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Voorwoord lijsttrekker
Hierbij presenteert D66 Helmond vol trots het
verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018. De titel geeft
het al aan: D66 staat voor duurzame vooruitgang.
Duurzaamheid vormt de rode draad in dit
verkiezingsprogramma. Bij duurzaamheid denken
wij niet alleen aan zonnecollectoren, maar ook aan
een gezonde leefomgeving en maatschappelijke
investeringen waarvan we ook op de lange termijn
profijt hebben. Zo willen wij investeren in een groene
stad en de voorzieningen in de wijken op peil houden.
Een stem op D66 is ook een stem voor vooruitgang.
We staan voor ambitie en durf en willen Helmond graag voorop laten lopen. Ten opzichte
van het huidige college mag er een standje worden bijgeschakeld. Wij investeren dan ook
in regionale samenwerking, de Automotive Campus en de verdere realisatie van de slimme
wijk Brandevoort Smart District.
Iedereen wil in Helmond fijn wonen zonder zich zorgen te maken over zijn of haar
gezondheid. De afgelopen jaren heeft D66 zich daarom hard gemaakt voor de gezondheid
van de Helmondse inwoners. We zetten daarbij allereerst in op het voorkomen van
gezondheidsschade. Zo kregen bijvoorbeeld de volgende onderwerpen de volle aandacht
van de partij: de vestiging van een geitenhouderij nabij de gemeentegrens, luchtkwaliteit,
hoogspanningsmasten dichtbij woningen, rubberen korrels op kunststofvelden en
coffeeshopbeleid. Daarnaast zetten we natuurlijk in op een goede gezondheidszorg (Wet
maatschappelijke ondersteuning). Ook de komende periode zal gezondheid voor D66 een
speerpunt blijven.
Om plezierig in Helmond te wonen moet ook iedereen zich thuis voelen in de samenleving.
D66 streeft naar een samenleving waarin iedereen vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn. Dit
typeert het liberale aan D66. D66 is ook een sociale partij. Daarom gaat D66 voor een
sociale gemeente waarbij we niet alleen uitgaan van de eigen kracht van mensen, maar ook
zorgen dat de mensen de steun krijgen die ze nodig hebben. Het is belangrijk dat mensen
met elkaar in verbinding blijven en de kloof in de samenleving wordt verkleind.
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D66 staat ook voor samenwerking. De komende jaren
zijn er weer veel maatschappelijke thema’s waarop
grote uitdagingen liggen. Zo gaat door de invoering
van de Omgevingswet de werkwijze van de gemeente
op het ruimtelijk domein flink veranderen. Hierdoor
zullen initiatieven nog meer vanuit de samenleving
moeten komen en zal de gemeente stappen moeten
zetten om bewoners te stimuleren en te betrekken bij
de lokale besluitvorming.
Fijn dat u geïnteresseerd bent in onze plannen. U
kunt erop vertrouwen dat ons team gaat voor een
duurzame vooruitgang van Helmond! Wij wensen u
veel leesplezier.

Gaby van den Waardenburg
Lijsttrekker D66 Helmond
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1. D66 voor een leefbare stad
D66 heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een leefbare en gezonde stad. Dit
zal ook de komende jaren het speerpunt blijven. Helmond moet een aantrekkelijke
stad blijven met een duurzame, veilige en schone leefomgeving. Vanwege de
toekomstige krimp moeten we naar de woningbouwbehoefte kijken en inzetten
op het bouwen van verschillende soorten woningen. Naast nieuwbouw is het van
belang dat wordt ingezet op een blijvende kwaliteitsverbetering van de bestaande
woningvoorraad. Ook onderschrijven wij de waarde van sport en cultuur voor de
samenleving en de lokale economie.
Omgevingswet
Op termijn treedt de Omgevingswet in werking. De wet zorgt voor grote wijzigingen in
de regelgeving op het gebied van ruimtelijke ordening en rondom de leefomgeving. De
gemeente Helmond zal een Omgevingsvisie en een Omgevingsplan opstellen waarin
ambities en regels zullen worden opgenomen die van groot belang zijn voor de verdere
ruimtelijke invulling en leefbaarheid van de stad. D66 wil dat daarbij duurzaamheid en
gezondheid de belangrijkste uitgangspunten zijn. Daarnaast heeft de Omgevingswet
invloed op de samenleving. De nieuwe wet wil namelijk dat iedereen meedenkt,
meepraat en meebeslist. Het systeem gaat uit van een mondige burger die vooraf zijn
zegje doet. Aangezien niet iedereen dezelfde kennis, energie, talent, geld en tijd heeft
om volop te participeren moet geïnvesteerd worden in deze participatie.
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Duurzaam aanbesteden
De gemeente moet duurzaam aanbesteden en inkopen. De door de Verenigde Naties
opgestelde Duurzame Ontwikkelingsdoelen en de inclusiviteit (kansen voor iedereen)
moeten in het gemeentelijke beleid een belangrijke leidraad vormen.
Hoogspanningsmasten
Voor het bouwen van nieuwe woningen nabij hoogspanningsmasten, vindt D66 dat er,
in verband met het gevaar van straling voor de volksgezondheid, een aanvaardbare
afstand moet worden aangehouden. Het is belangrijk dat ten aanzien van de
hoogspanningsmasten voortvarend en transparant wordt gehandeld en rekening
wordt gehouden met de laatste ontwikkelingen en onderzoeken. Daarbij sluiten
we in ieder geval aan bij de afstand, voorgeschreven door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu. We vinden dat geen enkele nieuwbouwwoning binnen deze
magneetveldzone mag worden gebouwd. Daarnaast moet blijvend naar mogelijkheden
worden gezocht om de straling van de hoogspanningsmasten te verminderen (onder
de grond of andere nieuwe technieken).
Buiten de gemeentegrens
In het kader van leefbaarheid is het ook van belang wat er buiten onze gemeentegrenzen
gebeurt. Aangrenzende gemeenten nemen soms beslissingen die ook grote gevolgen
voor Helmond kunnen hebben. Een voorbeeld vormt de voorgenomen vestiging van
een geitenhouderij in Gemert-Bakel nabij de wijken Dierdonk, Brouwhuis, Rijpelberg
en Helmond-Noord. Door de uitbraak van Q-koorts in 2008 zijn vele Helmondse
inwoners ziek geworden. Daarom hebben we een taak om ook kritisch mee te kijken
naar dit soort ontwikkelingen en deze te weren wanneer het de gezondheid van onze
inwoners schaadt. Naast risico’s op het uitbreken van een zoönose (een infectieziekte
die van dier op mens overgedragen wordt), is er ook sprake van luchtverontreiniging
en (stank)overlast. Van de gemeente Helmond verwachten wij een assertieve houding
als het gaat om uitbreidingsplannen van veehouderijen of ernstig milieubelastende
bedrijven in buurgemeenten. Veehouderijen op Helmonds grondgebied zullen in het
belang van een goede leefomgeving actief worden gesaneerd. Bij de bouw van de twee
nieuwe wijken bij Brandevoort (Liverdonk en Hazewinkel) moet worden voorkomen dat
geuroverlast (stankoverlast) ontstaat als gevolg van stallen over de grens bij Mierlo.
Houtstook
Steeds vaker ondervinden inwoners ook klachten van houtstook. D66 wil graag goede
voorlichting over de gezondheidsrisico’s van houtstook en bij klachten bemiddeling
tussen gehinderde en stoker.
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Groenvoorzieningen
De groenvoorzieningen in de wijken dragen bij aan de leefbaarheid en de aantrekkelijkheid
van de stad. Ondanks de financiële besparingen op het groenonderhoud moeten de
groenvoorzieningen op peil worden gehouden. D66 juicht kleinschalige, particuliere
initiatieven hierbij zeer toe. Zo moet er samenwerking worden gezocht met de
wijkraden, verenigingen en scholen, maar moet het voor particulieren ook mogelijk
zijn om bijvoorbeeld rotondes te adopteren.
Natuur
Bomen in de openbare ruimte vertegenwoordigen een natuurwaarde en ook een
economische waarde. Bij de kap van bomen moet kritisch worden gekeken naar
deze waarden en de noodzaak van de kap. Ook moet, voordat een boom wordt
geplant, worden nagegaan of de boom voldoende mogelijkheden heeft om te groeien.
Het is immers zonde om bomen weer te kappen, omdat de ruimte (boomspiegel) na
een paar jaar alweer te klein is. De parken en groengebieden zoals de Stiphoutse
Bossen, Bundertjes, Groene Peelvallei, Warande, Coovels Bos, de Lelievijver, Bakelse
Beemden en de Goorloopzone moeten behouden blijven, want zij vormen de groene
aders en buffers van Helmond. D66 is geen voorstander van een grootschalige
ontwikkeling bij de Groene Peelvallei, indien hierdoor grote schade ontstaat aan
de natuur. Een bungalowpark op deze locatie ziet D66 niet zitten. Verder moet
recreatieplas Berkendonk vrij toegankelijk blijven. Voor een betere samenwerking
en verdere integratie, wil D66 graag dat Helmond met de gemeente Eindhoven een
visie opstelt over het middengebied (Eeneind en Gulbergen) tussen de twee steden.
Gulbergen is een mooi uitloopgebied volop recreatiemogelijkheden.
Klimaatveranderingen
De klimaatveranderingen worden steeds zichtbaarder in de vorm van extreme
weersomstandigheden die voor toenemende overlast zorgen. De negatieve effecten
moeten zoveel mogelijk worden voorkomen door het nemen van preventieve
maatregelen die de overlast beperken (klimaatadaptatie). Bij de inrichting van de
openbare ruimte zal rekening gehouden moeten worden met klimaatadaptatie, een
van de grootste uitdagingen van de komende jaren. Zorg voor meer groen en minder
verharding in woonwijken en in de openbare ruimte. Ook moeten we in de wijken nog
meer inzetten op verticale tuinen, plantsoenen, waterpleinen en vegetatiedaken. Tevens
zorgt het creëren van meer (tijdelijke) waterberging in plassen, sloten of waterpleinen
voor minder overlast. Om het oppervlaktewater niet verder te verontreinigen met
zware metalen moet worden vermeden dat met uitlogende metalen (koper, lood en
zink zonder coating) wordt gebouwd.
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Mobiliteit

Verkeer en vervoer
Bij de aanleg van nieuwe wegen moet in het kader van de leefbaarheid zorgvuldig
worden gekeken naar het nut en noodzaak van deze en moet de gezondheid en
leefbaarheid van de inwoners altijd vooropstaan. D66 neemt de gezondheidsrisico’s
van luchtverontreiniging zeer serieus. Luchtverontreiniging zal afnemen door slimme
verkeersmaatregelen die de doorstroming van het verkeer bevorderen, waardoor
de uitstoot vermindert. Hierbij zullen ook nieuwe technieken die het verkeer sneller,
zuiniger en veiliger maken, worden toegepast. Nieuwe technologieën, ontwikkeld door
de Automotive Campus, zullen in de proeftuin Helmond worden toegepast. Helmond
blijft investeren in de doorontwikkeling van de Automotive Campus.
De N279 zal toekomstbestendig worden gemaakt, maar D66 zal geen medewerking
verlenen aan de verdubbeling van deze weg. Tevens wordt ingezet op een betere
doorstroming op de A67 en een afwikkeling van het vrachtverkeer richting de A67
via de N612. De Kanaaldijk N.W. zal tussen de Eikendreef en de Havenweg worden
afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit komt het centrum ten goede.
De A270 tussen Eindhoven en Helmond zal na een studie, en samen met de provincie,
opnieuw worden ingericht, zodat steeds wisselende snelheden worden voorkomen en
het kruispunt nabij Brandevoort (Neervoortsedreef) veiliger wordt gemaakt.
De wijken moeten worden ingericht op het toenemende gebruik van duurzame auto’s.
De gemeente Helmond zal actief inzetten op schonere brandstoffen, zodat in het
kader van de leefbaarheid de CO2-uitstoot wordt teruggebracht. Net zoals andere
gemeenten, wil D66 oudere auto’s en vrachtwagens zoveel mogelijk weren in het
centrum. Daarnaast is goederenvervoer over het water een goed alternatief dat
gestimuleerd moet worden.
D66 zet in op een uitbreiding van het aantal fietsstraten; straten waar de auto's te
gast zijn. Ook de snelfietsroute richting Eindhoven moet gezamenlijk met de andere
gemeenten worden afgerond.
Eindhoven Airport
In het kader van leefbaarheid en de toenemende overlast moeten de ontwikkelingen
van Eindhoven Airport en de aanvliegroutes boven de gemeente in het oog worden
gehouden. Bij de overleggen over de toekomst van het vliegveld moet ook de gemeente
Helmond blijvend worden betrokken.
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Spoor
Het steeds drukker wordende spoor vraagt onze inzet. Het personenvervoer neemt
toe, maar vooral ook het goederenvervoer. Het betreft daarbij ook het vervoer van
gevaarlijke en toxische stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor
moet (zoveel mogelijk) worden verminderd. Voor het veilig vervoeren van deze stoffen
moet blijvend aandacht zijn en moet intensief worden samengewerkt met de overige
aangrenzende gemeenten. Doordat het spoor door het hart van Helmond loopt,
worden wijken, zoals Mierlo-Hout, doorsneden. We zetten in op meer ongelijkvloerse
kruisingen bij het spoor en bij kansrijke subsidieregelingen wordt daarvan werk
gemaakt.
In het kader van de metropoolregio is D66 voor het tot stand brengen van ‘metroachtige’ vervoersverbindingen tussen Eindhoven en Helmond en voor een uitbreiding
van het nachtnet. Zo zetten we in op twee sprinters per uur in de avond, maar ook
op zondag. Deze verbindingen zijn een goedkoop, veilig, energiezuinig en schoon
alternatief voor de auto en zorgen voor een betere bereikbaarheid van onze stad.
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Woningbouw
Bouwen naar behoefte
Helmond heeft zich de laatste jaren op de kaart gezet met een uitdagende en
vernieuwende bouwstijl die de inwoners aanspreekt en nieuwe bewoners trekt. Voor
die Helmondse bouwstijl moet ruimte blijven bestaan; hiermee kan de gemeente
onderscheidend blijven. D66 wil dat de uitstraling en kwaliteit van alle wijken worden
bewaakt. In Brandevoort moet ook worden voorkomen, dat door sobere en goedkopere
woningbouw de uitstraling van de wijk afneemt. Bij nieuwbouw moet rekening worden
gehouden met de behoefte aan verschillende soorten woningen. De komende jaren
vormt de vergrijzing een belangrijk thema. Door vergrijzing neemt voornamelijk de vraag
naar eenpersoonswoningen toe en is het belangrijk dat ook in de wijken voldoende
voorzieningen blijven behouden. D66 is daarnaast voorstander van het bouwen van
duo-woningen, levensloopbestendige woningen en het (experimenteel) bouwen van
Tiny houses. Nieuwe woningen zullen zonder gasaansluiting worden gebouwd.
Bestaande woningen
Naast nieuwbouw is het van belang dat wordt ingezet op een blijvende
kwaliteitsverbetering van de bestaande woningvoorraad. Door de inzet van klimaatcoaches willen wij bewoners en het bedrijfsleven stimuleren om te investeren in
de verduurzaming van de bestaande woning, bijvoorbeeld door een collectieve
aanpak in de buurt. Als gemeente nemen we het initiatief om samen met bewoners
en de netbeheerder een plan van aanpak te maken om bestaande woonwijken te
verduurzamen.
Bij het beheren van de openbare ruimte moet het ‘van gevel tot gevel’-principe leidend
zijn en wordt in iedere wijk ingezet op een glasvezelnetwerk. Bij een grootschalige
reorganisatie in een van de bestaande wijken is het belangrijk dat het verkeer op een
goede wijze wordt omgeleid en dat rekening wordt gehouden met de bereikbaarheid
van de woningen en winkels in het gebied.
In de bestaande wijken is het belangrijk dat er blijvende aandacht is voor de openbare
ruimte en voorkoming van verloedering. De komende jaren wordt ingezet op de
revitalisering van de Annawijk, Helmond-Oost en Noord. De verloedering van de
bestaande wijken van Helmond moeten we kosten wat het kost voorkomen. D66 wil
ook aandacht voor de wijken uit de jaren ‘70 en ‘80, zoals Brouwhuis, Rijpelberg en
grote delen van Mierlo-Hout. We moeten nu voorkomen dat dit de probleemwijken
van de toekomst worden.
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Bouwgrond
Door de verbeterde woningmarkt is de verkoop van bouwgrond aangetrokken, maar
met de demografische ontwikkelingen moet blijvend rekening worden gehouden.
We willen immers niet bouwen voor leegstand. D66 wil verder het burgerinitiatief
stimuleren door meer flexibiliteit met CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap),
zodat inwoners samen projecten kunnen ontwikkelen. Dit is ook een vorm van sociale
projectontwikkeling waarbij wordt gebouwd naar behoefte. De gemeente moet daarbij
vooral regisseren en niet domineren: meer overlaten aan marktpartijen als het gaat
over ontwikkelen in eigen beheer. Helmond moet gaan voor een passief grondbeleid.
Hierdoor komen toekomstige risico’s van bijvoorbeeld een dalende woningbouwmarkt
niet meer bij de gemeente te liggen.
De betaalbaarheid van de nieuwbouwgrond is van belang bij de verkoop van
bouwgrond. Voornamelijk in de wijk Brandevoort heeft de gemeente nog veel grond in
eigendom. D66 is voor het maken van verschil tussen de grondprijzen van verschillende
bouwprojecten en bouwkavels. Sommige bouwplannen verkopen namelijk makkelijker
dan andere en sommige bouwkavels, bijvoorbeeld tuinen op het zuiden, zijn gewilder.
Dit kan terugkomen in de vraagprijs voor de grond (differentiëren van de grondprijzen).
Door het hanteren van lagere prijzen kan een woning voor een lagere koopprijs worden
verkregen en wordt deze bereikbaarder voor onder meer starters. Daarnaast zal de
gemeente meer gewilde en unieke kavels in de verkoop moeten zetten, zodat ook
echt gedifferentieerd kan worden. D66 was reeds eerder tegen de verhoging van
de grondprijs voor sociale woningbouw. Nu willen we met behulp van flankerende
maatregelen de gevolgen van deze verhoging verzachten. Door voor herintreders een
vergelijkbare regeling te krijgen als voor starters (starterslening), wordt voorkomen
dat deze groep tussen wal en schip valt; herintreders verdienen vaak teveel om te
huren in de sociale woningbouw, maar komen niet in aanmerking voor een (nieuwe)
koopwoning.
Regio
Door de toekomstige krimp moeten Helmond en de regio op een andere manier denken
en handelen als het gaat om nieuwe stedelijke ontwikkelingen. In plaats van alleen
maar de drang te hebben om uit te breiden, zullen we noodgedwongen moeten kijken
naar de daadwerkelijke behoefte aan nieuwbouw. Dit geldt ook voor de omliggende
gemeenten. Samen met de regio moet de behoefte aan nieuwbouwplannen, op het
gebied van woningbouw, detailhandel en industrie, worden afgestemd.
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Nieuwbouw
Om aan de zuidzijde van de stad weer een fraaie entree te realiseren, moet zo snel
mogelijk op Suytkade gebouwd worden. De bouw van twee waterburchten zal daarbij
zorgen voor een unieke aanvulling van de wijk. Helmond zet verder in op de voltooiing
van de Groene Loper en de Brandevoortse wijk Liverdonk. Met de Brandevoortse wijk
Hazewinkel en de slimme wijk wordt een start gemaakt. In de bouw van de slimme
wijk ziet D66 een apart project dat onderscheidend is van de andere wijken en steden.
Wij zijn dan ook bereid om dit project verder voort te zetten en hierin te investeren. De
Brandevoortse wijk Kranenbroek wordt indien noodzakelijk financieel afgeschreven.
Naast de nieuwe locaties moeten ook de braakliggende terreinen binnen de stad
worden opgevuld.
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Langer thuis blijven wonen
Een leven lang wonen in Helmond staat voorop. Het gebruik van huishoudelijke
technologische ondersteuning in de woning (domotica) wordt daarom bevorderd. Ook
kunnen inwoners met behulp van de blijverslening langer thuis blijven wonen. Naast
een goede woning zijn ook de nabijgelegen voorzieningen van belang. In de wijken
moeten voldoende voorzieningen blijven bestaan. Dit versterkt de samenhang in de
wijk en zorgt ervoor dat inwoners langer thuis kunnen blijven wonen. Initiatieven in de
wijk die zorgen voor bedrijvigheid moeten worden gestimuleerd.
Multifunctionele gebouwen
De realisatie van multifunctionele gebouwen, waarin zowel een wijkhuis, een
onderwijsinstelling en andere sociale functies kunnen worden samengebracht (zoals
Wijkhuis Brede School De Fonkel en Brede School Helmond West), is wenselijk voor
iedere wijk. In Mierlo-Hout is eerder de keuze gemaakt om de Geseldonk te renoveren
en daarom is het (financieel) niet mogelijk om op korte termijn een wijkhuis-bredeschool te realiseren. In Mierlo-Hout zullen drie bassischolen op de locatie van de
Odulfusschool fuseren. Om in de toekomst een multifunctioneel gebouw mogelijk te
maken, wil D66 dat bij deze ontwikkeling ruimtelijk rekening wordt gehouden met de
mogelijkheid om een wijkhuisfunctie aan deze brede school te koppelen.
Goed woon- en leefklimaat
De stad moet op alle fronten leefbaar en onderscheidend zijn en blijven. Want
uiteraard kiezen bewoners niet alleen voor een bouwstijl of een prijs; zij kiezen ook
voor het aspect leefbaarheid. D66 vindt dat bij de realisatie van woningen of nieuwe
wegen altijd kritisch gekeken moet worden naar het beginsel van een goed woon- en
leefklimaat. Een toename van negatieve effecten, denk aan geluidsoverlast, trillingen,
geuroverlast (stankoverlast) en een verslechterde luchtkwaliteit, moeten zo veel
mogelijk worden voorkomen. Ook energieneutraal en duurzaam bouwen zal bijdragen
aan een aantrekkelijker woon- en leefklimaat in Helmond. Het gebruik van groene
energie en de aanschaf van zonnecollectoren moet gestimuleerd worden door het
ontzorgen van de inwoners bij de aanschaf. Ook het bedrijfsleven moet geprikkeld
worden om zonnepanelen op de daken te leggen. Daarnaast wil D66 de inwoners
van Helmond de mogelijkheid bieden om collectieve zonnepanelen te kopen die op
de daken van verschillende gemeentelijke panden, lokale bedrijven en instellingen
worden gerealiseerd. Verder wil D66 dat de gemeente grootschalig gaat inzetten op
isolatie van bestaande gebouwen, zowel eigen gebouwen en particulier vastgoed als
sociale woningbouw. D66 is voorstander van een aansluiting van de stadsverwarming
van Rijpelberg en Brouwhuis op een geothermiebron.
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Bedrijventerreinen en kantoren
Bedrijventerreinen
De afgelopen jaren hebben we ingezet op het revitaliseren (vernieuwen) van
bestaande bedrijventerreinen. De gemeente moet zich blijven inspannen om
bestaande bedrijventerreinen te revitaliseren, waarbij D66 ook wil inzetten op het
bedrijven- en winkelgebied, zoals de Engelseweg. Voor D66 worden de (uitbreidings)
mogelijkheden dan ook primair in deze revitalisering gevonden. De fysieke uitvoering
van een industrielocatie bij het BZOB-bos zal pas ter hand worden genomen zodra de
vraag is aangetoond, het om arbeidsintensieve bedrijvigheid gaat en zicht bestaat op
natuurcompensatie (primair gericht op de aanleg in het gebied Brouwhuis-Zuid). Voor
D66 dient op voorhand duidelijk te zijn waar en hoe deze natuurcompensatie plaats
gaat vinden alvorens gronden kunnen worden bestemd tot industrieterrein. Gezien
de ligging van Varenschut met een multimodale ontsluiting aan het kanaal, ziet D66
graag dat deze locatie (met uitzondering van de zuidelijke punt) nog niet geheel wordt
afgeschreven. Businesspark Brandevoort kan, in plaats van het BZOB-bos, ruimte
bieden aan bedrijven met een lage milieucategorie.
Transformeren en circulair bouwen
Wij hebben de voorkeur bestaande bouw te transformeren boven eventuele
nieuwbouw. Dit geldt voor kantoren, woonwijken, detailhandel en bedrijventerreinen.
Deze transformatie is goed voor de leefbaarheid, maar is ook vaak veel duurzamer.
Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan kantoorpanden die worden gebruikt als
(huur)woningen, zoals de panden bij het centraal station. Helmond moet ook flexibeler
zijn in de regelgeving als het gaat over het (her)bestemmen van gebouwen of gronden
ten behoeve van woningbouw of de situering van bouwblokken. Er zijn veel lege
plaatsen in de stad waarvoor andere mogelijkheden bedacht kunnen worden.
Ook moet bij nieuwbouw, bij zowel vergunningsverlening als bij de daadwerkelijke bouw,
meteen rekening worden gehouden met mogelijke andere toekomstige toepassingen
van het gebouw. Denk hierbij aan kantoorpanden die ook als (huur)woning gebruikt
kunnen worden. Ook is D66 voorstander van het circulair bouwen van panden. Dit
betekent dat grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk worden gebruikt
en hergebruikt. Dit vermindert de milieubelasting, kan de levensduur van gebouwen
verlengen en de grondstoffenketens sluiten. Daarnaast is D66 voorstander van het
invoeren van een tegemoetkoming in de leges voor duurzame bouwplannen.
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Overlast
Vanuit de wijken Rijpelberg, Brouwhuis en Suytkade wordt al verschillende jaren
geklaagd over geuroverlast afkomstig van de nabijgelegen industrieterreinen. Het
Helmondse geurbeleid en het daarin opgenomen geuremissieplafond moeten de
geuroverlast door de jaren heen laten afnemen. Daarnaast willen we samen met de
provincie inzetten op het gebruik van nieuwe technieken en waar mogelijk inzetten
op de verplaatsing van overlastgevende bedrijven, zoals de voerfabrieken nabij
Suytkade. Dit kan mede gefinancierd worden door een stuw te plaatsen in het kanaal
in plaats van de noodzakelijke vervanging van de huidige sluis. De verplaatsing van
deze bedrijven maakt het immers mogelijk om aan deze zijde van Helmond een dam
in plaats van een duurdere sluis te realiseren. Daarnaast kan op dit gedeelte van
Hoogeind een lagere milieucategorie worden gelegd en plaats worden gemaakt voor
een uitbreiding van de FoodCampus.
Afvalstromen
Vorig jaar heeft Helmond een extra afvalcontainer voor papier gekregen. Om nog
een slag te slaan als het om afvalverwerking gaat, wil D66 kijken naar alternatieven
om huishoudelijke afvalstromen te hergebruiken; D66 wil naar nul procent restafval.
De afvalstoffenheffing wordt enkel verhoogd indien dat noodzakelijk is om hogere
verwerkingskosten te financieren. Om de hoeveelheid oud papier te verminderen
wordt het stickersysteem voor een reclamefolder omgedraaid: een ja-sticker voor wie
folders wil ontvangen.
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Sport en cultuur
Sporten voor iedereen
D66 wil dat mensen zich kunnen ontwikkelen. Als individu, maar ook als onderdeel van
de samenleving. Eén van de manieren waarop de gemeente daar een positieve bijdrage
aan kan leveren, is door ervoor te zorgen dat iedereen kan sporten en bewegen. Sport
en beweging voorkomen tweedeling, brengen mensen samen én zorgen voor gelijke
(ontwikkel)kansen. Daarom willen we sportverenigingen uitdagen om een blijvend
aanbod voor diverse doelgroepen te ontwikkelen. D66 wil dat de verenigingen zelf
zoveel mogelijk initiatief en ondernemendheid laten zien, ook om nieuwe of andere
doelgroepen, zoals kinderen met een beperking, aan te spreken. Tevens vragen wij
verenigingen een open en inclusief karakter te hebben voor alle groepen in onze
samenleving. Buurtsportcoaches en Stichting JIBB zijn daarbij belangrijke partners.
JIBB organiseert namelijk in heel Helmond sport- en beweegactiviteiten voor kinderen,
jongeren, volwassenen en ouderen. Om topsport in Helmond te blijven stimuleren
is het belangrijk dat het Topsportfonds, dat topsporters financieel ondersteunt, blijft
bestaan.
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Sportvoorzieningen
D66 ziet een verandering in de behoefte van veel, met name volwassen Nederlanders,
om buiten verenigingsverband te sporten en actief te bewegen. Alleen of met anderen
en op een tijdstip dat het haar of hem uitkomt. D66 wil dat de gemeente inspeelt
op de veranderende vraag van inwoners door te zorgen voor een goed ingerichte
openbare ruimte, die voorziet in de mogelijkheden om zelfstandig of onder begeleiding
op een sportieve manier daarvan gebruik te maken. Daarom wil D66 aandacht
voor voorzieningen als fiets- en wandelpaden, skateplekken, basketbalpleintjes,
playgrounds en vooral voldoende veilige, schone en groene parken waarin op
uiteenlopende wijze gespeeld en gesport kan worden. Speciale aandacht dient
uit te gaan naar het creëren van aantrekkelijke plekken voor kinderen om veilig
buiten te kunnen spelen en veilige, groene plekken voor ouderen om te kunnen
bewegen. De gemeente maakt in beleid, programma’s en in overeenkomsten met
projectontwikkelaars, woningbouwcoöperaties en andere actoren bij nieuwbouw en
ruimtelijke inrichting, afspraken die bijdragen aan een ‘groene en beweegvriendelijke
omgeving die uitnodigt tot actief bewegen’.
Wanneer inwoners een sport willen beoefenen, is het van belang dat de voorzieningen
op orde zijn. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van lokale overheid en (vitale)
sportverenigingen. Het realiseren van een basisaanbod van sportaccommodaties,
vindt D66 een taak van de lokale overheid. D66 wil voldoende en goed toegeruste
sportaccommodaties voor verenigingen en scholen in de hele stad. Duurzaamheid is
daarbij een randvoorwaarde evenals toegankelijkheid voor alle inwoners.

Multifunctionaliteit
D66 stimuleert bij nieuwbouw de multifunctionaliteit van accommodaties en het
integrale denken in functies en doelgroepen. Daardoor kunnen we blijvend op de
(veranderende) vraag van de bewoners inspelen. D66 wil ook dat accommodaties
maximaal worden gebruikt. Dit betekent dat meerdere organisaties/gemeenten van
dezelfde locatie gebruik kunnen maken en dat de sportaccommodaties ook worden
gebruikt tijdens daluren. Hiervoor kan samenwerking worden gezocht met zorg- en
welzijnsorganisaties. Verder stimuleert D66 samenwerking over de gemeentegrenzen
heen.
Ontwikkelingen
De ontwikkelingen rondom de structuurversterking en samenvoeging van enkele
voetbalclubs (RKPVV, HVV en Oranje-Zwart) worden verder voortgezet. Inmiddels
zijn ook verschillende sportverenigingen uit het jasje gegroeid, zoals SV Brandevoort,
Stiphout Vooruit en TV Carolus.
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Zodra het nut van een uitbreiding duidelijk is, de fysieke ruimte een uitbreiding toelaat,
de overlast voor de omgeving beperkt is en de ecologische waarden in het gebied
door een uitbreiding niet onevenredig in het geding komt, is D66 bereid om binnen
de financiële kaders mee te werken aan een uitbreiding. Omdat een uitbreiding bij SV
Brandevoort fysiek niet mogelijk is, zal worden ingezet op aanleg van kunstgrasvelden.
Bij het gebruik van de kunstgrasvelden mogen we als gemeente geen enkel risico
lopen. De onderzoeken van (onder meer) het RIVM naar de effecten van het spelen
op kunstgras moeten nauwlettend in de gaten worden gehouden en er moet actief
worden gehandeld. Bij de aanleg van nieuwe velden zal geen gebruik meer worden
gemaakt van rubberen korrels.
Sport- en beleefcampus
De komende jaren wil D66 het idee van een sport- en (be)leefcampus op De Braak
verder ontwikkelen. Het geeft een sociale impuls aan de stad, het biedt kansen
voor de sport en het biedt ook een sportieve en inspirerende omgeving voor de
studenten van het Dr. Knippenbergcollege en de Praktijkschool. Ook zwembad De
Wissen moet volgende raadsperiode vervangen worden. Om een echte sportcampus
te realiseren ziet D66 graag dat op termijn het zwembad een plaats op De Braak
krijgt. De Braak wordt dan echt hét (top)sportcentrum van Helmond waar meerdere
sporten samenkomen. D66 Helmond vindt het daarnaast belangrijk dat bij een nieuwe
zwemvoorziening plaats blijft voor verenigingen en zwemlessen en dat de wensen en
behoeften van de verenigingen worden betrokken bij de planvorming.
Cultuur
Wat betreft cultuureducatie moet steviger worden ingezet op een verankering binnen
onderwijsinstellingen. Daarnaast vindt cultuur ook plaats in de wijken en wijkhuizen.
D66 is van mening dat de wijken daarbij de noodzakelijke ondersteuning moeten
krijgen en ziet daarin ook een rol weggelegd voor het Kunstkwartier. Verder zien wij
de bibliotheek niet alleen als een plek waar de inwoners boeken kunnen lezen en
lenen, maar ook als een plek waar analfabetisme en laaggeletterdheid kan worden
teruggedrongen. D66 ziet dit als een van de belangrijke speerpunten; met onderwijs
en kennisdeling kan kansenongelijkheid worden teruggedrongen. In de volgende
raadsperiode wil D66 dan ook op elke bassischool en middelbare school een
bibliotheek.
Evenementen
D66 vindt het jammer dat het aantal culturele evenementen (Foodstock, Artimond,
Jazz in Catstown, Winterfestijn, Impact) minder wordt. We willen graag dat deze
evenementen worden ondersteund en niet worden belemmerd door absurde
regelgeving.
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Zo moeten enkele dagen per jaar in de wijken evenementen kunnen plaatsvinden,
bijvoorbeeld door kortdurende ontheffingen van geluidsniveaus en goede communicatie
met de wijk. Daarnaast moeten ook evenementen die potentie hebben, maar waarvan
de bezoekersaantallen nog niet hoog zijn, kans maken op subsidie. We willen dat
evenementen voor iedereen toegankelijk zijn en dat rekening wordt gehouden met het
thema duurzaamheid.
Samenwerking
Culturele instellingen moeten structureel en beter gaan samenwerken. Tussen het
Speelhuis en de Cacaofabriek bestaat al een nauwe samenwerking. Ook tussen
andere culturele instellingen, zoals musea, zal de samenwerking zorgen voor een
stabielere basis. De noodzaak tot samenwerking wordt nog dringender nu, behalve
Stichting Draaiorgels Helmond, ook het EDAH-museum op zoek moet naar een
nieuw onderkomen. De gemeente zal daarbij een ondersteunende rol vervullen. De
Cacaofabriek vormt daarnaast ook een voorbeeld van een culturele instelling waarbij
niet meer is gedacht in vakgebieden en terreinen (theater, beeldende kunst), maar in
samenwerking en dwarsverbanden. Dit zou ook bij andere culturele instellingen een
insteek moeten zijn, zodat de bezoekersaantallen toenemen.
We willen graag de creatieve industrie koppelen aan de culturele sector en het
bedrijfsleven. D66 Helmond wil dat daarbij zowel de professionele cultuursector
als de amateurkunst worden gestimuleerd. Succesvolle evenementen, zoals de
kasteeltuinconcerten en het Literair Café, mogen breed buiten Helmond worden
uitgedragen en daarbij worden ondersteund. Het zorgt voor een positieve uitstraling
en meer bekendheid van Helmond en draagt bij aan een versterking van de
samenwerkingsverbanden tussen Helmond, omliggende gemeenten en de provincie.
D66 Helmond denkt in het belang van een sterke regionale verbinding. Als het gaat
om voorzieningen moet ook regionaal worden gedacht. De inwoners van Helmond
maken bijvoorbeeld ook gebruik van voorzieningen in Eindhoven. In de afgelopen
jaren is zwembad de Tongelreep al gesloten en ook zijn er financiële problemen bij
het Muziekgebouw en de kunstijsbaan. Vanuit de gemeente Helmond zal samen met
de regio een financiële bijdrage worden geleverd, omdat deze voorzieningen er ook
voor zorgen dat het een fijne regio is. Om de marketing van Helmond te verbeteren,
zal worden bekeken of Helmond Marketing kan worden ondergebracht bij Eindhoven
365 (de Eindhovense Citymarketingorganisatie).

D66 voor een zorgzame stad
Een fundamenteel streven van sociaal-liberalen is (het waarborgen van) de
persoonlijke vrijheid van het individu. Wij spannen ons in voor een samenleving
waarin mensen voor zichzelf uitmaken wat ‘het goede, het ware en het schone’ is.
Sociaal-liberalen zijn ervan overtuigd dat als individuen deze vrijheid hebben, de
meerderheid van de mensen vervolgens in verbondenheid met anderen, vormgeeft
aan hun vrijheid. Wij willen een wereld waarin mensen vrij zijn in verbondenheid.
Dat illustreert het ‘sociaal’ in sociaal-liberaal. En zoals voor alle liberalen start dit
met zelfbeschikking: de vrijheid waarbinnen mensen zich kunnen ontwikkelen en
ontplooien. Die vrijheid kan alleen leiden tot rechtvaardige uitkomsten wanneer er
sprake is van gelijke kansen. Uiteindelijk moeten talent en inzet de enige factoren
zijn die het succes van het individu bepalen. Niet je nationaliteit, afkomst, religie
of de rijkdom, positie of opleiding van je ouders. Voor ons zijn deze vrijheid en
kansengelijkheid echter niet afdoende. Als iedereen zich heeft ontplooid, is daarmee
niet de kous af. Wij willen vanuit onze verbondenheid sociale rechtvaardigheid.
Dus als iemand pech heeft gehad bij het verdelen van de talenten, of is gestruikeld
in het leven, dan laten we die persoon niet achter. Daarbij kijken we niet alleen
naar de mensen in onze directe omgeving of de medemens van vandaag.
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Redzaamheid
D66 vindt de eigenheid van het individu zeer belangrijk. Wij zijn dan ook groot
voorstander van het bevorderen van zelfredzaamheid. De laatste jaren is de overheid
verder teruggetreden en wordt er meer een beroep gedaan op de zelfredzaamheid
van de inwoners van Helmond. Het is goed om mensen uit te dagen om het maximale
uit zichzelf te halen, maar we moeten wel oppassen dat we mensen niet overvragen.
Als de overheid meer druk legt op mensen dan ze aankunnen, werkt dit verlammend
en gaat het ten koste van hun geluk. Het doel is dus om iedereen een zo goed
mogelijk uitgangspunt te geven om zich te redden en samen met anderen een zo
prettig mogelijk leven te leiden. Als gemeente moet je je bij elk contact met je inwoners
afvragen of het mogelijk is om het zo te doen dat de inspanning die nodig is zo klein
mogelijk is. Dat betekent bijvoorbeeld dat je de termijn voor het opnieuw aanvragen
van ondersteuning vanuit de gemeente ook af laat hangen van de waarschijnlijkheid
dat er een verandering komt in de situatie. Maar ook dat je zo veel mogelijk informatie
al van tevoren invult en inwoners, waarvan bekend is dat zij ergens recht op hebben,
niet lastigvalt met een onnodige papierwinkel. Daarnaast heeft de gemeente wel een
taak om kwetsbare mensen actief te benaderen, vooral als uit vorige contacten is
gebleken dat zij moeite hebben om hun administratie op orde te krijgen.
Armoedebeleid
Bij het armoedebeleid leunt de gemeente sterk op initiatieven zoals de Soepbus en
Super-Sociaal. Ondanks het goede werk van onder andere de sociaal raadslieden
en de formulierenbrigade kunnen mensen toch nog in de problemen komen. In
gevallen waarbij de gemeente schuldeiser is en inwoners moeite blijken te hebben
met betalen, wordt pas in het uiterste geval een route met deurwaarder gekozen.
Zelfs met een relatief hoog inkomen kun je financieel in de knel komen. Daarom komt
er een mogelijkheid om het besteedbaar inkomen te laten toetsen en, indien nodig,
meteen budgetbegeleiding te krijgen. Dit kan tot gevolg hebben dat een inwoner,
die vanwege de hoogte van zijn inkomen normaliter niet in aanmerking zou komen
voor gemeentelijke ondersteuning, toch tijdelijk die ondersteuning kan krijgen. Het
voorkomt ook dat inwoners, die net een paar euro boven de grens zitten in de financiële
problemen komen, omdat ze opeens nergens voor in aanmerking komen. Het is het
onderzoeken waard of een stadspas ingezet kan worden als middel om anoniem
ondersteuning te ontvangen van de gemeente of als manier om inwoners geoormerkt
geld toe te kennen voor specifieke doelen.
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Onderwijs
Om je zo goed mogelijk te kunnen redden moet je ook de vaardigheden hebben die
je daarbij nodig hebt. Dat geldt voor alle leeftijden. Onderwijs en een leven lang leren
zijn daarom ook wezenlijke onderdelen van ons sociaal vangnet. Taalachterstanden
of laaggeletterdheid maken het moeilijk voor mensen om mee te komen. Toegang
tot lessen om deze achterstanden weg te werken, moet dan ook zo laagdrempelig
mogelijk zijn. Initiatieven verdienen de volle steun van de gemeente. Als gemeente
doet Helmond het zeker niet slecht op dit gebied en het is dan ook zaak om dit zo te
houden. Hoogbegaafdheid maakt het ook soms moeilijk om normaal mee te draaien.
Ondanks focus hierop door scholen blijkt de schooluitval onder deze groep opvallend
hoog. Ook nieuwkomers en vluchtelingen hebben een achterstand in te halen. Om hen
zo snel mogelijk volledig te laten meedraaien in de maatschappij doet de gemeente er
alles aan om de Eerste Opvang Anderstaligen te ondersteunen.
Wat betreft het passend onderwijs moet de gemeente goed in de gaten houden dat
de bezuinigingen niet leiden tot achteruitgang in kwaliteit of extra druk op andere
voorzieningen. Vooral als daardoor die extra voorzieningen minder doelmatig ingezet
worden en daarmee per saldo geen sprake is van een besparing, maar van extra
kosten. In dat laatste geval moet de gemeente actief gaan lobbyen bij de rijksoverheid
om dit probleem op te lossen.
Er zijn meer vaardigheden dan alleen taal nodig om, behalve goed mee te kunnen doen,
ook te kunnen excelleren. Digitale vaardigheden, creativiteit en leervermogen zijn ook
vaardigheden die in de toekomst steeds belangrijker zullen worden. Deze 21st century
skills zijn zeer belangrijk, maar ook de behoefte aan goed opgeleide vakmensen in
de regio blijft onverminderd hoog. Daarnaast is meer gestructureerde aandacht voor
duurzaamheid (in combinatie met de Global Goals) nodig. Als gemeente heb je niets
te zeggen over de inhoud van het curriculum, maar je kunt wel ondersteunen. D66
pleit ervoor om als gemeente mankracht en budget vrij te maken om te komen tot een
breed gedragen visie op de toekomst van het onderwijs en de onderwijsinstellingen te
helpen concrete stappen te nemen die nodig zijn.
Waar het huidige officiële curriculum nog tekortschiet, zal via buitenschools leren
en stimulatie via projecten (door de gemeente samen met het onderwijsveld en
andere spelers binnen de Brainport Regio op gezet) gezorgd worden voor de nodige
verdieping. Dit kan door meer inzet van gastdocenten (vakmensen of collega’s van
andere onderwijsinstellingen) en vakinhoudelijke stagiaires, door het organiseren van
evenementen rondom techniek of creativiteit of door het inzetten van de hoogbegaafde
leerlingen om kennis op hun medeleerlingen over te brengen.
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Deze extra uitdaging voor hoogbegaafde leerlingen moet hen dan helpen beter hun
weg te vinden en hen stimuleren in hun ontwikkeling op een manier die meer bij hen
past. Binnen Brainport zijn er al initiatieven in deze richting en in die gevallen kan de
gemeente dan optreden als matchmaker en de vinger aan de pols houden voor wat
betreft de concrete vorderingen.
D66 pleit dus voor een actieve ondersteunende rol van de gemeente, zonder daarbij
het onderwijsveld voor de voeten te lopen. Dit kan ook betekenen dat de gemeente
budget vrijmaakt voor benodigde infrastructuur, zoals een makerspace (soort moderne
werkplaats), of voor een kerngroep die focust op bijvoorbeeld creativiteit. Belangrijk
is dat hierin ook de samenwerking wordt gezocht met bijvoorbeeld de bibliotheek of
het Kunstkwartier, zodat ook zij mee innoveren en een deel van deze belangrijke taak
op zich nemen. Doel is dat niet alleen voor de onderwijsplichtigen, maar eigenlijk voor
alle inwoners de drempel zo laag mogelijk wordt voor het tot zich nemen van nieuwe
kennis of vaardigheden. Als je de samenleving doordrenkt met kennis, dan pluk je
daarvan vanzelf de vruchten.
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D66 streeft naar onderwijs op alle niveaus binnen de gemeentegrenzen en wil
samenwerken met HBO-instellingen en de TU/e op de voor Helmond belangrijke
sectoren, zoals Food en Automotive. In overleg met de Helmondse onderwijsinstellingen
wordt tevens gekeken of de gemeente hen kan ondersteunen bij hun ontwikkeling.
Natuurlijk geldt: een gezonde geest in een gezond lichaam. Daarom is Helmond een
voorstander van de sportcampus op De Braak. D66 is verder voor het verduurzamen
van de schoolgebouwen en een goed binnenklimaat. Een goed leer- en leefklimaat
voor onze jongeren staat voorop.

Participatie
De opgave voor de gemeente is om de mogelijkheden die zij heeft op een zo
positief mogelijke manier in te zetten. Daarbij is bureaucratie, dwang of controle een
teken van wantrouwen, waarbij je als gemeente je inwoners niet als gelijkwaardig
beschouwt. Vooral als het gaat om kwetsbaardere inwoners of inwoners met een
afstand tot de arbeidsmarkt is het belangrijk om hen als volwaardig te behandelen.
Bij dat recht en die acceptatie horen echter ook plichten. Als je hulp krijgt en je
bent in staat om iets voor anderen te doen, dan mag ook van je verwacht worden
dat je iets terugdoet. Zodra een afdoende tegenprestatie naar vermogen is geleverd,
worden eventuele verplichtingen en controles administratief afgehandeld en als
voldaan beschouwd. Maar voor wie zich extra weet in te zetten is een beloning ook
op zijn plaats, bijvoorbeeld in de vorm van extra scholing. Belangrijk is wel dat het
aanbod waaruit je kan kiezen groot genoeg is, zodat er altijd iets bij zit waar je je
goed bij voelt. Dit kunnen verschillende vormen van vrijwilligerswerk zijn, maar ook
werkervaringsplaatsen tegen betaling volgens CAO. Met de Helmondse bedrijven
wordt een convenant gesloten, waarin concrete afspraken staan over hun rol in het
vergroten van de sociale mobiliteit vanuit de langdurig werklozen en het granieten
bestand. Via aandacht voor MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) in de
aanbestedingen probeert te gemeente dit ook aan te jagen.
Sociale cohesie
D66 wil inzetten op het versterken van de sociale cohesie binnen de wijken. Dit
voorkomt eenzaamheid en versterkt ook de sociale netwerken rondom elk individu.
Dit kan door sociale initiatieven en verenigingen beter te ondersteunen bij het werven
van vrijwilligers en/of leden en hen te helpen om de doelgroep beter te bereiken. Zo
zou bijvoorbeeld bij de wijkwinkelcentra plaats moeten zijn voor een of meerdere
fysieke of digitale aanplakborden die alleen voor non-profit initiatieven en verenigingen
gebruikt mogen worden. Door samenwerking te zoeken met supermarktketens is een
groot bereik te realiseren tegen relatief lage kosten.
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Bij de wijkcentra dient er een splitsing te komen tussen de financiering voor verschillende
functies, zodat bij de toewijzing van subsidies een helder vergelijk gemaakt kan
worden tussen de multifunctionele centra en overige wijkcentra. Subsidie voor sociale
initiatieven en verenigingen is mede afhankelijk van het aantal inwoners binnen het
verzorgingsgebied. Daarbij worden periodiek of jaarlijks doelen gesteld en wordt
overlegd of verdere ondersteuning gewenst is.
Zorg
Voor alle zorgorganisaties binnen het sociaal domein geldt dat kritisch gekeken moet
worden naar de kwaliteit van de geleverde dienstverlening. In de zorg dient voor alles de
cliënt centraal te staan. De gemeente zet actief in op versterking van medezeggenschap
en toetst zelf klanttevredenheid en vraagt inzicht in klachtenafhandeling. Voor cliënten
die specialistische zorg nodig hebben, hoort voldoende capaciteit beschikbaar te
zijn. Planningsproblemen bij de organisatie mogen geen reden zijn om geen adequate
zorg te leveren. In Helmond wordt met stadsdeelteams gewerkt, maar het is wel aan
te raden om stadsbreed minstens één expertteam te hebben. Deze behandelt de
cliënten met meervoudige problematiek, zodat zij een centraal aanspreekpunt hebben.
Voor de jeugdzorg is een goed 18-/18+ beleid een voorwaarde. Een goede warme
overdracht moet voorkomen dat jongeren tussen wal en schip vallen. Voor mantelzorg
blijft de focus op het ontlasten van de mantelzorger door vereenvoudiging van het
aanvragen van ondersteuning en respijtzorg. Wel mag kritisch gekeken worden of de
waarderingsactie mantelzorg niet beter gebruikt kan worden voor verdere verbetering
van de ondersteuning.
Ouderen
Door zorg dicht in de buurt te regelen en goede regelingen aan te bieden, wil D66
ouderen in staat stellen om zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven wonen. Voor
ouderen die wat meer hulp nodig hebben, moeten andere woonvormen beschikbaar
zijn, liefst zo dicht mogelijk in de buurt, zodat verhuizen niet leidt tot ontwortelen.
Woningaanpassingen voor levensloopbestendig wonen zijn geen luxe en D66 wil dan
ook dat zeer kritisch gekeken wordt naar eventuele leges die daarmee gemoeid zijn
en de partij wil procedures voor aanvraag versnellen waar mogelijk.
Voor mobiliteit zijn ouderen vaak afhankelijk van anderen. De gemeente streeft zoveel
mogelijk naar vervoer op maat en stimuleert projecten die de situatie verbeteren.
Uitgangpunt is dat de ouderen zoveel mogelijk de mogelijkheid geboden wordt
om hun leven in te richten zoals zij dat zelf willen. Omdat de vergrijzing ook binnen
Helmond doorzet, moet gekeken worden of ouderen elkaar ook kunnen ondersteunen,
bijvoorbeeld door samen boodschappen te doen of elkaar te helpen met andere zaken.
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Niet iedere oudere is immers hulpbehoevend en velen hebben helemaal geen zin om
achter de geraniums te gaan zitten. D66 vraagt ook aandacht voor dementie en de
specifieke zorg die daarvoor noodzakelijk is.
Jongeren en sociaal domein
Resultaten voor opbouwwerk en jongerenwerk zijn vaak lastig te meten. Feit is wel
dat een jongere die ontspoort en draaideurcrimineel wordt tijdens zijn loopbaan, flink
wat schade maakt. Door jongeren meer mogelijkheden te bieden voor vermaak kan
voorkomen worden dat zij uit verveling vervallen in vandalisme of crimineel gedrag.
Onderzocht moet worden welke activiteiten jongeren graag georganiseerd willen zien
en wat er nodig is om hen het gevoel te geven dat er in Helmond voldoende te
doen is voor hen. Denk aan eSports, basketball-clinics en/of het wijzigen van het
bestemmingsplan binnen wijken om functies als café of poolcentrum mogelijk te
maken. Dit laatste versterkt dan ook weer de eigenheid en sociale cohesie binnen de
wijken.
Door versterking van de sociale participatie komt meer mankracht vrij voor
vrijwilligerswerk. Het is dan ook van belang dat een meer faciliterende rol gekozen
gaat worden. Professionele krachten zullen zich meer gaan richten op opzetten en op
afstand begeleiden van sociale initiatieven en op extra aandacht voor probleemgevallen.
In overleg met de organisaties in het sociaal domein wordt gekeken welke effecten
dit gaat hebben op het takenpakket en welke criteria nodig zijn om te bepalen of
professionele hulp noodzakelijk is.

Integratie
Onze samenleving is ooit ontstaan om het mogelijk te maken de talenten van iedereen
maximaal te benutten. Maar het is meer dan dat. In samenleving zit niet voor niets
het woord "samen". Mensen als aparte groep behandelen, betekent eigenlijk dat
je ze het niet gunt om volwaardig mee te doen. D66 zet in op gelijke kansen voor
iedereen, maar ook op gelijkwaardigheid en medemenselijkheid. De grootste vijand
van onderlinge acceptatie is groepsdenken. Of je nu statushouder, inwoner met een
migratieachtergrond, ziek of gehandicapt bent, je bent niet je afkomst, je verhaal
of je gebrek. Als D66 gaan we daarbij niet voor tolerantie, maar voor acceptatie en
onderling begrip. Tolereren betekent immers verdragen, terwijl wij willen dat iedereen
elkaar als gelijke accepteert. Samen moeten we er voor zorgen dat iedereen zich ook
een volwaardig individu voelt. Een individu die naar eigen kracht en vermogen bijdraagt
aan een mooiere toekomst voor ons allemaal of, wanneer dat niet (meer) gaat, zich
gesteund weet en niet het gevoel heeft er alleen voor te staan. Als D66 streven we naar
een samenleving waarin ieder mens, ongeacht achtergrond, overtuiging, geslacht of
geaardheid vrij is om zichtbaar zichzelf te zijn en om verschillend te zijn.

D66 voor een ondernemende stad
Helmond is een ondernemende Brabantse stad met unieke zaken die alleen bij ons
voorkomen. Een maakstad als het gaat om alle ontwikkelingen met betrekking tot
de Automotive Campus en de industrie met bedrijven zoals Nedschroef, Vlisco
en Huibregts. D66 ziet dat de Helmonders diep van binnen eigenlijk heel trots op
hun stad zijn, maar naar de buitenwacht vaak ten onrechte te bescheiden blijven.
Helmond doet ertoe en het is niet voor niets dat wij samen met de regio tot
mainport zijn benoemd; een regio die ervoor zorgt dat Nederland meedraait in de
wereldtop van de concurrerende economieën. Verder zal het centrum een eigen
onderscheidend karakter en sfeer moeten behouden. Om een variatie van het
centrum te bevorderen en leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een
proactieve benadering van de detailhandel, creatieve industrie en verhuurders.
Automotive en Food
D66 wil meer focus leggen op de dingen waarin zeer veel potentie zit, zonder daarbij
natuurlijk de overige sectoren te vergeten. Het gaat hierbij vooral om een extra focus.
Te denken valt hierbij aan de autoindustrie. Helmond moet op de kaart worden gezet
als de Autostad van Nederland, zodat mensen direct aan onze stad denken als men
over auto’s praat. Dit zal een aanzuigende werking hebben.
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Een van de manieren waarop wij dat kunnen realiseren, is door meer exposure-plaatsen
aan te bieden, zodat deze sector zijn producten kan aanprijzen. D66 wil innovatieve
ontwikkelingen van de Helmondse bedrijven etaleren in de binnenstad. Daarnaast
willen wij een focusgroep samenstellen met vertegenwoordiging uit het bedrijfsleven,
deskundigen op het gebied van leisure, retail, stadsmarketing en de gemeente. Ook
wil D66 de marketingstrategie van de stad aanpakken met USP’s (unique selling
points),waarbij wordt gedacht aan Helmond als Autostad en Foodstad. Rond deze
thema’s zouden evenementen ingericht moeten worden. Hierbij kan worden gedacht
aan een groot evenement rond het thema ‘auto’s’ waarbij andere evenementen aan
kunnen sluiten, zoals H2O of de kasteeltuinconcerten. Deze evenementen kunnen
een flankerende werking hebben. Daarnaast zal de stadsmarketing hierop aangehaakt
moeten worden. Verder zal de stad een trekpleister moeten zijn op cultureel en
economisch gebied door industriële vormgeving, design en technologie een podium
te geven en daardoor het vakmanschap te visualiseren in de stad.
Startende ondernemers
D66 is voor het stimuleren en faciliteren van kleinschalige initiatieven zoals de startups.
Voor startups moeten voldoende ruimtes beschikbaar zijn. Het is daarom belangrijk
om flexibel te bestemmen en leegstaande panden beschikbaar te stellen. Daarnaast
is het van belang om het bedrijfsleven te laten zien dat het nuttig is de scholen mee
te nemen in het ondernemersvak. In deze tijd van flexibele arbeid en zzp’ers krijgen
scholieren hier steeds vaker mee te maken.
Ook is het wenselijk om het Stadslab in te zetten voor startende ondernemers.
Door het Stadslab uit te breiden van een meer sociale functie naar een startende
ondernemersfunctie, kan het een extra impuls voor de stad zijn. Ook moet het Stadslab
een fysieke plek krijgen, zodat inwoners met ideeën het altijd kunnen vinden. Dit kan
worden gecombineerd met een zogenaamd één-loket-principe, waarbij er in de stad
ten behoeve van het bedrijfsleven op één fysieke plek één loket is waar je met alle
ondernemersvragen terechtkunt.
Centrum
In 2016 is door de gemeenteraad een centrumperspectief vastgesteld. Dit vormt ook
de komende periode het uitgangspunt, omdat het al deels in uitvoering is. Komende
jaren wordt ingezet op een transformatie van het gemeentelijk vastgoed, kwalitatieve
retail en transformatie van de Torenstraat. Ook wordt ingezet op een afsluiting van de
Kanaaldijk N.W. voor gemotoriseerd verkeer.
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Allemaal goede punten die worden aangepakt, maar we zouden nog graag de
blikvangers willen toevoegen die ons centrum echt onderscheidend moeten maken,
zoals het havenpark. Samen met andere partijen kijken we graag of het financieel
haalbaar is om nieuwe aanvullende ambities toe te voegen.Dit is gezien de aantrekkende
en constant wijzigende markt niet onrealistisch. Ook willen wij dat de kop van de
Mariaschool, bij het nieuwe Speelhuis, behouden blijft.
D66 kiest voor een grote variatie en afwisseling tussen winkels, kunst, horeca
en culturele voorzieningen. Om een variatie van het centrum te bevorderen en
leegstand te verminderen, zal worden ingezet op een proactieve benadering van de
detailhandel, creatieve industrie en verhuurders. Ook staan we welwillend tegenover
bestemmingswijzigingen van kantoor- en winkelpanden tot woondoeleinden, zeker in
de aanloopstraten van het centrum, zodat het winkelgebied zich meer concentreert.
Om de leisure-economie te stimuleren wordt ruimte geboden aan vernieuwende
initiatieven en verblijfsaccommodaties.
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Het centrum zal een eigen onderscheidend karakter en sfeer moeten hebben. Door
middel van aantrekkelijke routes langs parken, pleinen en winkels zal een centrum
ontstaan met verschillende verrassende sferen. De looproutes door het centrum
moeten goed en aantrekkelijk worden ingericht. De gevelverbeteringen die in het
centrum worden uitgevoerd, wil D66 graag doortrekken naar de Heistraat. Ook deze
winkelstrip nabij het centrum verdient een impuls. Verder dient er serieus gekeken
te worden naar de verbindingsroutes tussen het Havenplein en de Steenweg en de
verbindingen met de Cacaofabriek en het kasteel, zodat er één groot overzichtelijk
geheel ontstaat. Dat kan door middel van het creëren van aantrekkelijke looproutes of
door het aanleggen van een groene boulevard. Ook moeten alle openbare gebouwen
goed toegankelijk zijn voor mindervaliden.
Verder wil D66 het centrum weer aantrekkelijk maken voor jongeren door de beschikbare
ruimten boven winkels om te vormen tot (studenten)woningen en door de horeca in
Helmond een impuls te geven. De horeca en de winkeliers hebben het tegenwoordig
financieel lastiger, ook in Helmond. Daarom vindt D66 dat deze ondernemers in
Helmond zoveel mogelijk gefaciliteerd, gestimuleerd en ontlast moeten worden. In
samenspraak met de verhuurders zal worden ingezet op meer flexibiliteit als het gaat
om de invulling en omvang van de (winkel)panden. Hierbij moet worden gekeken
of er een combinatie van winkeltoepassingen mogelijk is, zoals winkels in winkels
of horeca in winkels. Dit zal vanuit de gemeente moeten worden gefaciliteerd met
simpele en korte regelgeving (deregulering). Gebruik openbare middelen vanuit de
gemeente, subsidies en vastgoedfondsen om ondersteuning te geven. Daarnaast
dient het centrum, zeker gezien de snelle ontwikkelingen in de retail, blijvend op de
agenda te staan.
De komende jaren wil D66 graag de bewaakte fietsenstallingen in het centrum en
bij het centraal station gratis houden. Verder moet het betaald parkeren voor auto’s
niet onnodig belemmerend werken voor een bezoek aan het centrum. D66 is geen
voorstander van het vergroten van het gebied voor betaald parkeren buiten het
centrum. D66 is dan ook tegen het betaald parkeren in de Annawijk, op Suytkade en
bij de Cacaofabriek.
Verder zet D66 in op een stad met langere en flexibele winkeltijden en meer
koopzondagen. Ook moeten zaken, zoals het parkeerbeleid hierop worden aangepast;
betaald parkeren voor auto’s moet niet onnodig belemmerend werken bij een bezoek
aan Helmond.

D66 voor een veilige stad
D66 maakt zich sterk voor een veilige stad. Daar waar nodig moeten we handhaven
en straffen, maar we kiezen ook nadrukkelijk voor preventie. Problemen moeten
bij de wortel, bijvoorbeeld in de buurt, binnen het gezin of in de school worden
aangepakt. Belangrijk is dat er optimaal wordt samengewerkt tussen gemeentelijke
diensten, scholen, zorg- en welzijnsinstellingen, andere private initiatieven en de
politie, bijvoorbeeld in zogenaamde veiligheidshuizen.
Veiligheid
Een aanpak gericht op preventie vereist met name een hoge intensiteit van wijkgericht
en communicatief werken. De gemeente moet streven naar oplossingen die recht doen
aan alle wijkbewoners. Dit betekent bijvoorbeeld ook dat inwoners betrokken moeten
worden bij overleggen over jeugd(sport- en spel)voorzieningen. D66 stimuleert dat
iedere Helmondse wijk een buurtpreventieteam heeft. Niet alle wijken zijn hetzelfde en
dat betekent dat initiatieven op het gebied van buurtpreventie ook kunnen verschillen.
Naast activiteiten gericht op preventie zal bestrijding en bestraffing van geweld
volop onze aandacht krijgen. Bijzondere opsporingsambtenaren kunnen onder regie
van de politie een rol spelen in de veiligheidsaanpak van de gemeente, maar het
geweldsmonopolie blijft altijd bij de politie.
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Naast stevig optreden tegen geweld bij overvallen en inbraken, wil D66 dat huiselijk
geweld en andere vormen van seksueel geweld meer nog dan nu vroegtijdig worden
gesignaleerd. Scholen, zorginstellingen en politie moeten nauwer samenwerken om
dit soort geweld eerder op te sporen. Verbaal of fysiek geweld tegen ieder individu
en dus ook tegen LHBT’s is voor D66 onacceptabel. Daarbij maakt D66 zich zorgen
om het hoge aantal ouderen dat slachtoffer wordt van geweld. De gemeente moet
inzetten op permanente goede voorlichting aan slachtoffers van geweldsmisdrijven,
zodat mensen weten waar ze terecht kunnen voor eventuele hulp. Daarnaast zet D66
in op de aanpak van loverboypraktijken en sexting door de seksuele weerbaarheid
van kwetsbare groepen te vergroten.
D66 geeft de voorkeur aan de aanpak van onveilige plekken en het tegengaan van
verloedering van de wijken. Daarnaast stelt D66 de inzet van politiemensen op straat
boven cameratoezicht. We willen geen taboe op inzet van cameratoezicht, maar de
privacy van onze inwoners en de effectiviteit van de camera’s moeten wel voldoende
gewaarborgd zijn. Wanneer de gemeente overgaat tot de inzet van cameratoezicht,
dan zal deze inzet altijd voor een bepaalde termijn besloten worden en pas worden
voortgezet na een evaluatie door de gemeenteraad. D66 is terughoudend met
preventief fouilleren. Inzet ervan behoeft controle door de raad en een stevige toets
door burgemeester, OM en politie op noodzaak en proportionaliteit.
Opvang vluchtelingen
D66 vindt dat Nederland er alles aan moet doen om te zorgen dat alleen échte
vluchtelingen naar Nederland komen, er goede opvang is met draagvlak onder de
lokale bevolking en dat er direct gestart moet worden met de integratie. Zowel voor
asielzoekers en statushouders als voor de samenleving is het van belang dat zij zo
snel mogelijk de taal leren en over een startkwalificatie beschikken. D66 wil dat al in
de noodopvang gestart wordt met het leren van de Nederlandse taal en inburgering,
dat diploma’s snel beoordeeld en erkend worden en dat werkbeperkingen zoveel
mogelijk worden opgeheven. Op deze manier kunnen vluchtelingen sneller op eigen
benen staan. D66 vertrouwt immers op de eigen kracht van mensen. De taal spreken
en meedoen op de arbeidsmarkt is ook van groot belang om mee te kunnen doen in
de samenleving. Daarom wil D66 specifieke aandacht voor (arbeids)migranten en een
beleid waarin (basis)scholen onderwijs-op-maat aanbieden voor deze groep. Dit beleid
dient niet alleen de asielzoekers en statushouders, maar ook onze maatschappij.
Onderwijs en taalvaardigheid vormen voorwaarden voor integratie.
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Het opvangen van vluchtelingen is van alle tijden, dus ook van de komende periode. In
noodgevallen zorgt de gemeente Helmond voor opvang. Niemand hoort in Nederland
op straat te slapen; crisis- en noodopvang moeten daarom goed geregeld zijn. Wel
houden we rekening met een te grote concentratie van doelgroepen, dit leidt vaak tot
een onveilig gevoel bij de inwoners.
Asielzoekers en statushouders worden door gemeenten vaak als één groep behandeld
op een wijze die de gemeente organisatorisch uitkomt. De grote verschillen in herkomst
tussen de beide groepen, maar ook onderling (verschillen in culturele en religieuze
achtergrond, de persoonlijke status van individuele leden van de betrokkenen, zoals
leeftijd, achtergrond, opleidingsniveau en gezinssituatie) zouden juist een belangrijke
rol moeten spelen bij de toekenning van een woning en bij begeleiding. Bij de eerste
kennismaking met de buurt waarin betrokkenen worden gevestigd, moet de gemeente
een proactieve houding aannemen.
Drugsbeleid
Het aantal coffeeshops moet aansluiten bij de behoefte in de stad met als belangrijkste
doelstelling illegaliteit en straathandel tegen te gaan. Om te voldoen aan de vraag
en de kwaliteit van de wietteelt te waarborgen, is D66 voor een tweede en, indien
nodig, zelfs een derde coffeeshop in Helmond. De Tweede Kamer heeft vorig jaar
ingestemd met de regulering van wietteelt. Hierdoor ontstaan er ook mogelijkheden
tot de aanpak van de “achterdeur” van deze handel. D66 vindt dat Helmond, samen
met de B5-gemeenten, hierin voorop moet lopen. De gemeente gaat de komende tijd
dan ook met de B5-gemeenten aan de slag met een experiment voor vrije wietteelt.

D66 voor een vernieuwende stad
D66 Helmond wil graag een voortrekkersrol nemen door ruimte te bieden aan
maatschappelijke initiatieven en nieuwe vormen van burgerparticipatie op allerlei
niveaus van de samenleving. Door de decentralisatie van taken, herschikking
van verantwoordelijkheden binnen het openbaar bestuur en maatschappelijke
veranderingen worden andere eisen aan het lokale bestuur gesteld. Hiermee
ontstaan nieuwe uitdagingen voor de democratie, en de bestaande praktijk biedt
onvoldoende antwoord. De rijksoverheid moet ruimte creëren, middelen ter
beschikking stellen en mechanismen ontwikkelen om experimenten op het gebied
van bestuurlijke vernieuwing en participatieve democratie mogelijk te maken en
systematisch te evalueren. Er zijn echter ook institutionele hervormingen, zoals
de gekozen burgemeester, afschaffing van geborgde zetels in de waterschappen
en (correctieve) referenda, nodig om in de toekomst voor voldoende zeggenschap
van mensen in onze lokale democratie te zorgen.
Bestuurlijke vernieuwing en communicatie
In Helmond zijn veel actieve inwoners. Het is geweldig om te zien wat voor mooie
initiatieven ontstaan in de stad. Ook zijn er veel inwoners die willen meedenken met
de plannen van de gemeente. Dit dient gestimuleerd en gefaciliteerd te worden door
de gemeente.
Gemeenten hebben een ruimere opdracht gekregen in het kader van decentralisatie.
Tegelijkertijd worden subsidies teruggeschroefd en is er sprake van afslanking van de
organisatie. De participatiesamenleving heeft zijn intrede gedaan, ook in Helmond.
De (schaarse) successen van de directe democratie in Nederland en de voorbeelden
van elders uit Europa tonen aan dat een goed luisterende en goed communicerende
overheid heel veel positieve energie kan losmaken bij inwoners en bedrijven, en heel
veel irritatie kan voorkomen. Rechtstreeks betrokkenen en direct belanghebbenden
zijn vaak kundig en oprecht gemotiveerd hun kennis beschikbaar te stellen om
positieve veranderingen mogelijk te maken.
De gemeente kan zich niet langer opstellen als directieve organisatie, maar zal in veel
gevallen een faciliterende rol moeten spelen. Dat willen we in onze gemeente doen
door openlijk de samenwerking te zoeken met inwoners en ondernemers. Samen zijn
wij de nieuwe overheid. De rol van de gemeentelijke overheid is die van ondersteuner
en partner, niet meer die van ouder. Inwoners zouden behandeld moeten worden als
klant en gelijke. Daarnaast wil D66 dat Helmond een voortrekkersrol op zich neemt
door te experimenteren met vernieuwende vormen van democratie en participatie.
Democratische vernieuwing, transparantie en durven experimenteren moeten meer in
het DNA van het stadsbestuur en de gemeentelijke organisatie komen.
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D66 zet in op een veranderende overheid die garant staat voor transparantie en
openheid. Dit is voor ons essentieel omdat elke inwoner moet kunnen nagaan wat
de volksvertegenwoordigers voor hem doen en gedaan hebben. Zo heeft D66 de
afgelopen raadsperiode het integraal en live uitzenden van de raadsvergaderingen
op internet mogelijk gemaakt, zodat inwoners de raadsleden kunnen controleren en
aanspreken op hun daden. Open data spelen ook een belangrijke rol. Als gemeente
moet er gezorgd worden voor openbaarheid van alle documenten die wettelijk
openbaar gemaakt mogen worden. Dit zorgt voor optimale transparantie en vermindert
het aantal WOB-verzoeken. Wij willen dat de gemeente veel meer informatie uit
eigen beweging openbaar maakt en nu al begint met de invoering van de Wet Open
Overheid. Informatie die met publiek geld betaald is, moet voor iedereen beschikbaar
komen als open data. Dit geldt ook voor informatie die in opdracht of met subsidie
van de gemeente verzameld of gecreëerd is. Uiteraard zijn persoonlijke, vertrouwelijke
en bedrijfsgevoelige gegevens hierop uitgezonderd. Verder dient het aantal besloten
overleggen over politieke kwesties tot een minimum beperkt te worden. Zaken
dienen niet in achterkamertjes besloten te worden, maar in openbare vergaderingen,
zodat inwoners optimaal de mogelijkheid hebben hun volksvertegenwoordigers te
controleren.
Wijkraden
Uit verschillende enquêtes blijkt dat voor de meeste bewoners van Helmond de
wijkraden vrij onbekend zijn. De bewoners die weten dat er een wijkraad is, hebben
vaak geen idee wat de wijkraad doet. Daarnaast is er nog een grote groep die niet
eens weet dat er een wijkraad is. Daarom is het nodig dat er een betere manier wordt
ontwikkeld om met de inwoners te communiceren over wat er in en met hun wijk
gebeurt en wat de rol van de wijkraad hierin is. De huidige, traditionele werkwijze om
informatie te verspreiden onder de inwoners, dan wel te ontvangen van de inwoners,
voldoet niet. Het achter gesloten deuren overleggen tussen wijkraden en de gemeente
is niet meer van deze tijd. De wijkraden dienen een nieuwe aanpak te hanteren waarbij
een sterke positie moet worden ingeruimd voor het internet als onderdeel van de
informatiestructuur. Denk aan een wijkpanel dat digitaal meedenkt. Verder dient er
meer aandacht voor sociale media te komen, zodat meer bewoners bereikt kunnen
worden.
We zien ook dat in de huidige tijd mensen minder geneigd zijn om zich voor langere
tijd aan een bepaald project te binden en dat wijkraden steeds meer moeite hebben
om vrijwilligers te vinden voor in het bestuur.

36

Omdat het steeds moeilijker wordt om een vaste groep vrijwilligers te krijgen en de
overheid steeds meer taken binnen een wijk wil laten oppakken, is er een verandering
van werken nodig binnen de wijkraad en alle verdere betrokken instanties/organisaties.
Bewoners vinden het niet erg om in hun directe omgeving iets op te pakken als
de inzet en looptijd te overzien zijn. Daarom dienen we niet meer vast te houden
aan traditionele structuren, maar moeten we kijken naar vernieuwende manieren
van werken, bijvoorbeeld op projectbasis. Dit betekent dat een wijkraad niet meer
moet bestaan uit een kleine, vaste groep personen die al het werk verricht, maar uit
een dynamische groep wijkbewoners die actief is wanneer er een initiatief uit de wijk
komt. Hierbij kan de vaste groep vrijwilligers de nieuwe groep of individu betrekken in
het uitvoeren van dat initiatief en een faciliterende rol op zich nemen. Deze wijkraad
nieuwe stijl neemt zelf het initiatief in het bepalen van de prioriteiten voor de wijk.
Verder dient er kritisch gekeken te worden naar de samenwerking tussen de besturen
van de verschillende wijkraden en de wijkregisseurs van de gemeente Helmond. Er
klinken regelmatig negatieve geluiden over deze samenwerking. Voor D66 is het
belangrijk dat wijkregisseurs in dienst van de wijkraden opereren. Wijkraden moeten
de ruimte krijgen om vrij te werk te gaan binnen hun budgetten.
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De wijkregisseurs zijn ondergeschikt hieraan. D66 Helmond ziet een wijkregisseur dan
ook als een netwerker en eerste aanspreekpunt, niet als baas van de wijkraden.
Jongeren meer betrekken bij de politiek
D66 probeert ook in Helmond de kloof tussen onze inwoners en de politiek te
verkleinen. Dit hebben we onder andere gedaan door Raad in Beeld’ in te voeren,
de livestream waarmee je de gemeenteraad live kunt volgen, en door het gebruik van
sociale media. Verder wil D66 ook specifiek jongeren meer betrekken bij de politiek. Dit
hebben we de afgelopen raadsperiode al concreet opgepakt door het realiseren van
een jeugdgemeenteraad, gekoppeld aan de maatschappelijke stage. Op deze manier
willen we jongeren een stem geven en laten zien dat politiek ook over hén gaat. Met
de oprichting van een jeugdraad proberen we jongeren een mooie maatschappelijke
stage te bieden. Bovendien proberen we hen zo op een laagdrempelige manier kennis
te laten maken met de politiek. Want de opkomst bij de verkiezingen moet omhoog,
zeker ook onder jongeren.
Helmond moet jeugd en jongeren binden en dus meer bieden . De gemeenteraad
beslist over tal van onderwerpen die de jeugd op één of andere manier raken en het is
belangrijk dat jongeren zouden moeten kunnen aangeven wat hun wensen zijn, welke
knelpunten zij ervaren en wat hun mening is over het (gevoerde) beleid. Jongeren kan
je binden door hen actief te blijven betrekken bij beleid, meer op jongeren gerichte
voorzieningen aan te trekken en activiteiten in de wijk samen te bedenken en uit te
voeren. Jongerenparticipatie, in combinatie met burgerparticipatie, zou dan ook een
belangrijk speerpunt moeten zijn van het jeugdbeleid van onze gemeente. Daarnaast
zouden raadsleden laagdrempelige gastcolleges kunnen geven om op die manier de
jongeren in aanraking te laten komen met politiek. We zijn er echter nog lang niet.
Nieuwe ideeën die de kloof tussen de politiek en onze inwoners kunnen verkleinen,
ondersteunen we dan ook van harte.
Versterken van de lokale democratie: inspraak en burgerparticipatie
D66 Helmond wil graag burgerinitiatieven bevorderen en ondersteunen. Een levendige
democratie vraagt om een actieve houding van alle Helmonders. Meedenken,
meedoen en meebeslissen in je eigen stad moet mogelijk zijn voor iedereen. Wij vinden
het belangrijk dat een diverse groep Helmonders bij de lokale democratie betrokken
wordt, juist ook de groepen die niet als eerste hun stem of idee laten horen. Helmond
is van alle Helmonders. Dat is niet makkelijk en het gaat niet altijd zonder spanning.
Wij zijn ervan overtuigd dat investeren in goede participatie zich terugbetaalt in betere
en meer gedragen besluiten. Inspraak en burgerinitiatieven mogen dan ook geld
kosten. Zo zouden burgerinitiatieven financiële ondersteuning kunnen krijgen vanuit
het Stadslab.
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Er is al veel eigen initiatief in Helmond: van taallessen voor vluchtelingen tot het
zelf beheren van het buurthuis. De gemeente moet ruimte en vertrouwen geven, en
experimenten durven toe te laten. Ook als een experiment mislukt, kunnen we daarvan
leren. Laten we per initiatief kijken naar wat nodig is: ambtelijke ondersteuning, een
tijdelijke locatie, een netwerk, geld, materieel of soms alleen de vrijheid om het te
proberen.
De komende jaren moeten we de stap zetten om bewoners niet alleen te laten
meepraten en meedenken, maar ook te laten meebeslissen. We moeten vaker het
stuur uit handen durven geven. Zo moet de gemeente nog meer aan co-creatie doen,
waarbij expliciet geen voorbereidend werk wordt gedaan door de ambtenaren. Dit
om sturen op resultaat te voorkomen. Verder dienen de stadsgesprekken nieuw leven
ingeblazen te worden. Wij willen de stadsgesprekken verbreden en verbeteren en
deze, samen met nieuwe participatievormen, vaker organiseren. Dit hoeft niet altijd
fysiek, maar kan ook digitaal of juist een combinatie van beide zijn. Om een divers
publiek aan de stadsgesprekken te kunnen laten deelnemen, zijn nieuwe vormen
noodzakelijk.
Regionale samenwerking
In het nabije verleden zag D66 Helmond een samenwerking met de Peelgemeenten
(Peel 6.1) als een vanzelfsprekendheid. De negatieve ontwikkelingen in de raadsperiode
2014-2018 hebben helaas geleid tot een verminderde werkrelatie in de Peel. D66 pleit
voor een investering om deze relatie te herstellen. De samenwerking met de omliggende
gemeenten is en blijft een must om de regio te versterken. De samenwerking strekt
zich, wat D66 betreft, uit over allerlei domeinen: sociale thema’s, openbare orde
en veiligheid. Daarnaast werken Senzer, Zorgpoort, GGD en het Veiligheidshuis al
volop samen. Toch ziet D66 op basis van vele andere domeinen mogelijkheden tot
samenwerking. Denk hierbij aan: toerisme, recreatie, water, belastingen, verzekeringen,
schuldhulpverlening etc.
Natuurlijk hechten wij zeer aan samenwerking in het zogenaamde stedelijk gebied.
Wij maken graag afspraken met de B5-gemeenten, de Campusgemeenten en met
Eindhoven. Samenwerken loont voor Helmond en is van groot belang, zowel nationaal
als internationaal. Helmond zal samen met de gemeenten Eindhoven, Veldhoven en
Best ervoor zorgen dat Brainport landelijk en internationaal op de kaart blijft staan.
Brainport is een van de drie economische pijlers van het land, naast Amsterdam en
Rotterdam. Met de gebiedsontwikkeling van de High Tech Automotive Campus draagt
Helmond bij aan de ontwikkeling van automotive technologie en slimme mobiliteit.
Gezien de korte afstand tussen Eindhoven en Helmond zet D66 in op een nauwe
samenwerking en een gezamenlijke visie op het middengebied.
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Veel sociale, economische en ruimtelijke ontwikkelingen vinden plaats op een
grotere schaal dan de gemeente Helmond, namelijk regionaal. Dat is ook te zien
bij maatschappelijke organisaties en bedrijven op het terrein van zorg, welzijn en
onderwijs die steeds vaker regionaal opereren.
De decentralisaties in bijvoorbeeld zorg en jeugdhulp dragen hier aan bij. Als gemeente
zijn wij afhankelijk geworden van regionale samenwerkingsverbanden op grond van de
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). De meeste van deze regionale regelingen
staan op te grote afstand van de gemeenteraden en hebben onvoldoende bestuurlijke
en democratische inbedding en politieke controle. Terwijl regionale samenwerking
te vaak te weinig bestuurskracht en te veel bestuurlijke drukte oplevert. Juist voor
de taken, die de directe levenssfeer van mensen raken, is dat kwalijk. D66 Helmond
wil daarom dat de beleidsrijke taken van deze regionale samenwerkingsverbanden
worden behartigd door echte decentrale overheden, de gemeenten, met een eigen
direct gekozen volksvertegenwoordiging.
Samen met gemeenten, inwoners, bedrijven en het maatschappelijk middenveld
willen we werken aan vernieuwing van de bestuurlijke organisatie en samenhang in
Brabant. De wijze waarop momenteel de overheid is georganiseerd, sluit minder goed
aan op de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Daarom is veerkrachtig
bestuur een urgentie geworden. Dit is vooral om te zorgen dat de overheid niet achter
de feiten aan blijft lopen. Een van de ontwikkelingen die volgens D66 in ieder geval
plaats moet vinden, is een bestuurlijke transitie in de vorm van ‘van burgerparticipatie
naar overheidsparticipatie’. Dat betekent dat de overheid niet achterover kan en
mag hangen, maar op zoek moet naar nieuwe manieren om de verhoudingen tussen
overheid en inwoners van Helmond te versterken. Wij gaan als D66 niet voor een
vrijblijvend maatschappelijk resultaat, we willen hierin verantwoordelijkheid nemen om
te komen tot een sterkere relatie tussen de overheid en haar inwoners die zij ten
dienste is. Om te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden geeft Den Haag ruimte
om te experimenteren. Dit moeten wij als stad met beide handen aangrijpen, lef tonen
en fouten durven maken om onze inwoners meer besluitkracht te geven.
Communicatie met inwoners
De gemeente moet in normale en begrijpelijke taal met bewoners en ondernemers
communiceren. Sinds de invoering van het dualisme heeft de gemeenteraad meer
dan voorheen een duidelijk eigen missie gekregen: kaders en regels stellen, de grote
lijnen bepalen, de burger vertegenwoordigen en het college controleren. De taken van
de raad maken het meer dan ooit gewenst dat deze een eigen geluid laat horen en
dat er een duidelijkere communicatie met de inwoners op gang komt; meer dan de
inwoners van onze stad tot nu toe gewend zijn.
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Dit betekent ook dat de raad als orgaanzijn eigen communicatie, binnen de totale
gemeentelijke communicatie meer moet vormgeven. De raadscommunicatie kan een
duidelijk eigen identiteit krijgen. Met de volgende twee concrete plannen zal de raad
een effectievere communicatie tussen de inwoners en de vertegenwoordigers tot
stand brengen. Dit alles kan naast de ouderwetse media ook via de moderne media
ingezet worden.
D66 is voorstander van het integraal en live uitzenden van de raadsvergaderingen op
TV of internet, om de eerder genoemde redenen. Daarbij is het voor ons belangrijk
dat onze inwoners op ieder gewenst tijdstip via internet, via digitale opslag, naar de
uitzending kunnen kijken. Daarnaast zou de mogelijkheid geboden moeten worden om
naar specifieke fragmenten van de vergaderingen te zoeken en te kijken. Dit hebben
we de afgelopen periode gelukkig kunnen realiseren, maar we zijn er nog niet. In de
toekomst zullen we blijven streven naar meer openheid en transparantie. Voor ‘Raad
in Beeld’ moet dat betekenen dat ook de commissievergaderingen – waar over het
algemeen meer debat plaatsvindt – live uitgezonden en opgenomen worden.
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Verder vindt D66 dat de gemeenteraad meer betrokken moet zijn bij het overleg van de
gemeente met de wijken (wijkraden, stichtingen, verenigingen, bewoners en andere
directe in indirecte betrokkenen). Hiervoor stellen we een jaarlijkse (extra) wijktafel
genaamd ‘Raad in de Wijk’ in iedere Helmondse wijk voor, welke wordt georganiseerd
vanuit de gemeenteraad (in samenwerking met bestuur van de wijkraden en andere
actoren). Bewoners kunnen hier plannen komen presenteren of voorstellen doen over
wat zij aan de wijk willen veranderen. Naast raadsleden kunnen bijvoorbeeld ook de
wijkagent, iemand van stadstoezicht en mensen uit het maatschappelijk middenveld,
zoals een bestuurder van de woningbouwcorporatie en een jongerenwerker, aansluiten
bij deze bijeenkomst.

D66 voor een duurzame stad
De wereld om ons heen is razendsnel aan het veranderen. Dat merken we ook in onze
eigen omgeving, op tv, op sociale media en in onze portemonnee. Verworvenheden
en zekerheden zijn niet meer vanzelfsprekend. Voor onze economie zijn we als
klein land enorm afhankelijk van energie van buiten. Dat maakt ons kwetsbaar. We
kunnen niet onze kop in het zand steken en hopen dat zaken buiten de grens ons
niet raken. We zijn op een punt beland dat onze eigen gasvoorraad serieus aan zijn
eind raakt. Dit is voor zowel overheid als bedrijfsleven een zorg.
De noodzaak om integraal maatregelen te treffen om de kwetsbaarheid van ons land
op het vlak van energieafhankelijkheid te verkleinen, is steeds meer prangend. Als
we gaan kijken op welke schaal we zulke uitdagingen aan zouden moeten pakken,
kijken we terug op onze geschiedenis. Hoe hebben onze voorouders uitdagingen
opgepakt die op hun pad lagen? Juist, samen, lokaal en met elkaar. Het is tijd deze
creativiteit en kracht weer eens extra aan te spreken in de huidige tijd.

De duurzame stad
Het onderwerp duurzaamheid roept vrijwel meteen de volgende vragen op: op welke
schaal, wat hebben we nodig en wat zijn de mogelijkheden? Naast zon en wind liggen
er legio, nauwelijks ontsloten, bronnen voor het oprapen binnen gemeenschappen,
of wel gemeenten. De biobased economie, gebaseerd op de grondstof uit de natuur
(kort cyclisch), biedt een enorme aanvulling op zowel energieopwekking, als productie
(zowel voedsel als daadwerkelijke fabricage van producten). De route om voor de
gemeenschap infrastructuur te bouwen die zowel circulair is, als mede onderdeel
vormt van een lokaal economisch stelsel, is niet eenvoudig, maar zeker haalbaar. Er
zijn echter wel inspanningen nodig om deze transitie succesvol door te zetten, maar
zij wordt al zichtbaar aan de horizon van beleidslijnen, zoals in Helmond waar we in
2035 klimaatneutraal willen zijn.
D66 wil samenwerken met de gemeenten in de regio om met elkaar samen een
duurzame en circulaire, deels lokale economie te vormen. Deze samenwerking kan
een fijn leefklimaat, voldoende banen, gezonde lucht en voldoende natuur, met een
toegankelijk buitengebied dat op natuurlijke wijze de stad met het platteland verbindt,
opleveren. Helmond heeft afgelopen jaren veel aan duurzaamheid gedaan, maar het is
nu tijd om écht grote stappen te maken en de proefprojecten en kleinschaligheid achter
ons te laten. We willen dit voor en met behulp van de mensen in de gemeenschap
doen.
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D66 wil graag dat duurzaamheid geen vaag begrip van de VN of Europa blijft, maar
wil dit lokaal vertalen in wat we samen als Helmondse gemeenschap eraan kunnen
en willen doen. We willen dan ook de kleinschalige aanpak en kruimelprojecten als
inspiratie gebruiken, maar het is tijd om meters te maken. We gebruiken hiervoor de
thema’s die wereldwijd worden gebruikt (Global Goals). Hierdoor hebben we houvast
en kunnen we onszelf ook goed vergelijken met andere gemeenten en provinciale en
landelijke overheden. Op basis van die vergelijking kunnen we zien hoe we het doen.
Wonen
De gemeente Helmond neemt de regie en maakt een plan voor de verduurzaming van
de woningbouw. Er worden middelen vrijgemaakt om dit proces in gang te zetten. De
woningvoorraad verduurzamen, is een enorme klus. De woningen en kantoren in de
stad worden straks vrijwel allemaal verwarmd vanuit duurzame bronnen. Dat moet wel
want ons gas raakt op. Het gasveld in Groningen zal naar de recente berichtgeving
sluiten in 2030. De Noordzee wordt steeds meer een windproductieveld en lokaal
wordt er steeds meer aan duurzame warmteopwekking gedaan en met elektriciteit als
verwarmer gewerkt. Wijken gaan geleidelijk van het aardgas af, waarbij we in Helmond
het geluk hebben dat er al ruim 8000 huishoudens op het warmtenet zijn aangesloten.
Dat warmtenet moet verder uitgebreid worden, maar onze inwoners moeten daar de
komende jaren steeds meer profijt van hebben en invloed op krijgen. Daar gaan we
ons als gemeente hard voor maken. Dat betekent ook iets voor de huidige afspraken
en de toekomstige uitbreiding van het warmtenet. We willen niet alleen geothermie,
maar ook aansluiten bij biomassa-initiatieven in de directe omgeving voor levering
van warmte en grondstoffen. Rijksbeleid maakt dat mogelijk door de gasaansluitplicht
om te zetten in een warmterecht. We willen dan ook dat de gemeente hierin sterk
de regie gaat nemen. Het is van belang om zowel de warmtevraag te verkleinen
(door bijvoorbeeld te isoleren) als ook op andere manieren in de warmtebehoefte
te voorzien. Deze veranderingen vereisen ruimtelijke planning en hebben ruimtelijke
consequenties. Onder andere gasloos bouwen, is iets dat je als gemeente straks af
kunt dwingen. Hiermee wordt het een stuk eenvoudiger om bouwpartijen de juiste
motivatie te geven om duurzaam te bouwen voor onze inwoners.
De gemeente maakt prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, waarbij een
planning wordt gemaakt van hoe wordt toegewerkt naar CO2-neutrale huurwoningen.
Betaalbaarheid is daarbij geborgd. De gemeente maakt met het netwerkbedrijf ook
een planning voor het uitfaseren van aardgas, afgestemd op onderhoud van het
gasnet. Ook stimuleert de gemeente actief door participatie of anderszins.
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De gemeente kan bijvoorbeeld lokale middelen die naar het warmtenet gaan, terug
laten komen bij de inwoners, al dan niet direct in de vorm van aandelen of een
gemeentelijk fonds voor duurzame ontwikkeling. We doen hiervoor, samen met de
lokale stakeholders, netbeheerder en marktpartijen, een verkenning naar de opties
voor warmtevoorziening per wijk: waar kunnen woningen per adres op een duurzame
warmtevoorziening overstappen (zoals warmtepomp in combinatie met groene
stroom)? Waar ligt een andere collectieve duurzame voorziening voor de hand?
Hoe kan deze worden gerealiseerd? Daarbij brengt de gemeente de technische en
financieel-economische mogelijkheden in kaart.
Om tegemoet te komen in de omschakeling naar duurzame energie en energiebesparing
gaat de gemeente opnieuw om tafel met marktpartijen, waaronder aannemers en
installateurs. Zo willen wij hen stimuleren actief isolatie en duurzame energie aan
te bieden. D66 vindt het belangrijk dat u zelf weet wat u wilt en doet als inwoner,
ondernemer of maatschappelijke partner. Daarom zorgen wij ervoor dat er kennisdeling
blijft bestaan tussen (collectieve) bewonersinitiatieven en dat deze kennisdeling
verbetert. Bovendien helpen wij u actief bij het doorlopen van procedures.
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Helmond heeft aardig wat nieuwbouw te gaan de komende jaren. Dat is mooi, maar
dan moet deze wel meteen toekomstgericht zijn. We willen niet dat de toekomstige
woningen meteen met 1-0 achterlopen. Daarom stellen wij eisen die u als bewoners
financieel gaan helpen in de maandlast. Wij stellen dat alle nieuwbouw klimaatneutraal
moet zijn en geen aardgasaansluiting krijgt. Wij belonen bewoners voor het
energiezuinig maken van hun woning door een korting te geven op de OZB-belasting
voor energieneutrale woningen en woningen met een aantoonbaar A- en B-label.
Wij gaan tevens in gesprek met lokale banken om te zien of er borging geregeld kan
worden voor de verminderde maandlast die een energiezuinig huis met zich meebrengt
en die ruimte geeft aan u als inwoners om een stukje meer hypotheek te krijgen om
duurzaam te bouwen. Dit vraagt ook het nodige van bouwpartijen.
Verkeer
De gemeente neemt maatregelen om verkeer (in de binnenstad) terug te dringen
en duurzame opties te stimuleren. Helmond is trots op de Automotive Campus.
Alleen merken wij en u als burger daar in de praktijk niet heel veel van. Dat willen we
veranderen. We willen dat er diverse tests worden gedaan met alternatief vervoer in
Helmond. We gaan daarbij uit van Modelshift. Het is eenvoudig: u wilt van A naar B.
Dat kan op diverse manieren. Hoe kunnen we zorgen dat dat efficiënt, goedkoop en
schoon gebeurt? Want daarmee maken we onze stad prettig (schone lucht, minder
verkeersgeluid), maar ook zeker beter bereikbaar in spitstijden. Veel woon-werkverkeer
gaat naar buiten, veel komt er onze stad in. Die beweging kunnen we sturen. We gaan
actief onderzoeken hoe we u als forens kunnen helpen andere keuzes te maken en
dat faciliteren we als overheid. Daar zijn we voor!
Een van de dingen die we aan gaan pakken is het efficiënter maken van de logistieke
handelingen van en naar het centrum, zodat er geen grote vrachtwagens meer
door wijken en de binnenstad hoeven te rijden. Ook pakketjes en voedsel worden
steeds vaker thuisbezorgd. Deze nieuwe manier van consumeren drukt sterk op
de infrastructuur en zorgt in veel gevallen voor verhoging van de CO2-uitstoot.
Samenwerking met bedrijven en inwoners is essentieel om logistiek te bundelen.
D66 wil stimuleren dat er samenwerking ontstaat tussen thuisbezorgbedrijven, om
ervoor te zorgen dat deze bedrijven in de toekomst niet meer achter elkaar hetzelfde
rondje rijden. Dit is ook goed voor de bedrijven en werkgelegenheid: circulariteit is
een belangrijke concurrentiefactor en moet volledig benut worden en maakt de wijken
rustiger en schoner en verkeersveiliger.
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Helmonders zijn echte fietsers. We hebben zelfs een Rondje Helmond langs alle
wijken. D66 zet in op een goed onderhouden, verlicht en veilig netwerk van fietspaden
en we zorgen voor mogelijkheden om de fiets te stallen. Dit stimuleert inwoners de
auto thuis te laten en te kiezen voor de fiets als gezond en duurzaam alternatief. We
willen dit de komende jaren blijven verbeteren en steken hier zeker extra middelen in.
De auto staat veel stil. Zeker in de drukke straten van wijken zien we dat er eigenlijk
maar weinig gebruik wordt gemaakt van de, vaak, tweede auto. Het delen van auto’s
wordt gestimuleerd door informatie te geven en door één duidelijk loket voor aanvraag
van een deelautoparkeerplaats. Autodelers rijden 15-20% minder dan autobezitters.
Een aan standplaats gebonden deelauto vervangt negen tot dertien auto’s. Deze vorm
van autodelen heeft de grootste effecten op autogebruik- en bezit. D66 wil dat de
gemeente zelf het goede voorbeeld geeft door het eigen wagenpark te verduurzamen
en waar mogelijk zelf ook zakelijke auto’s te delen.
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In tegenstelling tot het programma ‘Alle lichten op groen’, zien wij dat het in
Helmond vaak “Alle lichten op rood” is. Niet erg duurzaam, want zo trekken auto’s
vaak minutenlang in een lange rij steeds weer op . Wij zeggen daarom: “Alle lichten
op groen!” De gemeente vermindert start-stop bewegingen door het invoeren van
groene golven en het op elkaar aan laten sluiten van verkeersstromen. Bij start-stop
bewegingen komt veel CO2 vrij.
Wij vinden elektrisch rijden een goed idee. Daarom faciliteren wij elektrisch rijden
door in te zetten op de uitrol van een goed toegankelijke laadinfrastructuur. Om het
gebruik van elektrische auto’s verder te stimuleren moeten voldoende parkeerplekken
gereserveerd worden voor elektrische auto’s. Duurzaamheid wordt een criterium bij
het verstrekken van (parkeer)vergunningen door bijvoorbeeld korting of voorrang te
geven bij een aanvraag voor elektrische auto’s.
D66 wil prestatieafspraken over duurzaamheid met vervoersbedrijven die de gemeente
inhuurt om haar inwoners die onder de wet maatschappelijke ondersteuning vallen,
te vervoeren. Verder wil D66 dat er eisen gesteld worden aan de uitstoot door
vervoersbewegingen van publieke diensten, zoals nutsbedrijven. Op die manier
stimuleert de gemeente nutsbedrijven om het mogelijk te maken voor inwoners wateren energiestanden digitaal door te geven en/of om water- en energiestanden tijdens
één bezoek op te nemen.
Betaalbare duurzame energie
Energie is een product dat we allemaal nodig hebben. We betalen er met zijn allen ook
heel veel geld voor. Dat geld verlaat de gemeente naar grote partijen. Dat moet minder.
We willen zoveel mogelijk lokale energie op gaan wekken die we zelf gebruiken. De
opbrengsten hiervan willen we ook voor een groot deel lokaal gunnen aan bedrijven,
coöperaties of aan u, gewoon voor op uw eigen dak of huis. Zo maken we voor de
lange termijn onze stad economisch sterk en onafhankelijk. Ongeacht wat er in de
wereld gebeurt. Het verduurzamen van de opwekking van elektriciteit speelt een grote
rol in het halen van de klimaatdoelstellingen die steeds meer zichtbaar zijn.
D66 wil dat de taak om deze ontwikkelingen te stimuleren en te faciliteren, wordt
opgepakt in beleid en daden. Zowel in kleinschalige opwekking, zoals zonnepanelen
op scholen, als ook in grootschalige opwekking, zoals zonnevelden en biomassa en
geothermie.
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Wij willen dat de lijn wordt voortgezet om met inwoners een plan te maken voor het
lokaal opwekken van duurzame elektriciteit. Deze aanpak moet wel breder toegankelijk
worden. Hierbij stimuleert de gemeente lokale energiecoöperaties die in staat zijn op
te schalen naar volwaardige energiepartijen. We willen als gemeente grote sprongen
gaan maken de komende jaren. Daar hoort ook sterke lokale organisatiekracht bij.
D66 geeft ruimte aan projecten voor zonne-energie, windmolens en waterkracht en
we halen belemmeringen in de regelgeving weg.
Om het goede voorbeeld te kunnen geven, moet de gemeente zelf alleen nog maar
groene, en in Nederland opgewekte, elektriciteit inkopen. Ook worden eigen panden
klimaatneutraal gemaakt. Openbare verlichting, parkeerautomaten, laadpalen en
stoplichten gebruiken enkel 100% groene elektriciteit. Voor openbare verlichting
worden LED-lampen gebruikt, voor zover de verlichting nog niet reeds is omgebouwd.
In afspraken met energieleveranciers wordt steeds gekozen voor de meest duurzame
optie.
Verder gaan we voor afstemming met de regio. Wij zijn als stad te groot om op
eigen terrein alle energie op te wekken die we nodig hebben, maar we kunnen wel
in samenwerking met andere gemeenten om ons heen samenwerken. Zo gaan we
niet alleen aan de slag met zonnevelden en aardwarmte, maar ook met biomassa.
We stimuleren initiatieven rondom de vervaardiging hiervan en steunen coöperatieve
vormen of andere economische varianten die de lokale economie op het gebied van
energie en biobased-materialen kan stimuleren.
Schone leefomgeving
De omgeving waarin we leven is heel belangrijk voor onze gezondheid, ons welzijn en
voor de kwaliteit van leven. Hierop hebben we als gemeenschap veel invloed. Vanuit
de gemeente kunnen we voorkomen dat er negatieve ontwikkelingen plaatsvinden die
de kwaliteit van onze omgeving verslechteren. Denk hierbij aan de komst van grote
wegen die veel fijnstof en extra geluidsoverlast veroorzaken, maar ook aan agrarische
activiteiten die ongewenst zijn vanwege risico’s op ziekten en luchtvervuiling.
D66 streeft er dan ook naar dat afwegingen zorgvuldig worden gedaan; u kunt ons
zien als de meedenkende, kritische waakhond voor u als inwoner. Wij streven hierbij
innovatieve ondernemers na en stimuleren hen nieuwe innovaties door te voeren op
het vlak van een schone leefomgeving. Nieuwe innovaties bieden grote kansen voor
de totstandkoming van een duurzame en circulaire economie.
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De gemeente kan een rol spelen door met bedrijven en inwoners innovaties op volle
sterkte te ontwikkelen (co-creatie). Dit leidt tot economische groei, werkgelegenheid
en draagt bij aan het halen van beleidsdoelstellingen. Op het moment zit regelgeving
nieuwe innovaties vaak in de weg. Innovaties op het gebied van digitale dienstverlening,
gemeenschappelijke zonnepanelen of delen van assets zijn hier voorbeelden van. Hier
moet verandering in komen. Wij streven ernaar die verandering te zijn samen met de
ondernemers.
Circulaire economie
D66 zet zich in om tot een circulaire economie te komen door zowel burgers als
ondernemers op dit punt te stimuleren. Bovendien wil D66 kritisch kijken naar het
eigen gemeentelijke grondstoffenbeleid.
D66 staat positief tegenover hergebruik en geeft ruimte en aandacht aan
kringloopbedrijven, repair-shops en hergebruikinitiatieven voor bijvoorbeeld goede
doelen. Wij hebben reeds drie repaircafé’s waar bezoekers elkaar, onder deskundige
begeleiding, kunnen helpen kapotte artikelen te repareren. Positief neveneffecten van
een repaircafé is de bevordering van de sociale cohesie in uw wijk en het tegengaan
van eenzaamheid in de gemeenschap.
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De gemeente haalt herbruikbare materialen zoals papier, plastic, blik, drankenkartons
en GFT aan huis op om zo het scheiden van afval te stimuleren. Zo draagt u
eenvoudig thuis al bij aan een duurzame wereld! Wij staan kritisch ten opzichte van
systemen waarbij alle opgebouwde infrastructuur van gescheiden afval weer wordt
teruggedraaid. De gemeente stimuleert ondernemers die een vergoeding voor het
inleveren van herbruikbaar afval geven.

Richtingwijzers D66
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De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven
richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de
status van dogmatische waarheden.

Vertrouw op de eigen kracht
van mensen
Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling
van mensen. Daarom zien we de toekomst met
optimisme tegemoet.

Streef naar een duurzame en
harmonieuze samenleving
Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden
met respect en mededogen.

Denk en handel internationaal
Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende
manieren met elkaar verbonden. Wij staan open
voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestatie en deel de welvaart
Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen
zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte
laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en
gedeelde waarden
De fundamentele waarden van onze samenleving
zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder
mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele
geaardheid, gerichtheid of herkomst.

