Duurzame vooruitgang
D66 Helmond staat voor duurzame vooruitgang. Wij willen dat
iedereen fijn woont in een veilig en schoon Helmond, met goede zorg
en volop kansen in de samenleving en op de arbeidsmarkt. Voor een
goede toekomst investeert D66 in een groene stad met duurzame
vervoersmiddelen en energie. Wij willen samen met u werken aan een
beter Helmond. Stem D66 Helmond!
Goed wonen in een duurzame, veilige en schone leefomgeving!
- D66 gaat voor een gezonde stad; de luchtkwaliteit moet verbeteren, de
stankoverlast verminderen en er moet aandacht zijn voor de veranderingen
van het klimaat. Een groene stad is daarbij belangrijk.
- D66 wil in alle wijken goede voorzieningen. Zowel in nieuwe als bestaande
wijken moet worden geïnvesteerd; verloedering van wijken willen wij
tegengegaan.
- D66 is tegen een verdubbeling van de N279. D66 gaat voor herstructurering
van bestaande bedrijventerreinen in plaats van uitbreiding.
- D66 kiest nadrukkelijk voor preventie om te voorkomen dat handhaven en
straffen nodig is. D66 wil dat iedere Helmondse wijk een buurtpreventieteam
heeft en geeft de voorkeur aan meer wijkagenten boven het toepassen
van cameratoezicht. Verder moet het aantal coffeeshops aansluiten bij
de behoefte in de stad met als belangrijkste doelstelling illegaliteit en
straathandel tegen te gaan.
- D66 zet actief in op het verduurzamen van de woningen door onder meer
afspraken te maken met woningcorporaties en gemeentelijke gebouwen
klimaatneutraal te maken.
- D66 gaat voor goed onderhouden, verlichte en veilige fietspaden en
wegen. De bewaakte fietsenstallingen moeten gratis blijven.
Goede zorg!
- D66 staat voor een sociale gemeente; de gemeente moet bij contacten
met haar inwoners zoveel mogelijk ontzorgen en kwetsbare inwoners
actief benaderen zonder onnodige papierwinkel.
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Goede zorg!
- D66 wil dat iedereen met een laagbesteedbaar inkomen in aanmerking
komt voor budgetbegeleiding en gemeentelijke ondersteuning.
- D66 wil ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk thuis te blijven
wonen door levensloopbestendige woningen en voorzieningen dicht bij
huis.
- D66 wil voor de jeugdzorg een goed 18-/18+ beleid; een goede
overdracht moet voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen.
- D66 wil mantelzorgers ontlasten door vereenvoudiging van aanvragen
voor ondersteuning en vervangende zorg.
- D66 wil dat voor cliënten die specialistische zorg nodig hebben, voldoende
capaciteit beschikbaar is; planningsproblemen bij de organisaties mogen
geen reden zijn om geen goede zorg te verlenen.
Goede kansen voor iedereen!
- D66 wil dat iedereen de kans heeft om te groeien. Met onderwijs en
kennisdeling wil D66 kansenongelijkheid terugdringen. We zetten in op
initiatieven op het gebied van taalachterstanden en laaggeletterdheid.
- D66 wil kleinschalige initiatieven, zoals de startups, stimuleren en
faciliteren. Voor startups moet voldoende ruimte beschikbaar zijn. Het
is daarom belangrijk om flexibel te bestemmen en leegstaande panden
beschikbaar te stellen.
- D66 wil meer inwoners betrekken bij de wijkraden en de ontwikkelingen
in de wijk; inwoners moeten worden betrokken bij de besluitvorming en
initiatieven uit de samenleving moeten worden gestimuleerd.
- D66 wil dat inwoners met elkaar in verbinding blijven. Daarom willen
wij dat bij nieuwbouwprojecten rekening worden gehouden met de
multifunctionaliteit van gebouwen en de verbinding tussen initiatieven.
- D66 wil dat in de hele stad voldoende en goede sportaccommodaties
voor verenigingen en scholen zijn. D66 vindt het daarnaast belangrijk
dat bij (sport)verenigingen ook nieuwe of andere doelgroepen, zoals
kinderen, worden betrokken en met zorg- en welzijnsorganisaties wordt
samengewerkt.
- D66 wil dat evenementen worden ondersteund en niet onnodig worden
belemmerd door regelgeving. In het centrum moet het mogelijk zijn om
kantoor- en winkelpanden te bestemmen tot woningen; dit zorgt voor
verlevendiging van het centrum.
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