
Helmond. Stad in Beweging.
Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Goed bestuurde stadCulturele stad
Financiën

We investeren in onze stad. Dit 
doen we vanuit een solide finan-
cieel beleid. Daarbij staat voor ons 
voorop dat ambities en middelen in 

balans moeten zijn.
Bestuursstijl

De coalitie staat voor een open en 
transparante bestuursstijl. Graag 
geven we samen met de stad en 
raad richting aan de toekomst van 
Helmond. In die toekomst staat de 

wijk voor ons centraal.

Cultuur verrijkt het leven en draagt 
bij aan ontspanning en ontmoeting. 
Daarom ondersteunen we initiatieven 
en vinden we een oplossing voor de 
cultuurhistorische collecties (orgels, 
Edah-museum en Industrieel Atrium).  
Via geld voor bibliotheekvoorzieningen 
op scholen stimuleren we het culturele 

besef van onze jeugd.

beweGende stadInClusIeve stad

We willen een Helmond waarin iedereen 
meedoet en meetelt. Dit begint in de stad 
zelf. We roepen inwoners op oog te heb-
ben voor eenzaamheid, zeker ook onder 
ouderen. Als gemeente staan we humaan 
tegenover asielzoekers, statushouders en 
arbeidsmigranten. Via aandacht voor de 
Global Goals investeren we in onze eigen 

stad en in ontwikkelingslanden.

evenementenstad
Evenementen zorgen voor reuring in de 
stad.  We verdrievoudigen het bestaan-
de budget. Daarmee komt er ruimte 
voor evenementen met meer dan re-
gionale uitstraling én voor initiatieven 
uit de wijken. Duurzame evenemen-
ten hebben onze voorkeur, de jeugd 
moet meer worden aangesproken én 
we stimuleren samenwerking met  

particuliere partijen.

Sportende mensen brengen een stad 
in beweging. We zijn blij met de ont-
wikkelingen op De Braak en vinden 
dit ook een logische locatie voor het 
nieuwe zwembad. Dat gaan we deze 
periode realiseren. Daarnaast inves-
teren we in robuuste sportparken 
en vitale sportverenigingen. We blij-
ven geld beschikbaar stellen voor de  

buurtsportcoaches.
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KIndvrIendelIjKe stad
De jeugd heeft de toekomst.  
Daarom starten we een actieplan 
om jongeren van 17 en 18 jaar  in 
onze stad te houden en studenten 
terug te halen. Ook willen we dat 
Helmond een echt kindvriende-
lijke stad is. Daarvoor zetten we 
ons, met de stad, in voor goede  
(speel)voorzieningen en tegen  

armoede onder kinderen. 

Duurzaamheid

Coalitie
2018 - 2022

Voorloper in de energietransitie
- Stimuleren bewustzijn inwoners en extra maatregelen
- Aardgasvrije woningen, ook in bestaande bouw
Klimaatadaptatie en vergroening
- Meer ruimte voor groen, rust en natuur
- ‘BZOB-Oost’ wordt weer Brouwhuisse Heide
- Natuurontwikkeling (o.a. Bundertjes, Kloostereind en   
   Varenschut Zuid)
Aanpak stank, leefbaarheid inwoners centraal
- Reductie overlast (waaronder verlaging geurplafond)
- Flankerende maatregelen op N279

Economische Vitaliteit
Ruimte voor ondernemers
- Extra bedrijventerreinen: BZOB Zuid en Varenschut Noord
- Innovatieve concepten op bestaande terreinen
- Impuls voor ondernemerschap in het centrum
Stad van Denken en Doen
- Impuls op pijler Food Tech
- Blijvende focus op Automotive en Slimme Maakindustrie
Aandacht voor Economie van de toekomst
- Aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt optimaliseren
- Investeren in Techniek Educatieprogramma
- Inzet op circulaire economie

Sociale Stad
Forse inzet tegen armoede
- Generatiearmoede doorbreken
- Kinderen uit arme gezinnen mee laten doen
- Aanpak problematische schulden
Zorg en ondersteuning
- Minder mensen betalen eigen bijdrage WMO
Inzetten op perspectief
- Pilot voor maatschappelijke baan (van bijstandsuitkering naar minimumloon)
- Aandacht voor/aanpak van gezondheid in wijken
- Uitbreiding experiment Verlengde Schooldag

Gezonde stad
De verschillen tussen wijken op 
het vlak van gezondheid, per-
spectief en levensverwachting 
zijn te groot. Deze pakken we aan. 
Ook investeren we in de lucht-
kwaliteit en hebben we oog voor 
onbekende risico’s. Nog in 2018 
houden we een onderzoek hoe 
onze inwoners aankijken tegen 

vuurwerk. 

Goede woonstad
De woningmarkt knelt en wachtlijs-
ten zijn te lang. We willen de bouw 
van nieuwe woningen versnellen en 
zetten duurzaamheid en beeldkwa-
liteit daarbij centraal. Via nieuwe 
concepten, meer sociale huurwo-
ningen én meer huizen voor mid-
deninkomens bouwen we voor alle 
doelgroepen in de stad en - via Brain-
port Smart District - de toekomst. 

bereIKbare stad
Helmonders willen vooruit. Ook op 
de weg. We voeren de Bereikbaar-
heidsagenda uit en investeren in het 
bijzonder in ‘Helmond, Fietsstad’. 
Richting toekomst staat slimme 
en groene mobiliteit centraal. Niet 
meer wegen maar innovatieve oplos-
singen zien wij als dé remedie voor  

bereikbaarheid. 

veIlIGe stad

Geen leefbaarheid zonder veiligheid. Dit 
begint voor ons met preventie. Daar-
in spelen de buurtpreventieteams een 
belangrijke rol. We vervangen de be-
staande camera’s in slimme camera’s 
en stimuleren ook andere innovatieve 
oplossingen. De verkeersveiligheid gaat 
omhoog en op het gebied van drugs 
pakken we illegaliteit aan en hebben we 

zorg voor de volksgezondheid.


