Partijprogramma Helmond Aktief 2018 – 2022

Helmond Aktief met de K… van Kwaliteit !
Missie
Helmond Aktief staat voor:
* Respect voor de ouder wordende mens.
* Sociale, maatschappelijke rechtvaardigheid voor alle mensen.
* Kansen scheppen voor alle Helmonders.
* Een aantrekkelijke stad voor wat betreft werk en wonen, sport en cultuur.
* Gelijke behandeling voor iedereen.
Visie
Helmond Aktief gaat voor:
* Een dienstbare overheid die samen met de inwoners van Helmond een fijne
stad maakt om in te wonen en te werken.
* Bouwen aan een seniorvriendelijke stad.
* Het smeden van een band tussen kenniseconomie, maakindustrie en de
mensen die zorg en hulp nodig hebben.
Strategie
Helmond Aktief maakt dit waar door:
* Deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen.
* Zo mogelijk verantwoordelijkheid te nemen in het college van burgemeester
en wethouders.
* Niet méér geld uit te geven dan er binnenkomt. Met een sluitende
(meerjaren) begroting.
* Op te komen voor alle Helmonders.
* Actief te zijn in buurten en bij verenigingen in de stad, waarbij impulsen
gegeven worden voor een sociale samenhang door het (beter) faciliteren van
buurtverenigingen.
Hiervoor maakt Helmond Aktief een aantal afspraken met de inwoners van
de stad.
Wij gaan:
* Meewerken aan het scheppen van bestuurlijke duidelijkheid in de regio ZuidOost Brabant.
* De tweedeling tussen rijk en arm verkleinen.
* Toegang tot de zorg laagdrempelig en betaalbaar maken.

* Respect voor het Helmonds erfgoed en de Helmondse geschiedenis.
* Een actieprogramma seniorvriendelijke stad 2019 – 2022 maken.
01 – Helmond, opdracht 1: Zuinig financieel beleid.
Belangrijk is het op orde houden van de gemeentelijke huishoudkas. Veel
gemeenten hebben te kampen met (grote) financiële problemen. Daarom:
* Niet méér geld uitgeven dan er binnenkomt.
* Een strakke begrotingsdiscipline hanteren.
* Door een sterke lobby naar Den Haag. Samen met de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG) werken aan een verruiming van het
gemeentelijk belastinggebied. Uiteraard gaat deze verruiming ten laste van het
rijk. Geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, zoals de
Onroerendezaakbelasting (OZB).
* Een goede controle op inkoop- en offertetrajecten. Toetsing van facturen aan
de contracten. Dit geldt voor alle inkopen, ook van zorgverleners.
02 – Helmond, een seniorvriendelijke stad.
De afgelopen jaren waren de senioren en lichamelijk beperkten de vergeten
inwoners van de stad. Overigens zet de vergrijzing door tot 2040. Dit legt ook
een claim op de gemeentelijke samenleving. Zorg en welzijn, wonen, mobiliteit
en vrije tijd vragen om visie en actie om senioren en anderen te kunnen
garanderen dat zij erbij blijven horen.
Helmond Aktief wil:
Een coördinerend wethouder seniorvriendelijke stad. Deze wethouder
presenteert in 2018 het actieprogramma Helmonds Seniorenbeleid 2019 –
2022. In dit actieprogramma is aandacht voor:
* Gezondheidspreventie voor senioren en lichamelijk beperkten. Onderzoeken
of consultatiebureaus voor senioren en lichamelijk beperkten een aanvulling
zijn op de gezondheidspreventie en leiden tot een verlaging van de druk op de
eerste en tweedelijns gezondheidszorg.
* Dat iedereen die zorg nodig heeft ook zorg krijgt. Geen wachtlijsten voor Wet
Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) voorzieningen. Stop het gesol met de
thuiszorg ! Stop alle bezuinigingen op de zorg voor senioren en lichamelijk
beperkten. Voorlichting en hulp bij het aanvragen van zorg voor senioren en
lichamelijk beperkten. Stimuleren door in wijkhuizen, verzorgingshuizen e.d.

senioren hierover voorlichting te geven.
* Speerpunten zijn eenzaamheidspreventie, valpreventie, bewegen en gezonde
voeding voor senioren en anderen die hierom vragen.
* Dat bij de inrichting van de openbare ruimte rekening wordt gehouden met
mobiliteitswensen en veiligheidsbehoeften van senioren en ook anderen. Geld
pinnen moet veilig zijn. Goede veiligheidsvoorlichting voor iedereen.
* De brainport regio is het centrum van nieuwe technologie. Slimme producten
voor senioren en lichamelijk beperkten worden hier ontwikkeld en dat steunen
wij graag. Het mes snijdt aan twee kanten. Er zijn veel senioren en lichamelijk
beperkten die kennis willen maken met deze nieuwe producten. Dit heeft een
positieve aantrekkingskracht op innovatieve bedrijven.
* Helmond Aktief wil een verbod tegen leeftijdsdiscriminatie in alle wet- en
regelgeving, zowel landelijk als lokaal. Leeftijdsdiscriminatie vindt plaats in onze
samenleving. Helaas is een verbod niet wettelijk geregeld en voorziet artikel 1
van de grondwet niet hierin. Er komt een gemeentelijk meldpunt voor
leeftijdsdiscriminatie en een seniorenombudsman.
* Dat binnen het ambtelijk apparaat gerontologische (wetenschap van het
ouder worden) kennis komt.
* Gemeentelijke coaches die senioren en anderen helpen met internet,
administratie en alfabetiseringsprogramma’s.
03 – Helmond, een sterke gemeente.
* Een sterke gemeente voert een goed personeelsbeleid. Een van de
aandachtspunten is de uitstroom van oudere werknemers en het binnenhalen
van jongeren. Het generatiepact is hierbij een goed hulpmiddel.
* De gemeente probeert werknemers voor langere tijd aan zich te binden. Het
beperken van inhuur van derden is hierbij een stimulans.
* De overheid staat niet bekend als klantvriendelijk. Het vertrouwen in de
politiek is laag. Miscommunicatie ontstaat vaak door taalgebruik in woord en
geschrift. Leer bestuurders en ambtenaren te schrijven en te spreken in
gewoon Nederlands zonder afkortingen en jargon.
04 – Helmond, de stad van de mensen.
De mensen zijn de passanten in de tijd, zij brengen veranderingen aan in het
beeld en de mentaliteit van de stad. Helmond kent ook zijn geschiedenis.
Helaas is de aandacht voor deze geschiedenis, zelfs die van de laatste 100 jaar,

niet meer levendig gehouden in de stad. De stad heeft een heel ander aanzien
gekregen. Helmond Aktief pleit voor het opzetten van een “Canon van
Helmond”. Een canon waarin de belangrijkste geschiedkundige onderwerpen
worden opgetekend.
Helmond Aktief wil:
* Aandacht voor Oud Helmond door middel van beelden, verhalen vertellen,
sociaal economische- en mentaliteitsgeschiedenis. Een “Canon van Helmond”
opstellen.
* Aansluiting van het Kasteel en de kasteeltuinen bij de binnenstad. Hiervoor
verdwijnt de Traverse uit het stadsbeeld en wordt het verkeer door een tunnel
geleid. Fijnstof die ontstaat wordt op een milieubewuste manier afgevoerd .
* Een actief beheer van de gemeentelijke monumenten, waarbij dit door
onderhoud en restauratie ook gehandhaafd wordt.
* De Helmondse musea (Gaviolizaal met draaiorgel museum, Edah Museum,
Jan Visser Museum en Het Industrieel Atrium) samenvoegen.
* Dat amateurgezelschappen, koren en muziekverenigingen voldoende podia
krijgen.
* Respect voor de eigenheid, geschiedenis en traditie van de
sportverenigingen. De overheid moet dienend zijn in plaats van sturend.
* Huisvesting die voor alle doelgroepen bereikbaar is.
* Eenzaamheid bestrijden, met respect voor de keuzes van de mensen.
Buurtzorg en wijkverpleging zijn belangrijke pijlers in de wijk.
* Aandacht blijven houden voor Dierenwelzijn door:
- Continuering van de ondersteuning Dierenambulance / Dierenasiel Helmond
e.o., zodat zij de wettelijke taak voor de gemeente kunnen blijven verzorgen.
- Dierenwelzijn meer op de politieke kalender te plaatsen.
- Een achtervang te creëren voor sociaal zwakkeren door bij te dragen in de
kosten van een (dure) dierenarts en deze (deels) te vergoeden, waardoor ook
automatisch het dierenwelzijn wordt verbeterd.
* De wijkverpleging staat onder druk. De middelen worden steeds beperkter.
Dit gaat onder meer ten koste van een goede thuiszorg. Wij streven ernaar om
bij calamiteiten een achtervang te creëren, waardoor minderdraagkrachtigen
niet hoeven te lijden onder deze (landelijke) bezuiniging. Ook de voorziening
waar men kan aansluiten aan de Collectieve Ziektekostenverzekering dient te
worden gehandhaafd.
* Wij blijven werken aan een duurzame stad, waarbij de doelstelling
klimaatneutraal in 2035 gehandhaafd blijft. We ondersteunen projecten die
deze ambitie moeten bewerkstelligen. Helmond Aktief wil inzetten op

duurzame, schone energie. Zonnepanelen, zowel voor eigen –als huurwoning,
voorzien in duurzame stroom.
* Het streven is om met name het centrum van Helmond levendig te houden.
Door organisatie van een actief evenementen programma, wat gezamenlijk
met de horecaexploitanten en de gemeente wordt opgezet, moet dit streven
mogelijk worden gemaakt. Onderlinge samenwerking is hier van eminent
belang..

05 - Helmond, een veilige stad.
De veiligheid staat al jaren onder druk. Steeds meer mensen, waaronder
jongeren en senioren worden slachtoffer van een misdrijf. Inwoners, vooral de
senioren durven in de avonduren hun deur niet meer open te doen, laat staan
de straat op te gaan. Een (verkapte) avondklok vooral voor onze senioren en
mensen met een lichamelijke beperking! Toch hoort een stad haar burgers
24/7 veiligheid te bieden. De veiligheidsketen staat organisatorisch onder druk.
Schaalvergroting en reorganisaties hebben slechts gedeeltelijk geleid tot
verbetering.
Helmond Aktief wil:
* Dat de burgemeester aan de slag gaat binnen de Veiligheidsregio en deels
binnen de Regiogemeente om voldoende politie (c.q. inzet) beschikbaar te
hebben.
* Dat burgers naast digitale ook persoonlijk aangifte kunnen doen. Wachtlijsten
zijn uit den boze.
* Dat overlastplegers, draaideurcriminelen gebiedsverboden krijgen.
* Dat iedereen die over de schreef gaat gecorrigeerd wordt. Onderwijs,
overheid, ouders, jeugdzorg stemmen met elkaar af. De leerplichtambtenaar
maakt deel uit van deze keten.
* Dat radicalisering van jongeren een zorgpunt is. Waar nodig treedt de
burgemeester preventief en handhavend op.
* Dat de stad naast veilig ook heel schoon moet zijn om verloedering en
vandalisme tegen te gaan. Onkruidbestrijding in de openbare ruimte dient een
speerpunt te zijn.
* Dat er een harde aanpak is tegen overlastgevers in woonwijken en van
overlast gevende panden.
* Dat er meer politiebureaus in de wijk komen alsmede wijkagenten. Ook
moeten deze beter te bereiken zijn door middel van ruimere openingstijden.

* Het bevorderen van buurtpreventieprojecten en deze naast een
opstartsubsidie ook jaarlijks geld geven voor kosten van en voor projecten.
* Dat loverboy praktijken aangepakt worden in nauwe samenwerking met
scholen en politie.
06 – Helmond, aan het werk.
Werkgelegenheid en werk voor de werklozen zijn twee totaal verschillende
begrippen. De brainport economie groeit. Expats (mensen die tijdelijk in
Nederland werken) worden ingevlogen, maar Helmondse werklozen aan de
slag krijgen wil maar moeizaam lukken, alle goede bedoelingen ten spijt.
Jongeren en 50-plussers komen moeilijk aan een reguliere baan, waardoor met
name jongeren geen zelfstandig bestaan op kunnen bouwen. Senioren raken
hun baan kwijt, komen van de Werkeloosheidsuitkering (WW) in de bijstand en
hun zorgeloze oude dag valt in duigen.
Helmond Aktief wil:
* Een seniorenambassadeur die bij het bedrijfsleven gaat vertellen over het
nut, noodzaak en het voordeel van senioren in een betaalde baan. Senioren
kunnen een geweldige rol vervullen bij het inwerken van jongeren; bij training
en coaching zijn oudere werknemers een waardevolle kracht.
* Dat bij het aantrekken van bedrijven de gemeente ook kijkt naar het brengen
van banen voor Helmondse werkzoekenden.
* Dat Helmondse werkzoekenden op een rechtvaardige en respectvolle manier
ondersteund worden bij hun re-integratie op de arbeidsmarkt.
* Een regelarme bijstand, waarin mensen zich kunnen ontplooien en dwang
achterwege blijft.
* Mensen met weinig kansen op de arbeidsmarkt een kans bieden om
vrijwilligerswerk te doen. Geen onnodige regelgeving voor vrijwilligers en
vrijwilligerswerk. Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) ten behoeve van
vrijwilligerswerk moet gratis aangevraagd kunnen worden.
* Dat alle banen die beschikbaar komen in Helmond aangemeld worden bij
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) in plaats van bij
uitzendbureaus.
* Ondersteuning door de gemeente voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) en
Zelfstandigen zonder Personeel (ZZP). Nadrukkelijk worden lokale en regionale
bedrijven uitgenodigd om offertes in te dienen voor aan te besteden projecten.
Hiervoor komt een speciaal loket.
* Dat kleine ondernemers met een laag inkomen kwijtschelding krijgen van
gemeentelijke belastingen.

* Dat startende kleine ondernemers de eerste drie jaar geen Onroerende
Zaakbelasting (OZB) hoeven te betalen over hun bedrijfspand.
07 – Helmond, de twee snelheden.
Gelukkig doen veel inwoners van onze stad het goed. Wonen, werken en vrije
tijd bieden voldoende ontplooiingskansen. Dat is de mooie kant van de stad. De
andere kant zijn de mensen die niet behendig om kunnen gaan met het digitale
tijdperk, die extra zorg nodig hebben, in armoede leven en nauwelijks
perspectief hebben. Deze kwetsbare mensen schrijven wij niet af. Zij horen bij
ons.
* We hebben respect voor mensen die het niet zo goed voor elkaar hebben.
* Wij accepteren niet dat er kinderen in armoede opgroeien. We bieden hen
kansen.
* Schuldhulpverlening biedt mensen hoop, geen vernedering.
* We bieden mensen in armoede ondersteuningsregelingen. Hier gaan we niet
op beknibbelen.
* We bieden daklozen bed, bad en brood.
* Helmond is een open stad. Naast expats komen er ook asielzoekers en
statushouders. Ook zij die vluchten voor oorlogsgeweld en terreur zijn welkom.
We bieden hen ondersteuning om ze zo snel mogelijk in de Nederlandse
samenleving opgenomen te laten worden. Inburgering is een randvoorwaarde
om dat te bereiken.
08 – Helmond, de stad, de wijk en de straat.
Helmond, een stad om in te wonen, een stad waarin je welkom bent om te
kopen of te huren. Een stad waar een aanbod is voor alle mensen die in onze
stad willen wonen.
* Het tekort aan sociale huurwoningen wordt de komende jaren ingelopen.
Corporaties en gemeente stellen hiervoor een gezamenlijk plan op.
* Iedereen die zich inschrijft voor een huurwoning heeft gelijke kansen,
conform het woningtoewijzing instrument Wooniezie. Er moet controle komen
op “Wooniezie” door een onafhankelijke commissie.
* Seniorenhuisvesting heeft speciale aandacht. Bij woningbouwprogramma’s
en in sterk vergrijsde wijken worden aanvullende voorzieningen getroffen zoals
eetpunten, huiskamers en seniorenfitness.
* Huisvesting voor studenten, zowel voor lokale maar ook regionale, dient
prioriteit te krijgen. Hiervoor zouden leegstaande bedrijfs-en kantoorgebouwen
kunnen worden ingezet. Aanwezigheid van studenten in de samenleving levert

voordelen op voor het Midden-en Kleinbedrijf (MKB) en horeca en ook de
culturele evenementen.
* Bestrijden van alle vormen van overlast wordt voortvarend aangepakt. Er
komt een verordening op het stoken van hout en regels voor het gebruik van
houtkachels. Houtkachels en allesbranders worden als een belangrijke bron
gezien van luchtverontreiniging en (geur)hinder.
* Wijken moeten meer groen worden door extra bomen en beplanting. Die
trekken vogels en vlinders aan.
09 – Helmond, een leven lang leren.
Een mens leert zijn leven lang. De overheid zorgt ervoor dat dit ook kan, de
gemeente kan hierbij niet wegkijken.
Helmond Aktief wil:
* Voorschoolse opvang zodanig inrichten dat leer -en gedragsproblemen
zichtbaar worden.
* Dat kinderen niet alleen leren, maar vooral ook spelen.
* Voortijdige schoolverlating voorkomen.
* Samenwerking bevorderen tussen Middelbaar Beroepsonderwijs (MBO)- en
bedrijfsleven (Praktijkschool en campussen).
* Studenten aan de stad binden door werk en woonruimte te bieden.
* Een centraal regiepunt voor senioren en lichamelijk beperkten die willen
studeren en zich ontwikkelen.
* Een bibliotheek die een rol speelt bij de educatie van de Helmondse
inwoners. Hierbij dient speciale aandacht te zijn voor digitale ondersteuning (in
bibliotheek) met name voor senioren en digibeten.
- Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! Dit betekent de nodige aandacht en
inzet voor deze doelgroep. Voor onderwijs en ontspanning
(speelgelegenheden), maar ook de aandacht voor de nodige jeugdzorg. De
beschikbare budgetten zijn niet onuitputtend, maar mits goed ingezet, zou dit
voor de jeugdaangelegenheden voldoende moeten zijn.
10 – Helmond, bereikbaar.
De regio is kampioen fileleed. Maar ook senioren en lichamelijk beperkten
hebben problemen om zich te verplaatsen in de stad. Helmond doet een aantal
suggesties voor de korte en middellange termijn om met duurzame kwaliteit
bereikbaar te blijven.

* Om de doorstroming en veiligheid op de N279 tussen ’s-Hertogenbosch en
Asten te verbeteren, moet de provinciale weg tussen Veghel en Asten worden
gerealiseerd.
* Gratis openbaar vervoer voor 65-plussers en gratis parkeren, eventueel als
proef, voor alle bezoekers aan het centrum. Dit voorkomt dat mensen er voor
kiezen om aankopen te doen in omliggende plaatsen met betere
parkeerfaciliteiten.
Het gratis parkeren bij de Cacao fabriek alleen in de avonduren.
* Openbare ruimte moet valveilig ingericht zijn.
* Streven naar een afstand tot het openbaar vervoer van maximaal 300 meter,
waar men zich ook in de stad bevindt.
* Voetgangersgebieden moeten geschikt zijn voor senioren en lichamelijk
beperkten en hun rollators. Het fietsverkeer en voetgangersverkeer worden op
knelpunten gescheiden.
11 – Helmond, sport en beweging.
Sport verbroedert. Sportbeoefening dient bij te dragen aan een gezonde,
sportieve en sociale vorming. Het leert mensen omgaan met normen en
waarden en is van groot belang voor de hele Helmondse samenleving. De
komende jaren wordt veel werk gemaakt van het sportbeleid. De nadruk ligt
hierbij op het ondersteunen van de amateursport. Breedtesport maakt deel uit
van het verenigingsleven. De afgelopen jaren hebben veel sportverenigingen te
kampen gehad met problemen. Niet alleen wat betreft de financiën en
accommodatie, ook op bestuurlijk gebied en zeker ook in hun relatie met de
overheid. De komende jaren is een regisserende rol voor de overheid
weggelegd. Het gemeentebestuur staat op het kruispunt van sport en
samenleving.
Helmond Aktief stimuleert de actieve deelname aan het sport- en
verenigingsleven voor jong en oud. JIBB (Sport- en beweegactiviteiten voor
kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen) zal als organisatie de komende
jaren in stand worden gehouden en in de wijken meer projecten gaan
uitvoeren (zoals beweegtuinen). De gemeente zorgt voor goede
sportaccommodaties en hanteert daarbij een betaalbaar tarief. De gemeente
zou ook voor minder draagkrachtigen volwassenen (bijstandsniveau,
schuldsanering, minimaal inkomen etc.) een voorziening moeten leveren, die
tegemoet komt in de vergoeding van een contributie van een sportvereniging.
Voorkomen moet worden dat contributies zodanig hoog worden dat mensen
alleen al om financiële redenen afhaken.

Topsport in Helmond is ook van maatschappelijk belang. Het zet Helmond
nationaal en internationaal op de kaart. In dit kader passen ook de plannen
voor de realisatie van Sportcampus De Braak én een volwaardig
binnenzwembad dat vanuit een projectmatige opzet zal worden gebouwd.
12 – Helmond, slotakkoord.
Op lange termijn dromen we van een stad, waar verleden, heden en toekomst
met elkaar verbonden zijn. Wat ambities, dromen of werkelijkheden zijn met
een doorkijk naar 2030.
* Doorgaand verkeer rijdt door tunnels. De Traverse is verdwenen.
* Helmond is goed op weg om klimaatneutraal te zijn op basis van meetbare
programma’s.
* Helmond is een grote gemeente met grote landschapsparken en een
ongeschonden Peelregio.
* Senioren zitten niet meer achter de geraniums, maar maken zichtbaar deel
uit van het dagelijks leven in de stad.
* Helmond is vrij van stankoverlast van bedrijventerreinen; het stookverbod
blijft gehandhaafd.
* Helmond heeft een levendig centrum, waar jong en oud elkaar ontmoeten.
* Helmond heeft een theater voor grotere producties.

Helmond, 14-12-2017.

Een pessimist ziet een probleem in elke kans.
Een optimist ziet een kans in elk probleem.
(Winston Churchill)

