
 
 

Ons CDA Verkiezingsprogramma voor alle Helmonders; 

Helmond is een mooie stad, met geweldige mogelijkheden. En volop kansen 

voor een mooie toekomst.  

Toch maken veel mensen zich grote zorgen. Over hun baan, over de toekomst 

van hun kinderen. Zorgen over de samenleving waarin we leven en hoe we 

omgaan met elkaar. De economische crisis heeft veel onzekerheid gebracht. 

De afgelopen jaren hebben veel mensen het vertrouwen verloren. In 

bestuurders en bankiers, politici en managers – en in elkaar.  

Dat bedreigt de samenhang in onze samenleving. 

Maar het kan ook anders. Als jij dat wilt. 

Op 19 maart 2014 ben jij aan het woord. Deze verkiezingen bepalen wie het 

nieuwe bestuur van de stad gaat worden. Bepalen het beleid voor de 

komende 4 jaar. In wat voor samenleving wil je leven? Die keuze is aan jou! 

Graag delen we onze visie met jou!  

 

CDA Helmond heeft dromen voor onze stad en onze inwoners,  

         omdat het kan.  

 

Wij willen jouw vertrouwen waard zijn en stellen ons daarom dienend op.  

Wij willen graag een Helmond waar we met respect met elkaar omgaan. 

Daarom moeten wij veel meer naar elkaar luisteren.   

 

We gunnen het jou dat jij je talenten ontdekt, deze kunt inzetten en jouw 

passie kunt voelen.  Daar wordt de stad sterker van!  

  

 
 



 
 

1. ZONDER VERTROUWEN LUKT HET NIET.  

 

Als CDA zorgen wij voor betrouwbare en betrokken bestuurders die 

zorgvuldig en zuinig met gemeenschapsgeld omgaan. We geven onze 

professionals de ruimte om samen met (wijk)bewoners plannen te maken. 

We zien je kwaliteiten en waarderen je inbreng. 

 

Concreet: 

 Je voelt je thuis in je eigen wijk en je kunt er ook blijven wonen en 

meedoen als je ouder wordt. Er is een centrale ontmoetingsplaats en 

de bakker, groenteboer, wijkagent, wijkzuster en de stadswacht zijn in 

de buurt.  

 Samen met jou gaan we voor een schone straat en veilige straat die er 

goed uitziet. 

 We worden steeds slimmer met ICT; dit willen we beter benutten. 

Mooie voorbeelden zijn de invoering van “de Zorgsite” en het werken 

met tablets voor 70 plussers. We richten actief online platforms in 

zodat je ook op die manier sociale contacten hebt. Ook onze ouderen 

blijven bij de tijd! 

 Als je hulp nodig hebt, gaan we samen met jou en familie/vrienden op 

zoek naar oplossingen.  

“Lijf gebonden zorg” (zoals douchen, wondverzorging) is voor het CDA 

een recht op zorg. Daarover gaan we niet onderhandelen. Je kunt er 

gewoon van op aan dat wij dat voor je regelen! 

 De gemeente maakt voor alle wijken een “wie-is-wie-kaart” zodat je 

weet wie je kunt bellen als er wat aan de hand is (of wie je een 

compliment wilt geven!) 

 In woningbouwplannen scheppen we meer ruimte scheppen voor 

particulier initiatief, omdat we gezien hebben dat mensen dat prima 

zelf kunnen regelen. 

 In bestaande woningen gaan we betaalbare energiemaatregelen 

stimuleren, waardoor de maandelijkse lasten dalen. 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

2. een DIENENDE Gemeente GEEFT RUIMTE. 

 

Voor het CDA staat het belang van Helmond en haar inwoners voorop. Daar 

waar het eenvoudig kan, gaan we het eenvoudig doen.    

 

 

                               Wijk-evenementen 

         Buurtfeesten  

            Parkeren 
 

 

 

Concreet: 

 Geen nieuwe kortingen op subsidies aan verenigingen. Verenigingen 

‘belonen’ wanneer ze zich inzetten voor extra maatschappelijke taken. 

 Afschaffen van leges voor kleine evenementen in de wijk 

 Afschaffen van precarioheffing voor kleine bordjes, vlaggen etc. 

 Om het Midden en Klein Bedrijf (MKB, onze winkeliers) te 

ondersteunen willen we aangepaste parkeermaatregelen toepassen, 

bijvoorbeeld gratis parkeren op koopzondagen. 

 De OZB (onroerendezaakbelasting) stijgt alleen door inflatiecorrectie. 

 Verkeerslichten minder op rood door ‘slimme’ regelinstallaties. 

 Fietsers en voetgangers krijgen in het centrum sneller groen licht op 

kruispunten. 



 
 

3. RESPECT    

 

Als CDA hebben we dromen en ambities, maar wel met respect voor wat er is 

opgebouwd door de Helmonders.    

 

Concreet: 

 Respectloos gedrag keuren wij af en daar waar het nodig is, zullen wij 

hard ingrijpen. Door meer met elkaar te praten en elkaar te leren 

kennen, kan respect groeien. Als CDA zien we voor de gemeente een 

belangrijke taak op dit gebied. Het grootste probleem dat alle 

Nederlanders ervaren is het toenemen van intolerantie.  

 Respect op het wedstrijdveld (dus de jeugd opvoeden), respect voor 

onze politie, stadwacht en andere hulpverleners (elkaar corrigeren als 

je ziet dat het mis dreigt te gaan), respect voor de leerkrachten die zich 

inzetten voor onze jongeren! 

 Kortom, wij willen gewoon respect voor elkaar! 

 Ons cultureel en industrieel erfgoed respecteren en zo boeiend maken, 

dat iedereen en met name de jeugd, hier met plezier kennis van neemt.  

 Alcoholmisbruik maakt veel kapot. Daarom willen wij “Happy Hours” in 

de horeca verbieden. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. LUISTEREN …… sssssst  

 

We hebben geluisterd en dus is ons voornemen samen verantwoordelijk zijn, 

samen beleid maken, samen ervoor gaan.   

 

Concreet Centrum: 

Met de huidige ondernemers willen we ons centrum stap voor stap 

uitbreiden. Intiem, knus en gezellig houden. De Helmondse maat. Met 

uiteindelijk resultaat een geleidelijk vernieuwend centrum waar een dagje 

shoppen nog leuker wordt. 

 

Concreet wijken: 

Elke wijk heeft een wijkactieplan. Je kunt erop rekenen dat wij als CDA dit 

actieplan als óns actieplan beschouwen. Jij denkt actief mee over de 

prioriteiten in jouw wijk. Wanneer wordt bijvoorbeeld welk fietspad 

opgeknapt? Jij kent als geen ander de wijk waarin je woont. Je kunt erop 

rekenen dat wij als CDA dit actieplan als óns actieplan beschouwen. Jij hebt 

invloed op wat er in jouw wijk gebeurt. 

 

Concreet Ruit/N279: 

Wanneer de Provincie opdracht geeft voor de aanleg van de Noord-Oost 

Corridor zijn de volgende voorwaarden voor het CDA uitgangspunt: 

 Geen toename van de hoeveelheid fijnstof/geluid voor de wijken 

Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk en Helmond Noord. 

 Alleen een ‘lange omleiding’ om Dierdonk. 

 

 



 
 

5. ONZE GUNFACTOR     

 

Wij gunnen elk kind dat het kind kan zijn. 

 Een ‘thuis’ dat warm is en waar je welkom bent, een school in de buurt waar je je 

veilig voelt, bomen om in te klimmen en soms een schouder om even op uit te 

huilen als je het moeilijk hebt.  

Wij gunnen elke jongere een baan met een baas om op te mopperen. 

 Een studiekeuze met kans op een baan, een mentor die vroeg aan de bel trekt als je 

spijbelt, een opleiding afmaken en door snuffelstages beter weten wat je wilt. 

Behoud van onze Maatschappelijk Stages, die zo succesvol zijn! 

Wij gunnen iedereen een plek om mee te doen in de maatschappij (werk, 

vrijwilligerswerk, dagbesteding) 

 Een plek waar je mensen ontmoet, waar je gemist wordt als je niet komt. 

Wij gunnen een mantelzorger het gevoel dat hij er niet alleen voor staat. 

 Dus organiseren we goede (respijt) zorg en ondersteuning om op adem te komen 

Wij gunnen een vrijwilliger het gevoel dat hij gewaardeerd wordt. 

 Door de aandacht die de vereniging of instelling geeft, door de gemeente in de 

vorm van cursussen en scholing. Als CDA willen we graag vrijwilligers die zwerfvuil 

opruimen belonen met bijvoorbeeld een bon voor fitness of zwemmen. 

Wij gunnen mensen met een beperking een zee aan mogelijkheden. 

 Iedereen is waardevol, iedereen kan wat doen en betekenen. Dat is uitgangspunt 

van ons beleid. 

Wij gunnen de mensen die problemen ervaren een gemeente die hen serieus 

neemt.  

 Een gemeente kan niet alles oplossen, maar ze kan wel zetjes in de goede richting 

geven. Een vangnet bieden voor de allerzwaksten. Maatjes vinden die tips geven. 

Je staat er niet alleen voor! 

Wij gunnen jou een gratis toegankelijk Berkendonk en een heerlijke plons in 

ons nieuwe zwembad in 2018  



 
 

6. ONTDEKKEN IS EINDELOOS 

 

En daarom dagen wij je uit om samen met ons de mogelijkheden van het 

leven te ontdekken;  

 

-  een kind is zoveel meer dan de uitslag van cito scores taal en rekenen! 

Geef scholen de ruimte en waardering voor hun inzet buiten het 

verplichte programma om!   

 

-  met ondernemers aan de slag hoe we daadwerkelijk de regels kunnen 

verminderen. Ondernemers hebben een gemeentebestuur en 

ambtenaren nodig die op de eerste plaats ondernemers begrijpen en 

faciliteren. Daar kunnen we nog wat aan verbeteren! 

 

-  onze senioren uitdagen om hun levenservaring te delen met onze 

jeugd! Dit als gemeente actief faciliteren; maatjes projecten, 

huiswerkbegeleiding, etc   

 

- andere mensen ontmoeten; cultuur snuiven, ommetje in de wijk 

mogelijk maken, het straatfeest waar je eindelijk tijd hebt om bij te 

praten, de trimbaan gebruiken, je lekker fit voelen. Het CDA wil al deze 

goede voorbeelden uitbreiden. “Helmond Gezond” stimuleren!  

 

-   Het nieuwe stadspark in ons centrum kan zo mooi worden: met een 

picknickplaats, barbecueplek, gratis Wi-Fi, jeu de boules, biologische 

tuin en jij kunt vast nog veel meer bedenken.  

 Laten we dat samen delen!    



 
 

7. IETS MET PASSIE EN VRUCHTEN  

 

Als je het met passie doet, pluk je er de vruchten van.  

In deze tijd gaat het bijna alleen nog over geld en bezuinigen. Wij denken dat 

moeilijke tijden juist een visie nodig hebben. Een visie van hoop en 

perspectief.  Een stip op de horizon. Helmond heeft het in het verleden niet 

gemakkelijk gehad. Maar we hebben juist laten zien dat we 

doorzettingsvermogen hebben; dat we niet bij de pakken gaan neerzitten. 

Wij geloven dat het ons gaat lukken om, ondanks de bezuinigingen, Helmond 

een fijne stad te laten zijn waar het goed leven, wonen en werken is. Want de 

passie van mensen maakt het verschil.   

Wij hebben elkaar nodig: jong en oud, ouders, onderwijs, ondernemers, 

gemeente en de regio. 

Wij dagen elkaar uit om het beste in elkaar naar boven te brengen.  

Vanuit deze passie willen we met jou en voor jou aan de slag , met jouw 

stem.  

 

 

Gewoon omdat het kan!   
  

 

   

      Voor meer info kijk www.cdahelmond.nl 

 

 

 

Namen van alle 15/30 kandidaten (handgeschreven) 


