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Op naar een eerlijker en 
fatsoenlijker Helmond 

 
De PvdA Helmond wil dat iedereen kan meedoen,  

en we laten niemand links liggen  
  

               politiek is          
            samenwerken 

Dit is een samenvatting van het Verkiezingsprogramma van de PvdA Helmond, 
zoals dat in de Algemene Leden Vergadering van 3 december 2021 is vastgesteld. 
Het volledige programma is te lezen op www. helmond.pvda.nl. 
 
In het stuk staan op diverse plekken QR-codes: hiermee kunt u columns of 
artikelen die door onze raads- of commissieleden zijn ingesproken beluisteren: 
richt een smartphone op de QR-code, ga naar de website, scroll indien nodig naar 
beneden, en druk op de afspeelknop. 
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Voorwoord 
 

Veel Helmonders hebben een fijn leven: ze hebben een huis en baan, doen mee aan de maatschappij, in onze 
steeds mooier wordende stad. Maar we kennen ook allemaal Helmonders, die het zwaar hebben: ze hebben 
géén baan of een te laag inkomen, ze kunnen de eindjes moeilijk of zelfs niét aan elkaar knopen en hebben  
nogal eens gezondheidsproblemen. En hun kinderen hebben daardoor ook minder kansen op een goede 
toekomst. Álle Helmonders hebben te maken met de wereldwijde klimaatcrisis, die door menselijk handelen is 
veroorzaakt. De PvdA wil  voor onze kinderen een leefbare wereld nalaten.  
 
Als PvdA Helmond moeten we vooruitkijken. Juist nu is het belangrijk om vast te houden aan onze kernwaarden 
van bestaanszekerheid, vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en duurzaamheid. Wij willen werken aan een 
sterk Helmond voor ons allemaal. Maar in het bijzonder voor die mensen die het moeilijk hebben, die niet 
kunnen meedoen in de samenleving, laat staan vooruitkomen. Daarnaast zetten we ons in voor een leefbare 
wereld voor onze kinderen. Belangrijk voor ons is dat de zwaarste schouders ook de zwaarste lasten dragen. 
In ons  verkiezingsprogramma staan veel plannen: van een betaalbare woning, werken voor een fatsoenlijk 
salaris, voorkomen van energiearmoede, het steuntje in de rug als je dat nodig hebt, tot even kunnen buurten 
in het wijkhuis.  
 

 

 

De PvdA Helmond staat voor:  

➤ Sterkste schouders dragen de zwaarste lasten. We zorgen voor eerlijke lokale 
belastingen en kwijtscheldingsregels, zowel voor burgers als verenigingen, bedrijven en 
instellingen. 

➤ Bescherm de kwetsbaren, zoals ouderen, zieken, laaggeletterden, kinderen en 
volwassenen met psychische problemen en daklozen.  

➤ Houd maatschappelijke voorzieningen overeind. Zorg, onderwijs, welzijn, cultuur en 
verenigingen, zijn het bindmiddel in onze stad. 

➤ Werk en fatsoenlijk inkomen blijven het belangrijkste. We wachten niet tot mensen in 
de bijstand belanden, maar helpen mensen die hun baan kwijt zijn geraakt zo snel 
mogelijk weer aan het werk.  

➤ Iedereen heeft recht op goed wonen. Alle Helmonders hebben recht op een betaalbaar 
huis en een aantrekkelijke groene openbare ruimte.  

➤ Blijf vernieuwen. Blijf met slimme oplossingen komen voor de grote vraagstukken van 
deze tijd. 

➤ Zekerheid voor iedereen. Zorg dat schaarse middelen terecht komen bij mensen die ze 
het hardst nodig hebben en pak fraude hard maar rechtvaardig aan. 

➤ Een groene en leefbare stad; ervoor zorgen dat we goed en gezond kunnen leven in een 
aantrekkelijk en duurzaam Helmond, zonder energiearmoede. 
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1.  Werk en inkomen  
 
Zinvol werk met een eerlijk inkomen, dat wil iedereen. Het geeft zekerheid, zin aan 
je leven én het gevoel dat je meedoet. Als het vinden van een betaalde baan niet 
lukt, moeten mensen op een andere manier volwaardig mee kunnen doen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

           Wet WMO            TONK moet blijven 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Iedereen heeft recht op werk, met een rechtvaardig inkomen.  
➤ Als iemand de stap naar betaald werk niet zelf kan zetten, helpen wij – via Senzer - met 

Nieuwe Beschutte Werkplekken, of een basisbaan of publieke baan.  
➤ We vinden vrijwilligerswerk zeer waardevol, maar niet als vervanging voor betaald 

werk. Ook passen we minimaregelingen voor mantelzorgers ruimhartig toe.  
➤ Als mensen toch een uitkering nodig hebben helpen wij ze – via Senzer - met aandacht 

en waardigheid, zodat zij het vertrouwen in de gemeente behouden. Geen verplichte 
tegenprestatie. 

➤ Ondernemingen, die mensen met een afstand op de arbeidsmarkt in dienst nemen, 
belonen we.  
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2.  Armoede en schulden  
 
De verschillen tussen arm en rijk  in Helmond  worden steeds groter. Dat vinden 
wij onaanvaardbaar. Armoede tast het gevoel van vrijheid en bestaanszekerheid 
aan.  In Helmond zijn zo’n 2.500 kinderen, die opgroeien in armoede. Die staan al 
bij hun geboorte op achterstand. Bijna 7.000 Helmondse huishoudens hebben 
schulden, soms problematische. De PvdA wil deze mensen helpen, vóórdat ze erg 
in de problemen komen. Alle Helmonders moeten kunnen meedoen, rondkomen 
en vooruitkomen.  

 

 

 

            

   Ziekenfonds                     Weg met de 
       gebitjes                        bureaucratie  

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Wij willen goede schuldhulpverlening, die als er problemen zijn op tijd bij is maar ze liefst 
nog voorkomt.  Met maatwerk, voor iédereen die dat nodig heeft. Indien nodig wordt 
de hardheidsclausule toegepast. 

➤ We onderzoeken of de gemeente nog vaker dan nu schulden bij private schuldeisers kan 
overnemen of laten kwijtschelden.   

➤ Schuldhulpverlening moet met kortere trajecten en goede nazorg, meer klantgericht, 
laagdrempelig en toegankelijk, dat geldt ook voor ondernemers die door corona in de 
problemen zijn gekomen. 

➤ Als mensen uit de schulden komen, laten we hen niet los, maar blijven we een oogje in 
het zeil houden, om te voorkomen dat ze weer in problemen raken. 

➤ We werken samen met Stichting Leergeld, Stichting Speel je mee, Stichting Hart voor 
Minima, de Super Sociaal, Let’s Ruilwinkel, Stichting Lief, het Armoedefonds, het 
Jeugdsportfonds, het Jeugdcultuurfonds e.d. om te zorgen dat kinderen die opgroeien 
in armoede volwaardig mee kunnen doen, zodat zij zelf een toekomst zonder armoede 
krijgen.  
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3.  Zorg en jeugdzorg  
 
De PvdA vindt het onacceptabel dat ook in Helmond armere mensen gemiddeld 7 
jaar korter leven dan welgestelde inwoners. De PvdA Helmond vindt dat iedereen 
die zorg nodig heeft die ook moet krijgen: jongeren, ouderen, chronisch zieken en 
mensen met een beperking. De zorgvraag van de cliënt moet centraal staan en niet 
het systeem, of de regels. Jongeren worden al vroeg in contact gebracht met sport 
en bewegen. Daarmee wordt hun gezondheid versterkt en wordt voorkomen dat 
ze later zorg nodig hebben.  
 

   

 

                         

    
 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Iedere Helmonder woont zo lang mogelijk gezond en actief zelfstandig.  
➤ Inwoners moeten makkelijk zorg kunnen krijgen als het nodig is. Eenvoudig en 

toegankelijk worden mensen in hun wijk door pro-actieve sociale teams geholpen. De 
meest kwetsbare inwoners als eerste. 

➤ In wijken richten we bureaus in om mensen te helpen met al hun vragen over zorg of 
opvoeding of bij het invullen van formulieren.  

➤ Wij bevorderen een gezonde levensstijl en preventieve zorg, om bijvoorbeeld obesitas 
en andere welvaartsziekten te voorkomen. 

➤ We zorgen dat de lijntjes tussen de jeugdzorg, jeugdhulpverlening en de scholen kort 
zijn en regelen de jeugdhulp waar mogelijk intern op school.  

praat vandaag 
over morgen 

Zomerweken 
voor iedereen 

Helmonder van 
het jaar 2020 
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4.  Onderwijs  
 
Onderwijs vormt mensen; naast algemene kennis leer je er ook sociale 
vaardigheden. Scholen zijn daarom niet alleen lesgebouwen, maar ook sociale 
ontwikkelingsplekken. De PvdA Helmond vindt goed onderwijs voor alle kinderen 
van het allergrootste belang, met speciale aandacht voor de kinderen van ouders 
met lage inkomens. Vroeg beginnen  bij de allerkleinsten, om taal- en 
leerachterstanden te voorkomen en voor iedereen een ‘leven lang’ leren  om 
laaggeletterdheid te voorkomen en de kans op fatsoenlijk werk te vergroten.  
 
 
 
 
 
 

 
Jan van Brabant 
 
 
 
 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ We investeren extra in scholen die veel leerlingen met een leerachterstand en/of veel 
kinderen uit gezinnen met lage inkomens hebben.  

➤ Scholen worden ook buiten schooltijden een sociale ontmoetingsplaats voor 
verenigingen, buurtactiviteiten, buitenschoolse opvang en voor- en vroegschoolse 
educatie.  

➤ We trekken in samenwerking met scholen, de bibliotheek (Taalhuis) en organisaties als 
Stichting Lezen en Schrijven alles uit de kast om laaggeletterdheid te bestrijden.  

➤ In ons lokale inburgeringsbeleid combineren we werken en leren. De taalontwikkeling 
van arbeids-migranten uit Oost-Europa is een gezamenlijke opgave voor de werkgevers, 
de gemeente en de scholen.  

➤ Er is in onze regio een schreeuwende behoefte aan vakmensen.  Een vak leer je niet 
alleen op school. Daarom stimuleren we het vakonderwijs (o.a. techniekonderwijs) en 
werk-leergangen voor jongeren.  
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5.  Inclusie, emancipatie en integratie  
 
In een vrije, fijne samenleving hebben we vooral oog voor wat ons bindt in plaats 
van wat ons verdeelt. Iedereen, ongeacht je geslacht, je seksuele voorkeur, je 
geloof of je beperking wordt gelijk behandeld en kan aan onze samenleving 
meedoen. Voor discriminatie is geen plek.  

 

 

 

 

     

   wethouder staat 
  niet boven de wet 
 

 

 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ We komen op voor de rechten van iedereen. Gelijkheid en vrijheid zijn de basis voor de 
rechtstaat en van onze samenleving.  

➤ De PvdA is solidair met iedereen die zich uitspreekt tegen discriminatie, uitsluiting en 
racisme.  

➤ Van nieuwkomers verwachten we wat we van elke Nederlander verwachten: dat je je 
best doet, dat je je gedraagt, dat je meedoet in de samenleving en dat je opkomt voor 
de vrijheden en grondrechten van anderen.  

➤ We hebben bij het bouwen van onze stad meer oog voor minder-valide inwoners en/of 
mensen met een beperking. Ook zij moeten probleemloos kunnen meedoen in onze 
stad. 
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6.  Cultuur 
 
Kunst en cultuur zijn geen luxe. Zowel door het zelf te doen, als door het te 
ondergaan, draagt kunst bij aan ontwikkeling en aan levensgeluk. Het vermindert 
dan ook eenzaamheid en het draagt bij aan zorg en welzijn. Kunst en Cultuur zijn 
het cement in de samenleving. 
 

 

 

 

 

    cultuurimpuls 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Kunst en cultuur vindt dicht bij mensen in de wijken plaats. Van voorstellingen, 
exposities, werk- en oefenruimtes, tot aan lesplaatsen voor kinderen, volwassenen en 
ouderen. 

➤ De bibliotheek is veel meer dan een verzamelplaats voor boeken. De bieb draagt bij aan 
taalvaardigheid en het tegengaan van laaggeletterdheid bij kinderen, volwassenen en 
burgers die uit het buitenland komen.  

➤ Iedereen moet tegen betaalbare prijzen van kunst en cultuur kunnen genieten in onze 
prachtige cultuurgebouwen, zoals de musea, het Speelhuis, het Annatheater en de 
Cacaofabriek.  

➤ Musea stellen we één dag per maand gratis open. 
➤ Professionele kunstenaars moeten eerlijk worden beloond. De Fair Practice is in de 

cultuursector de standaard en we zorgen ervoor dat de gemeente Helmond dit in de 
subsidievoorwaarden opneemt.  

➤Zo veel mogelijk inwoners moeten zelf kunnen meedoen aan culturele activiteiten 
(schilderclubs, muziekonderwijs en -verenigingen, toneelclubs en koren). 
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7.  Sport  

Sportbeoefening is belangrijk voor iedereen, van jong tot oud.  Sport zet mensen 
letterlijk en figuurlijk in beweging. Het draagt bij aan een goede gezondheid en aan 
een fijn sociaal leven.  Dit is extra belangrijk voor jongeren met minder kansen, 
volwassenen met lage inkomens en mensen met een beperking.  Wij waarderen en 
ondersteunen de inzet van de vele vrijwilligers bij de sportverenigingen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Wij stimuleren dat zoveel mogelijk inwoners aan sport doen, met de nadruk op kinderen, 
indien nodig met financiële ondersteuning. Zowel aan individuele (urban-)sporten 
(hardloop- en mountainbikeroutes), als aan sporten in verenigingen. We sluiten aan bij 
wat mensen zelf willen. 

➤ Het is belangrijk dat kinderen kunnen sporten in een veilige omgeving met een positief 
pedagogisch sportklimaat.   

➤ Sportaccommodaties staan buiten de trainings- en wedstrijdmomenten open voor 
andere partners, bijvoorbeeld scholen of het welzijnswerk.  

➤ Sportaccommodaties – binnen en buiten, en ook bij scholen – moeten goed 
onderhouden, veilig en duurzaam zijn. De gemeente ondersteunt scholen en sportclubs 
met duurzaamheidsleningen.  
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8.  Veiligheid  
 
Je veilig voelen in je buurt en stad, dat wenst iedereen.  Hoewel veel inwoners 
Helmond een relatief veilige stad vinden, moeten zaken zoals intimidatie, 
vandalisme, inbraken en drugs gerelateerde criminaliteit streng worden bestreden. 
Juist in de kwetsbare wijken, waar jongeren het minste toekomstperspectief 
hebben, is de criminaliteit het hoogste. Omdat voorkomen beter is dan genezen, 
draagt toekomstperspectief voor de jongeren dus bij aan het terugdringen van 
criminaliteit. 
 

 

 

 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ We investeren extra in de meest kwetsbare wijken, die met  de meeste woninginbraken, 
met de grootste onveiligheid op straat, met het meeste  vandalisme en de meeste 
drugscriminaliteit.  

➤ In iedere wijk behoort een team van professionals te zijn, die voor een  wijk zorgen die 
“schoon, heel en veilig” is: wijkagent, buurtbeheerder, jongeren/opbouwwerker, 
handhaver-boa, en wijkschoonmaker horen in dat team.  

➤ Bij het jongeren- en buurtwerk hebben we in het bijzonder oog voor kinderen uit 
gezinnen waar een kind in de criminaliteit is beland. We proberen mét de ouders hun 
kinderen te helpen.  

➤ We maken veiligheids- en preventieplannen per wijk en laten inwoners meedenken en 
meebeslissen. De inzet en de prioriteiten van wijkagenten worden mede bepaald door 
de inwoners van de wijk.  

➤ We ondersteunen de Helmondse buurtpreventieteams, met buurtbewoners die zich 
inzetten voor een betere en veiligere buurt en waarin mensen elkaar kennen, herkennen 
en erkennen.  

➤ Ook bij de aanpak van de productie van drugs kiezen we voor een combinatie van 
preventie en repressie.  Maar gezien de realiteit van het softdrugsgebruik zijn wel 
voorstander van een tweede en mogelijk derde coffeeshop in Helmond. Daar hoort wel 
hele goede voorlichting bij én ondersteuning voor mensen die van drugsgebruik willen 
of moeten afkicken.  
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9.  Wonen  
 
In Helmond is, net als in de rest van ons land, sprake van een flinke woningnood. 
Voor starters is het nagenoeg onmogelijk om een fatsoenlijke en betaalbare 
woning te vinden. We verwachten dat Helmond blijft groeien tot zo’n 120.000 
inwoners. Maar dat is alleen haalbaar als er zo’n 10.000 woningen gebouwd 
worden.  
 

 
 
 
 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Een flink deel van de 10.000 nieuwe woningen zijn sociale en betaalbare woningen. 
Zowel in de koop- als in de huursector.  

➤Door zelfbewoningsplicht en een anti-speculatiebeding voorkomen we dat huizen en 
grond in handen vallen van beleggers en projectontwikkelaars.  

➤ De gemeente stimuleert de realisatie van CPO-projecten, hofjes voor groepswonen en 
andere vormen van nieuwe (collectieve) wooninitiatieven.  

➤ Helmond zet in op wijken waar bewoners van alle sociale lagen samenwonen.  
➤ Met de woningcorporaties spreken we af dat er geen huisuitzettingen plaatsvinden bij 

mensen die hulp aanvaarden. Hiermee voorkomen we verdere financiële en emotionele 
schade.  

➤ Wij stimuleren het verplaatsen van de grote centraal gelegen bedrijven. 
➤ Wij stimuleren de doorstroming van zgn. “empty nesters”. 
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10.  Centrumontwikkeling, stedelijke vernieuwing, 
bedrijventerreinen, en Helmond en de regio: 
 
Helmond is centrumstad van De Peel en maakt ook deel uit van de Brainport-regio. 
Er is in de hele regio veel bedrijvigheid. Dat is goed voor Helmond en onze 
inwoners.  In Helmond wordt niet alleen gewoond en gewerkt, maar ook gewinkeld 
en gerecreëerd. Niet alleen door onze eigen inwoners, maar ook door die van 
omliggende gemeenten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ We accepteren dat Helmond – buiten het historische centrumgebied – steeds meer 
hoogbouw zal gaan krijgen. Daarbij moet ook voldoende groen en water worden 
gerealiseerd. 

➤ In de Wijkontwikkelingsplannen van Helmond Noord en Rijpelberg nemen  we de 
mogelijkheid van een multifunctionele  wijkaccommodatie mee.  

➤ Er komt een budget voor bewonersinitiatieven, die de sociale en fysieke infrastructuur 
in wijken versterken. Wijkbewoners beslissen hier zelf in mee.  

➤ Wij zetten ons in voor regionale bedrijventerreinen die zo veel mogelijk 
werkgelegenheid creëren.  

➤ Bij de inrichting van openbare ruimte en openbare gebouwen houden we rekening met 
mensen met een beperking. “Helmond Toegankelijker” vragen we jaarlijks verslag te 
doen van de toegankelijkheid. 
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11.  Mobiliteit  

 
Door het toenemende autoverkeer staat de leefbaarheid in onze gemeente op 
diverse plekken onder druk. Voor alle deelnemers aan het verkeer is het vervelend 
als verplaatsingen veel meer tijd kosten dan eigenlijk zou hoeven. 
 

 

 

 

 

                    

  Toegankelijke stad 

 

 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ Het doorgaande verkeer rijdt zo min mogelijk over onze binnenstedelijke verkeersassen 
(zoals met name de Traverse). 

➤  Het centrum moet bereikbaar blijven voor auto’s.  
➤ Wij stimuleren het fietsen met een goed en veilig fietspadennetwerk en gratis 

fietsenstallingen. We verminderen de autoritten tussen Helmond en omliggende 
gemeenten door in samenspraak prioriteit te geven aan een snelfietspadennetwerk.   

➤ We zorgen in samenspraak met de Provincie voor goed openbaar vervoer (buslijnen, 
Flexbus, en andere innovatieve vormen), zowel binnen de stad als naar de andere 
gemeenten in onze omgeving. 

➤ Meer ongelijkvloerse kruisingen onder het spoor.  
➤ We verminderen het autogebruik door nieuwe woongebieden vooral bij OV-

knooppunten aan te leggen, en door gemengde woon-werk-gebieden te realiseren.  

  



 Verkiezingsprogramma Gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 
 PvdA Afdeling Helmond  

   
14 van 16 

 
 
 

12.  Milieu en Duurzaamheid  
 

De PvdA erkent de menselijke verantwoordelijkheid voor de klimaatverandering. 
We zullen met spoed een energietransitie moeten oppakken om voor onze 
kinderen en kleinkinderen een leefbare wereld na te laten. Iedereen moet mee 
kunnen doen aan de energietransitie en zo nodig met hulp, om energiearmoede te 
voorkomen.  
 
 

 

      

     Zonnevelden 

 

 

 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ De gemeente bevordert met stimuleringsmaatregelen zoals duurzaamheidsleningen en 
subsidies dat woningeigenaren, verhuurders en huurders kunnen verduurzamen.  

➤ De gemeente stimuleert actief de verduurzaming van bedrijventerreinen door 
bedrijfsverenigingen te helpen bij het opzetten van bedrijfsoverstijgende 
duurzaamheids- en energieopwekkende projecten. 

➤ De gemeente stimuleert via het afvalbeleid dat huishoudens zo min mogelijk afval 
produceren. Ook bewoners van flats en appartementengebouwen moeten hun afval 
goed kunnen scheiden. 

➤ De Gemeente dient er actief aan bij te dragen dat de problemen met betrekking tot  
PFAS (volkstuinen) en intensieve veehouderij (geiten, kippen, varkens, etc.) worden 
aangepakt en opgelost. 

➤ De Gemeente dient er actief aan bij te dragen dat Helmonders zo min mogelijk 
geluidsoverlast ervaren van het steeds vaker gebruikte militaire vliegveld De Peel.   

 

Klimaat 
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13.  Bestuur en democratie  
 
Het gemeentebestuur is er voor de inwoners en bedrijven. Om te regelen wat in 
een ingewikkelde samenleving geregeld moet worden en om vrij te laten wat 
mogelijk is. De gemeente bewaakt hierbij het algemene belang voor iedereen en 
zoekt daarbinnen actief naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan eigen 
vragen en wensen van inwoners en bedrijven.  Zij moeten daarom zo goed mogelijk 
worden gehoord en in de besluitvorming worden betrokken.  

 

                     

Burgerinitiatief             hoe betalen we 
               de coronacrisis 
 
 

 

          Huis voor de Stad   Kraayvanger Architecten 

 

 

De PvdA Helmond maakt zich daarom sterk voor: 

➤ De gemeente bevordert actief de betrokkenheid van burgers bij het bestuur van de stad 
en onderzoekt de mogelijkheden die betrokkenheid te versterken.   

➤ Betrokkenheid van burgers staat of valt met goede communicatie vanuit de gemeente.  
➤ De gemeente is zich bewust van de gevaren van ondermijning door criminelen. Zowel 

naar ambtenaren, naar bestuurders en naar volksvertegenwoordigers. Elk teken hiervan 
dient krachtig te worden bestreden.  

➤ De gemeente moedigt initiatieven aan van inwoners, die de sociale binding in een buurt 
vergroten, de leefomgeving vergroenen of energievoorziening verduurzamen.  

➤ Een beetje integriteit bestaat niet. Gemeenteraadsleden dienen daarom open over hun 
nevenfuncties te zijn, en zich te onthouden van stemming als ook maar enige schijn van 
belangenverstrengeling op de loer ligt.  
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 PvdA Afdeling Helmond  

   
16 van 16 

 
 
 

Dit zijn onze kandidaten: 

 

 
 
 

2. Hans de Mare                           3. Hassana Kadaoui                          4. Erik Bakker 
 
 
 
 
 
 
 
           5. Cindy Schouteren 

 
 

 

 
6. Bert Valentijn 

 
 
 

1. Annegien Wijnands   
     7 Susan Verheij 

 

 
 

 

    10. Ruud van der Zanden  9 Mijam van der Pijl            8 Libbe Kooistra 

Doe mee en ga stemmen op 16 maart! 


