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Een sterker Helmond voor iedereen
Ambitieakkoord Gemeente Helmond 2022-2026

Brede welvaart
Samenleving & Welzijn

Inclusie 
“We koesteren de diversiteit die Helmond kleur geeft. 
Vluchtelingen bieden we hulp, ongeacht hun afkomst, met oog 
voor spreiding en kleinschaligheid. Omdat onze wijken verschillen 
qua uitdagingen, pakken we deze uitdagingen ook verschillend 
aan. Voor Noord, Oost en Rijpelberg ontwikkelen we, samen met 
de wijkbewoners, versterkingsplannen.”

Zorg & Ondersteuning
“Iedereen moet kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. De Sociale Teams blijven 
de ruggengraat van onze aanpak. We willen ‘doen wat nodig is’ in plaats van ‘doen wat 
regel is’. Er komt een 24 uursvoorziening voor mensen met langdurige problemen 
(o.a. verward gedrag). We bekijken hoe ouderen beter kunnen meedoen én hoe we 
jongeren blijvend kunnen binden aan de stad.”

Sport, Cultuur & Vrije Tijd
“Helmond groeit, en de sport- en culturele voorzieningen moeten meegroeien. Daarnaast 
vinden we het belangrijk dat sport en cultuur voor iedereen toegankelijk en beschikbaar 
zijn. We zetten ons in voor de toekomst van het Annatheater en willen meer aandacht voor 
“Urban”. Evenementen krijgen de ruimte, zeker als ze duurzaam zijn en passen bij onze stad.”

Openbare Ruimte
“We willen Helmond groener en natuurrijker maken dan het nu is. 
Daarbij geven we bewoners een nadrukkelijke stem. 
De onderhoudsniveaus blijven op z’n minst op het huidige niveau, 
zodat groen niet langer een zorg is maar mensen plezier oplevert.”

Inkomen & Arbeid
Economie
“De vastgestelde Economische Visie (tot 2030) blijft leidend. We zetten in op 
doorontwikkeling van de Automotive Campus en Food Tech Brainport. Helmond 
moet ruimte bieden aan innovatieve bedrijven die willen verduurzamen, en op 
onze bedrijventerreinen gaan we hier – samen met ondernemers – mee aan de slag.”

Inkomen & Arbeid
“Elke inwoner moet een baan kunnen vinden. Samen met bedrijven en het onderwijs zetten we vol 
in op opleidingen, om- en bijscholing. Door binnen de Participatiewet de grenzen op te zoeken én 
continuering van het Stadsleerbedrijf houden we mensen betrokken bij de samenleving. Dit is ook 
belangrijk voor arbeidsmigranten; werkgevers moeten hun huisvesting beter organiseren.”

Onderwijs
“Samen met onderwijsinstellingen willen we nóg meer inzetten op het voorkomen van problemen 
onder leerlingen én schooluitval. Via de Verlengde Schooldag, gratis schoolontbijt in een aantal 
wijken en bibliotheken op scholen gaan we achterstanden te lijf. Binnen onderwijshuisvesting 
zetten we in op gezonde en duurzame gebouwen en groene schoolpleinen.”

Armoede
“Nog teveel Helmonders leven in armoede en de stijgende prijzen maken deze problematiek alleen maar 
groter. Via budgetcoaches en de armoederegisseur willen we zorgen onder inwoners zo vroeg mogelijk 
signaleren. Daarnaast vergroten we de draagkrachtnorm voor mensen in de bijstand naar 130%. 
Via een Duurzaamheidspact willen we energiebesparende maatregelen versnellen.”

Gezondheid & Leefomgeving

Gezondheid
“De aanpak om gezondheidsverschillen te verkleinen 
zetten we door. Preventie speelt daar een belangrijke 
rol in. Geur-, geluids- en houtstookoverlast willen we 
terugdringen. Via het platform ‘Ruimte om te leven’ 
zorgen we er samen met partners ook de komende 
jaren voor dat mensen weer ruimte en regie pakken 
over hun eigen bestaan.”

Klimaat, Energie & Natuur
“Helmond moet in 2035 klimaatneutraal zijn. Dit vraagt van iedereen aanpassingen, en 
mensen die dit minder makkelijk kunnen dragen gaan we daarbij helpen. Maximale inzet op 
zonnepanelen, uitbreiding van laadpalen en continuering van Diftar dragen hieraan bij. Ook 
een gemeentelijk energiebedrijf voor duurzame energie behoort voor ons tot de opties.”

Wonen & Wijken
“In het centrum landen tot 2040 liefst 10.000 woningen. Dat kan alleen als we functies en 
woningtypen mengen, op Helmondse schaal hoogbouw accepteren én kantoren ombouwen. 
We geloven in BSD en werken aan een realistische uitvoering hiervan. Via voldoende sociale 
woningbouw én plek voor bijzondere doelgroepen moet een woning voor iedereen bereikbaar 
zijn.”

Bereikbaarheid
“Via e-mobiliteit en ruimte voor de fiets willen we het centrum autoluwer maken. 
Tegelijkertijd heeft de bereikbaarheid van de stad én regio hoogste prioriteit. Via keuzes over 
de N270 en N279 én betere aansluiting op de stations willen we de verkeersbelasting in de 
stad en wijken verminderen. De maximumsnelheid in de wijken moet omlaag naar 30 km/h.”

Veiligheid
“De veiligheidsproblematiek in Helmond is fors, en vraagt extra aandacht en inzet, zeker qua BOA capaciteit. 
Rondom mensen met verward gedrag, maar ook rondom jeugd zijn we overtuigd van het belang van 
preventieve maatregelen. Drugsgebruik willen we ontmoedigen via voorlichting en ter voorkomen van illegale 
handel moet het aantal coffeeshops snel worden uitgebreid.”Besturen & Financiën

“Als coalitie hebben we een duidelijke 
visie op Helmond. Maar vooral willen we 
samen met de stad aan de slag. We staan 
voor nieuwe vormen van participatie 
van inwoners en organisaties, waarbij de 
verwachtingen aan de voorkant duidelijk 
moeten zijn. Tegelijkertijd zullen we als 
gemeente onze verantwoordelijkheid 
pakken. En we willen een betrouwbare 
overheid zijn, iets waar juist in deze 
tijd zoveel behoefte aan is. Koersvast 
én voorspelbaar, maar flexibel als het 
moet. Dat past ook ons uitgangspunt van 
maatwerk: doen wat nodig is, in plaats van 
doen omdat het de regel is.”
“Helmond staat er financieel goed voor, 
en dat willen we graag zo houden. 
Tegelijkertijd weten we dat we in een 
onzekere tijd leven. Corona en de oorlog 
in Oekraïne hebben effect (gehad) op 
iedereen en ook op de financiën van en de 
opgaves binnen de gemeente Helmond. Als 
college willen we de lasten zo laag mogelijk 
houden, maar het financieel gesternte kan 
ons ook hierin voor keuzes stellen.”
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