wijk, en ook zichtbaar 

via het gebruik van social media. Wij willen dat ook in onze gemeente de norm van één 

wijkagent per 5.000 inwoners wordt gehandhaafd.

• In de relatie tussen politie en inwoners moet worden geïnvesteerd. De aangiftebereid-

heid moet omhoog. Aangiftes moeten ook altijd in persoon gedaan kunnen worden.

• Het inzetten op vroegsignalering via school, leerplichtambtenaar, familie, politie en  

gebedshuizen. Dat is noodzakelijk om radicalisering tegen te gaan.

• Wij dulden geen huiselijk geweld of andere vormen van misbruik. Wij stimuleren elke 

aanpak, die helpt bij het tegengaan van huiselijk geweld en andere vormen van  

misbruik.

• We pleiten in onze gemeente voor technologische innovatie om de veiligheid te verbe-

teren en maken daarbij gebruik van resultaten die elders in het land worden geboekt. 

• De softdrugmarkt (illegaal) is overal aanwezig. Wij pleiten daarom voor legalisering van 

wietteelt en voor regulering van de aanvoer naar de coffeeshops. 

• Het verouderde coffeeshopbeleid te heroverwegen. Wij pleiten voor (minimaal) een 

tweede coffeeshop. 

• Een keiharde aanpak van harddrugs en van de infrastructuur die productie en versprei-

ding op de markt mogelijk maakt. 

• Een keiharde aanpak van loverboys.

• De zogeheten ‘top 100’-aanpak. We willen dat de belangrijkste criminelen in de gaten 

worden gehouden en zich bespied en bekeken voelen om hen zo te beletten strafbare 

feiten te plegen.
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