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Voorwoord
Er voltrekt zich een opmerkelijk fenomeen in de wereld. De afgelopen twee jaar 
hebben volledig in het teken gestaan van een ‘pandemie’ en in tegenstelling 
tot andere ingrijpende politieke gebeurtenissen was die ‘pandemie’ óveral. Niet 
zozeer het virus zelf: nee, dat bestaat praktisch enkel in de modellen van het 
RIVM. Als je de dagelijkse enge krantenkoppen, journaals en praatprogramma’s 
niet zou volgen zou je werkelijk nergens uit kunnen afleiden dat er een gevaarlijk 
virus rondging. Wat wél overal was, waren de maatregelen die de verspreiding 
van het coronavirus zouden moeten tegengaan - maar wellicht bovenal: de 
maatschappelijke obsessie met dit griepvirus.

Ik denk dat ik voor veel mensen spreek als ik zeg dat er geen dag voorbij ging 
waarin corona niet een prominent onderwerp was in de gesprekken met andere 
mensen. Het was alsof alle andere dingen even niet meer bestonden. Ja, dit feno-
meen is misschien wel het meest eigenaardige kenmerk van deze vreemde tijd. 
Aan de ene kant het gevoel dat de wereld al twee jaar stilstaat, aan de andere 
kant het gevoel dat er nog nooit zoveel is veranderd in zo’n korte tijd.

Het lijkt misschien nu voorbij, maar we hebben in 2021 gezien hoe de gevestigde 
machten vlák voor de verkiezingen de maatregelen ‘versoepelden’ om niet 
veel later weer nog ingrijpender beleid aan te kondigen. De QR-code is niet 
afgeschaft, nee: hij is zoals de regering dat zelf noemde “in de ijskast gezet”. 
Ondertussen trekt het kabinet 30 miljoen uit voor de doorontwikkeling van de 
beruchte corona-apps en werkt de Europese Unie aan een permanente digitale 
online identiteit.
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Het is deel van een trend. Ja, letterlijk alles hebben de gevestigde machten 
verbonden met corona. Een ‘Great Opportunity’, zoals ze het zelf noemen, om 
eindelijk toe te gaan naar een ‘green and inclusive future’ (lees: staatscontrole 
op de economie via klimaatmaatregelen en ondermijning van onze cultuur via 
immigratie en wokeness). Een ‘Great Reset’, zoals Klaus Schwab het noemde in 
zijn boek, om internationale vraagstukken gezamenlijk op te lossen (lees: inter-
nationalisering en Europese federalisering).

De beroemde filosoof Walter Benjamin beschreef dit verschijnsel bijna 100 jaar 
geleden. Hij noemde het ‘nutijd’: een moment in de geschiedenis waarin de tijd 
even lijkt stil te staan. Een moment met hoog revolutionair potentieel; alles kan 
veranderen. En dat maakt 2022 een bijzonder jaar, want ik geloof dat dit jaar 
zo’n moment is. Dat we leven in ‘nutijd’. Dit is het jaar waarin de wereld een pad 
kan inslaan van totale controle, met een permanente digitale infrastructuur waar-
mee ieder facet van het leven door Big Government en Big Tech kan worden ge-
controleerd, of een pad van nieuw-hervonden vrijheid, met zelfbeschikking voor 
burgers, herwaardering van onze gedeelde waarden en cultuur en herwonnen 
soevereiniteit.

Maar het is een dunne evenwichtsbalk waarop deze tweestrijd zich afspeelt. Het 
kan waarlijk twee kanten op vallen. En als het onze kant op valt, dan valt niet 
alleen het coronabedrog in duigen, maar ook al die andere facetten van de Great 
Reset. En dat maakt deze gemeenteraadsverkiezingen zo ontzettend belangrijk. 
De implementatie van de Great Reset gebeurt voor een heel groot deel via de 
gemeenten. Gemeenten gaan over de plaatsing van windmolens en zonnepar-
ken, over de plaatsing van AZCs, over de handhaving van de coronamaatregelen 
én worden in veel gevallen direct gesubsidieerd en aangestuurd door de Europe-
se Unie.

Dát besef moet doordringen! Deze verkiezingen gaan over zoveel meer dan al-
leen lokale politiek: op 16 maart hebben 50 gemeenten in Nederland de kans om 
een signaal af te geven. Niet alleen over toekomst van hun gemeenschap, maar 
over de toekomst van de wereld.

Voor Nederland, voor onze vrijheid, voor de overwinning! 
Stem Forum voor Democratie!
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Hoofdstuk 1

Coronaregels & 
De QR-samenleving
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Hoofdstuk 1: Coronaregels & De QR-samenleving

De afgelopen twee jaar heeft de 
beleidsmatige ‘coronacrisis’ ons leven 
in een wurggreep gehouden. We 
zagen een enorme uitbreiding van 
overheidsbevoegdheden, die onze vrije 
samenleving zwaar onder druk heeft 
gezet.

Het beleid van de overheid was 
overduidelijk buiten alle proporties. 
De beloftes van een vrije samenleving 
werden keer op keer niet waargemaakt. 
Sterker nog, de regering heeft steeds 
meer de richting te gekozen van 
medische apartheid waarin gevacci-
neerden meer rechten hebben dan 
ongevaccineerden. Naar de winkel 

gaan, een restaurant bezoeken en zelfs 
de vertrouwelijkheid van je medische 
dossier; niks is meer vanzelfsprekend.
Wat ooit onvoorstelbaar was, werd 
normaal gemaakt. De staat bepaalt, de 
burger moet volgen en iedere kritische 
vraag of houding wordt al dan niet 
subtiel afgestraft. Forum voor Demo-
cratie gaat via alle bestuursorganen 
- de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, 
de Provinciale Staten én de gemeente-
raad – zorgen dat dergelijk beleid nooit 
doorgang kan vinden op lokaal niveau. 
Het komt niet in de ijskast, maar in de 
prullenbak. FVD brengt ons weer terug 
naar de vrije samenleving, terug naar 
het échte normaal.
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Wij willen:
 
 ● Nooit meewerken aan een QR-samenleving, ook op lokaal niveau; 

 ● De gemeente nooit laten handhaven op coronabeleid, op alle terreinen; 

 ● Corona- en vaccinatie-propaganda uit de publieke ruimte verwijderen; 

 ● Ondernemers de ruimte geven zelf te bepalen hoe zij met corona omgaan; 

 ● Steun bieden aan ondernemers die getroffen zijn door de beleidskeuzes ten 
aanzien corona; 

 ● Nooit “prikbussen” of aparte ruimtes inrichten die bij scholen en  
evenementen vaccinaties moeten promoten; 

 ● Geen testverplichtingen of QR-codes voor scholen, kerken, winkels,  
horeca, etc.; 

 ● Garanderen dat religieuze bijeenkomsten altijd doorgang kunnen vinden; 

 ● De vertrouwelijkheid van het medische dossier beschermen.

Coronaregels 
& De QR-samenleving
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Hoofdstuk 2

Democratie 
& Bestuur
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Hoofdstuk 2: Democratie & Bestuur

De gemeente zou als het meest lokale 
bestuursorgaan dicht bij de burgers 
moeten staan en maatwerk moeten 
leveren. Dit principe is sinds het einde 
van de vorige eeuw in verval geraakt. 
In bestuurlijke kring greep de cultus 
van de schaalvergroting om zich heen. 
Dat leidde tot fusies en het verdwijnen 
van voorzieningen. De verhouding 
tussen de burgers en de gemeente is 
ernstig verstoord. Daarbij komt dat het 
bestuur van de gemeenten in handen 
is van een ondoordringbare laag van 
kartelbestuurders, ambtenaren en 
lobbyisten. Er is een groot gat tussen 
de gemeente en de burgers geslagen 
en dat heeft het welzijn het vertrouwen 
van de burgers geschaad.

Forum voor Democratie wil de Neder-
landse gemeenten weer tot organische 
en vitale organisaties maken waarin 
de stem van de gemeenschap echt 
meetelt. Door directe democratie en 
door bestuurders af te rekenen op hun 

daden willen wij het bestuurskartel 
openbreken. Ook vinden wij het be-
langrijk dat de toegankelijkheid van de 
voorzieningen en ambtelijke diensten 
gegarandeerd blijft.

Helmond moét zelfstandig blijven met 
een eigen identiteit en niet opgaan 
in de megalomane plannen van de 
gemeente om intensieve samenwer-
kingsverbanden aan te gaan met an-
dere gemeenten in Zuidoost-Brabant. 
Samengaan met andere gemeenten 
is geen optie; zeker niet met ‘grote 
broer’ Eindhoven! De gemeente Hel-
mond telt 92.979 inwoners en maakt 
al deel uit van het stedelijk netwerk 
BrabantStad, het voormalige kader-
wetgebied Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven (SRE). Dat is genoeg. 
Het lokaal bestuur is er in de visie van 
FVD  primair om de belangen van de 
eigen bevolking te dienen. Burgers van 
Helmond moeten zich thuis voelen in 
hun eigen stad.
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Democratie 
& Bestuur

Wij willen: 

 ● De lokale democratie versterken met een bindend referendum; 

 ● Helmond als zelfstandige gemeente behouden, de schaalvergrotingsplannen 
met andere gemeenten in Zuidoost Brabant stoppen en nóóit fuseren met 
Eindhoven;  

 ● Burgers raadplegen over en betrekken bij lokale problematiek en online 
‘podiumbijeenkomsten’ en online panels van de gemeente politiek neutraal 
formuleren. De stellingen in de panels zijn vaak suggestief geformuleerd;  

 ● Een gekozen burgemeester invoeren; 

 ● Een systeem van akkoorden op hoofdlijnen; geen dichtgetimmerde  
coalitieakkoorden; 

 ● Een bestuur dat zich focust op haar kerntaken en de behoeften van de 
bewoners, in plaats van geldverslindende prestigeprojecten en kansloze 
experimenten; 

 ● Toegang tot gemeentelijke voorzieningen laagdrempelig houden;  
informatievoorziening en gemeentelijke diensten moeten altijd mogelijk zijn 
met fysieke afspraak; 

 ● Zorgen dat betalen met contant geld bij de gemeente mogelijk blijft; 
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 ● Dat inwoners van Helmond worden geïnformeerd over de nadelen van 
elektronisch betalen, omdat die betaalwijze juist overheidscontrole mogelijk 
maakt; 

 ● Financiële meevallers bij gemeentelijke projecten direct vertalen in  
lastenverlichting; geld moet altijd terug naar de burger; 

 ● Strenge, korte deadlines en termijnen voor gemeenteprojecten,  
vergunningsaanvragen en andere bestuurlijke processen;  

 ● Stoppen met het voortdurend inhuren van dure bureaus en andere externe 
partijen om onderzoekjes voor en analyses over de gemeente te doen; 

 ● Compacte, leesbare notities met duidelijke concrete  
managementsamenvattingen. Alle gemeentelijke voorzieningen, zowel 
informatief als fysiek, dienen voor eenieder toegankelijk te zijn en blijven. 
Niemand mag in een digitaal isolement gedwongen worden; 

 ● Inhuren van externen, groot of klein, 100% transparant maken; 

 ● Strenge controle op de bouw van het ‘Huis van de stad’ om een debacle als 
bij de Noord-Zuidlijn te voorkomen.
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Hoofdstuk 3

Lokale Identiteit 
& Cultuur
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Hoofdstuk 3: Lokale Identiteit & Cultuur

Helmond is een multiculturele stad. Dat 
geeft kleur en kansen, maar het vraagt 
ook nadrukkelijk om de inzet van het 
lokale bestuur om de goede balans 
te houden. Helmond is een stad met 
industrieel- en historisch erfgoed dat 
dient te worden behouden. De geschie-
denis heeft de stad gemaakt tot wat 
die nu is. Daaraan ontleent de stad zijn 
identiteit en daar moeten we trots op 
zijn! Wat Helmond aantrekkelijk maakt 
is de kleinschaligheid, de gemoede-
lijkheid en de openheid. Hoe mooi zou 
het zijn om het oude straatbeeld met 
kleinere winkels en (wijk)voorzieningen 
weer nieuw leven in te blazen!
De plannen van de grote ‘middenpar-
tijen’ zijn radicaal en ambitieus en ze 
worden zo stilletjes mogelijk doorge-
drukt; vaak in de naam van ‘efficiëntie’ 
en vooruitgang’ en tegen de wil en de 
levenswijze van de gewone Nederlan-
ders in. Forum voor Democratie wil het 
lokale juist koesteren: de gemeenschap, 
de lokale identiteit, de omgeving, de 
scholen, de verenigingen en de lokale 
gebruiken. Forum voor Democratie wil 
de gemeente weer inzetten om het 

lokale te ondersteunen, ook financieel. 
Het behoud van de eigen identiteit van 
Helmond kost investering, zowel qua 
energie als qua financiën. De afgelopen 
decennia hebben de ontwikkelingen 
van nieuwe stadswijken Helmond een 
nieuw aanzien gegeven. Met de inkom-
sten van deze grootschalige projecten 
is onder andere de binnenstad en om-
geving van Helmond gerenoveerd. De 
grenzen van verandering zijn bereikt. 
Helmonders zijn een trots volk en dat 
moeten we zo houden. 

Het ‘knaal’, met de nog zichtbaar aan-
wezige historische architectuur daar-
omheen, is kenmerkend voor de stad. 
Om samen trots op Helmond te kunnen 
zijn is het van belang dat het centrum, 
met het prachtige kanaal en de lokale 
winkelcentra in de wijken, een enorme 
boost krijgt. Op drukke zomerse dagen 
is het gezellig, maar er liggen zoveel 
meer kansen om het centrum te laten 
bruisen. Het aanbod is te eenzijdig en 
de elementen waar Helmond trots op is 
springen er onvoldoende uit.
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Lokale Identiteit 
& Cultuur

Wij willen: 

 ● Geen ongewenste en onnodige gemeentelijke fusies; de gemeente blijft 
zichzelf. Een fusie met Eindhoven is uit den boze; 

 ● Een sterkere gemeenschapscultuur door te investeren in dorps- en  
wijkhuizen en lokale initiatieven; 

 ● De (thuis)verkoop van lokale producten vergemakkelijken en stimuleren; 

 ● De namen van straten, musea en historische monumenten behouden;  
wij zijn trots op ons verleden; 

 ● Herziening van gemeentesubsidies; schrappen van modernistische  
kunstprojecten en andere oikofobe aangelegenheden; 

 ● Stoppen met het subsidiëren van lokale media; nieuwsmedia horen  
onafhankelijk te zijn, geen spreekbuis van de gemeente; 

 ● Voldoende geld voor behoud en onderhoud van lokale monumenten en 
evenementen; 

 ● Niet nog meer moskeeën; dit past niet bij het karakter van de gemeente; 

 ● De traditionele oud-en-nieuwviering behouden; geen vuurwerkverboden; 

 ● Carnaval nooit verplaatsen naar de zomer; 
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 ● De handhaving van buurtketen versoepelen en loslaten; 

 ● Rommelmarkten en andere buitenlucht evenementen altijd door laten gaan; 

 ● Het Helmonds ‘Knaal’ meer leven in blazen. Het is een unieke waterpartij  
met veel potentie in het hart van de stad. Van watersport-activiteiten en  
rondvaartboten tot het verfraaien van het uitzicht; 

 ● Aantrekkelijke ontmoetings- en verblijfsplekken in de openbare ruimte  
creëren met veel groen, water en plekken om te spelen; 

 ● Het centrum van Helmond laten uitblinken; vooral op eigenheid, sfeer en 
afwisseling. Monumentale panden staan hierbij centraal; 

 ● Meer diversiteit in winkels, om het zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor 
alle sociale lagen qua interesse en bestedingsruimte.
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Hoofdstuk 4

Wonen & Ruimtelijke 
Ontwikkeling
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Hoofdstuk 4: Wonen & Ruimtelijke Ontwikkeling

Door de massa-immigratie en doordat 
investeerders vrij spel hebben op 
de vastgoedmarkt is Nederland de 
afgelopen jaren in een wooncrisis 
beland. De huizenprijzen zijn zo sterk 
gestegen dat het voor veel mensen 
niet meer mogelijk is een huis te huren 
of te kopen. Bouwen is de logische 
oplossing, maar gebeurt nog altijd op 
de voorwaarden van ontwikkelaars, 
planners en architecten die het prach-
tige Nederlandse landschap willen 
volbouwen met eindeloze wijken, 
hoogbouw en ontwortelde, onmense-
lijke postmoderne architectuur. Door 
de woningnood is alle aandacht voor 
esthetiek verdwenen. Hier kunnen wij 
als partij van de klassieke architectuur 
niet mee akkoord gaan. We hebben 
visie en moed nodig om weer groot te 
denken. Mensen willen meer dan een 
doos met een dak erop. Mensen willen 
een leefbare omgeving.

Forum voor Democratie wil gedegen, 
betaalbare woningen in een omgeving 
waar mensen zich veilig en thuis 
voelen. Wij zetten in op een sociale, 
groene publieke ruimte waarin de 
menselijke maat de toon aangeeft. 
Voor nieuwe gebouwen en woningen 
gelden esthetische regels die passen in 
de lokale traditie.

Waar de eerste grote ‘nieuwbouw-
wijken’ van Helmond zich vooral 
richtten op kwantiteit (zoals de wijken 
Brouwhuis en Rijpelberg), is later fors 
geïnvesteerd in kwaliteit. Een goed 
voorbeeld hiervan is de wijk Brande-
voort, die qua lay-out en bouwstijl 
gebaseerd is op een oude Nederlandse 
vestingstad (De Veste) omlijst door 
een ecozone en het buitengebied (De 
Buitens). Op kleinere schaal zien we 
een oudere bouwstijl terug in de wijk 
Dierdonk, maar daar lijkt het jammer 
genoeg bij te blijven. 
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Wonen & 
Ruimtelijke Ontwikkeling

Wij willen: 

 ● Zo snel mogelijk meer betaalbare woningen bouwen; 

 ● Maximaal 30% sociale huurwoningen bij nieuwbouw;  

 ● Brandevoort afbouwen zoals bedoeld. De wijk wordt nu als een standaard 
groene en duurzame wijk afgebouwd. Dit beïnvloedt niet alleen de totale 
uitstraling van de wijk op een negatieve wijze, maar is ook strijdig met de 
verwachting die ooit aan nieuwe wijkbewoners is gepresenteerd.  
Wij willen géén Brainport Smart District (BSD); 

 ● Een huizenmarkt waar lokale inwoners voorrang hebben op een sociale  
huur- of koopwoning; geen voorrang voor statushouders en niet meer  
statushouders opnemen dan de huisvestingsopgave; 

 ● De grond die momenteel bestemd is voor het plaatsen van windturbines en 
zonnevelden gebruiken voor bestemmingen die de inwoners zelf wenselijk 
achten; 

 ● Bij het bouwen van nieuwe woonwijken oog hebben voor natuur,  
lokale identiteit en de menselijke maat; 

 ● Geen horizonvervuilende hoogbouw en lelijke architectuur; 

 ● Generatiewoningen en zogenaamde kangoeroewoningen stimuleren om 
sociale cohesie en gemeenschapsgevoel te bevorderen; 
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 ● Helmond heeft veel groene plekken, en dat moet zo blijven. Groene tuinen 
willen we aanmoedigen. Om wateroverlast tegen te gaan en het straatbeeld 
te bevorderen dient de gemeente Helmond de inwoners te adviseren hoe 
zij extra groen, zoals geveltuinen, kunnen aanleggen; een subsidiestelsel is 
echter onwenselijk; 

 ● Een gezonde en groenere bebouwde kom met meer bomen, struiken, 
 ● prullenbakken, bankjes en zitplekken; 

 ● Inzetten op natuurspeeltuinen; kinderen verdienen het om op te kunnen 
groeien in een groene omgeving; 

 ● Losloopvelden voor honden in of nabij woonkernen; 

 ● Stoppen met de nieuwe, blauw-witte straatverlichting en teruggaan naar 
meer natuurlijk oranje; 

 ● Leegstaande panden opfrissen, renoveren met behoud van de karakteristieke 
nostalgische architectuur. Helmond is een prachtige stad met geweldige 
architectuur en dat moet zo blijven; 

 ● Het opkopen van huizen door projectontwikkelaars stoppen.  
Dit bevordert de sociale cohesie en bevordert het gemeenschapsgevoel; 

 ● Geen bouw van AZC’s; 

 ● Indexeren van WOZ-waarde stoppen. Een melkkoe voor de gemeente die 
moet stoppen.
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Hoofdstuk 5

Infrastructuur 
& Bereikbaarheid
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Hoofdstuk 5: Infrastructuur & Bereikbaarheid

Mobiliteit is belangrijk om deel te 
kunnen nemen aan het publieke leven. 
Helaas is bereikbaarheid in de buiten-
gebieden een steeds groter probleem. 
Hierdoor raken bepaalde plaatsen en 
wijken achterop. Ze zijn vaak slecht 
verbonden met OV-netwerken, wat 
vooral voor mensen die geen auto be-
zitten zeer beperkend is. Ondertussen 
zijn er ook in het centrum, waar de 
overheid nog wel aandacht heeft voor 
de infrastructuur, nog verbeteringen 
mogelijk.

Forum voor Democratie wil vooral 
werk maken van de verbindingen van 
en naar Helmond. Met busverbindingen 
naar andere steden en voldoende 
wegen zorgen we dat we voor iedereen 
bereikbaar blijven.

De bereikbaarheid van en de infrastruc-
tuur in en om Helmond is een groot 
probleem waar men al jaren mee bezig 
is. De N270 is, in de huidige situatie, 
de ruggengraat van de stad. Deze 
loopt van Eindhoven, door Helmond 
naar Deurne, Bakel en Venray. De 
A67 is slecht bereikbaar en voor de 
verbinding naar overige richtingen en 
snelwegen ben je veelal genoodzaakt 
via Eindhoven te rijden. Dit zorgt voor 
grote verkeersdrukte en files.

De plannen voor de infrastructuur van 
de gemeente Helmond zijn veelal ge-
richt op duurzaamheid en duurzaam-
heidsbewustzijn. Plannen hieromtrent 
zijn namelijk gericht op het vervangen 
van auto’s door fiets, elektrificeren van 
auto’s (zero emissie) en gedragsver-
andering. FVD stimuleert beweging en 
gebruik maken van de fiets, maar niet 
ten koste van het autoverkeer.
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Infrastructuur 
& Bereikbaarheid

Wij willen: 

 ● Fors investeren in wegen en openbaar vervoer en inzetten op een fijnmazig 
OV-netwerk; alle woonkernen moeten goed bereikbaar zijn; 

 ● De rijksweg N270 die dwars door de stad loopt omleiden; 

 ● Fijnmazigheid OV-netwerk (zeker t.b.v. ouderen en mindervaliden!) met 
inspraak; 

 ● Handhaven of uitbreiden van alle aanwezige (gratis) faciliteiten voor fietsers;
 ● Monitoren van ongevallen-hotspots en waar mogelijk anticiperen op  

excessen; 

 ● Garanderen van voldoende parkeergelegenheid; zowel in het centrum als in 
de (nieuwbouw)wijken; 

 ● Inwoners laten meebeslissen over het OV-netwerk en onderzoek doen naar 
de mogelijkheid om openbaar vervoer 24/7 te laten rijden; 

 ● Investeren in het lokale en regionale fietsnetwerk, fietssnelwegen, voldoende 
fietsenstallingen en uitbreiding van goedkope fietsverhuur zoals de OV-fiets; 
dit mag niet ten koste gaan van het autoverkeer; 

 ● De verkeerssituatie uit alle wijken en dorpen doorlichten om mogelijk  
gevaarlijke situaties te verhelpen; 

 ● Investeren in voldoende parkeergelegenheid, om stads- en dorpscentra goed 
bereikbaar te houden; 
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 ● Geen nodeloze investeringen in laadpunten voor elektrische auto’s;  
rijden op fossiele brandstof moet de norm blijven; 

 ● Wijken met veel ouderen en mindervaliden voorzien van een goede  
verbinding met openbaar vervoer en/of buurtbussen; 

 ● Meer samenwerking met omliggende gemeenten om verkeersregels  
eenduidig te maken. Dit bevordert de verkeersveiligheid. 
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Hoofdstuk 6

Onderwijs 
& Sport
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Hoofdstuk 6: Onderwijs & Sport

Goed onderwijs kan veel problemen 
in de samenleving voorkomen. Zo 
zorgt een goede opleiding voor betere 
baankansen en dus minder armoede. 
Door goed onderwijs ontwikkelen 
mensen de vaardigheden die nodig zijn 
voor een succesvolle carrière en leren 
ze kritisch na te denken. Je ontdekt 
en ontwikkelt je talenten, waardoor je 
sterker in je schoenen staat.

Op basisscholen is het belangrijk dat 
ieder kind voldoende aandacht krijgt 
van de leerkracht. Deze band tussen 
leerling en leraar staat tegenwoordig 
onder druk door steeds grotere 
klassen. Forum voor Democratie wil 
deze neerwaartse spiraal doorbreken 
door meer mensen op te leiden tot 
onderwijzer en meer onderwijzers aan 
te trekken.

Vrijheid van onderwijs is een groot 
goed en in deze tijd van toenemende 
beperkingen misschien wel belangrijker 
dan ooit. Daarom willen wij alterna-
tieve, vrije en particuliere scholen 
alle ruimte bieden om zich te kunnen 
ontwikkelen als volwaardig alternatief 
voor openbare scholen.

Vrijwel iedereen heeft wel eens aan 
sport gedaan, of dat nou individueel, 
met school of bij een vereniging was. 
Dit is niet zonder reden, want sport 
biedt vele voordelen. Het is gezond, 
leuk, goed voor de persoonlijke ontwik-
keling en de sociale contacten. Het is 
belangrijk dat de gemeente voldoende 
faciliteiten biedt voor sporters. Naast 
verenigingen en sportclubs is het ook 
van belang dat er in Helmond voldoen-
de vrij-toegankelijke multi-sportterrei-
nen aanwezig zijn. Dat geldt zeker ook 
voor de recreatieplas Berkendonk die 
echt bij Helmond hoort. 
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Onderwijs 
& Sport

Wij willen: 

 ● Scholen niet verder laten fuseren; 

 ● Kleinere klassen; focus op individuele begeleiding door leraren met  
daarnaast een buddysysteem; 

 ● Goede luchtcirculatie in schoolgebouwen voor een gezonde leeromgeving; 

 ● Sterk vereenvoudigen en optimaliseren van de afstemming tussen ouders, 
opvang, onderwijs en instanties voor jeugd- en gezinshulp. Minder ‘lagen’, 
geen overtollige administratieplicht en meer daadwerkelijke hulp; 

 ● Het lerarentekort aanpakken door hogere beloningen en stimuleren van 
fulltime arbeidsverbanden; 
 

 ● Meer verantwoordelijkheid bij de leerkracht zelf en minder inzetten van, 
onnodig, dure externe begeleidingsdiensten; 

 ● Fysiek onderwijs prioriteit geven. Online lesgeven mag nooit de standaard 
worden; 

 ● Nooit een onderscheid maken tussen gevaccineerden en ongevaccineerden 
in het onderwijs; 

 ● Onderwijs vrijhouden van politiek vooringenomen denkbeelden; 

 ● Fors investeren in beweging en sport. Daarbij geniet het de voorkeur om 
zoveel mogelijk naar buiten te gaan; 
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 ● Dat de recreatieplas Berkendonk gratis toegankelijk blijft voor iedereen; 

 ● Ongeoorloofde staatssteun van € 1,25 miljoen aan prof voetbalclub Helmond 
stoppen; 

 ● Cultuuronderwijs meer onderstrepen, met een focus op de nationale en 
lokale identiteit; 

 ● Gratis bibliotheeklidmaatschap voor mensen onder de 18 behouden, om 
leesvaardigheid te stimuleren; 

 ● Investeren in de vroegtijdige signalering van kindermishandeling door leraren 
hierin ondersteuning te bieden en op te leiden; 

 ● De maatschappelijke betrokkenheid van jongeren bevorderen door het 
aanmoedigen van vrijwilligerswerk en projecten bij lokale organisaties en 
bedrijven; 

 ● Vraag en aanbod beter afstemmen bij jeugdzorginstellingen in Helmond 
(zoals de Combinatie jeugdzorg) en inventariseren hoe jeugdigen en ouders 
de begeleiding ervaren; 

 ● Ontmoetingsplekken creëren voor jongeren; 

 ● Overgewicht tegengaan door sport en een gezonde leefwijze te stimuleren, 
voornamelijk onder jongeren; 

 ● De aanleg van sportgelegenheden altijd stimuleren en faciliteren; 

 ● Een sportabonnement voor iedereen toegankelijk maken; 
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 ● Lokale sportverenigingen behouden, aantrekkelijk maken en lidmaatschap 
stimuleren; 

 ● Verenigingen die getroffen zijn door het coronabeleid ondersteunen; 

 ● Geen kunstgrasvelden bij sportgelegenheden om bodemvervuiling tegen te 
gaan; 

 ● QR en coronapropaganda op scholen stoppen; 

 ● Een maatschappelijk stage als ‘verplicht’ onderdeel in het voortgezet  
onderwijs. Het verruimt de scope en het ‘buiten de comfortzone’ treden kan 
soms verrassende inzichten geven.
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Hoofdstuk 7

Economie 
& Sociale Zaken
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Hoofdstuk 7: Economie & Sociale Zaken

Onze ondernemers vormen het klop-
pende hart van onze gemeente. Toch 
draait het partijkartel juist deze onder-
nemers de nek om met verstikkende 
corona- en klimaatmaatregelen. Forum 
voor Democratie wil hier een einde aan 
maken. Onze ondernemers horen het 
respect te krijgen dat ze verdienen.
Ondertussen vormt niet alleen de over-
heid een bedreiging voor de onderne-
mers; ook de grote bedrijven zijn erop 

uit om hun kleine concurrenten berooid 
achter te laten. Daarom is het belang-
rijk dat de kleinschalige detailhandel 
(bakkers, slagers, groenteboeren, etc.) 
gesteund wordt in zijn overlevingsstrijd 
tegen supermarkten en groothandels. 
Lokale winkels die een hechte band 
met hun klanten onderhouden en het 
straatbeeld bepalen, zijn essentieel 
voor de leefbaarheid en het karakter 
van onze gemeente.
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Economie 
& Sociale Zaken

Wij willen: 

 ● Lagere gemeentelijke belastingen; 

 ● De hondenbelasting afschaffen; 

 ● Waar mogelijk een tegenprestatie eisen van mensen met een  
bijstandsuitkering;  

 ● De inkomensgrens voor gemeentelijke minimavoorzieningen behouden; 

 ● Regeldruk verminderen. Ondernemers faciliteren en niet tegenwerken met 
nodeloze regels; 

 ● Het MKB steunen in de vorm van financiële voordelen en een steunfonds; 
vooral voor de door corona geraakte bedrijven; en steunen met panden die 
leegstaan; 

 ● Kleinschalige detailhandel niet laten wegconcurreren door grote bedrijven. 
Er moet een goede balans ontstaan in het lokale ondernemerslandschap; 

 ● Gemeentelijke aanbestedingen zoveel mogelijk doen bij lokale bedrijven; 

 ● Openheid van zaken  aangaande kleine aanbestedingen; 
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 ● Startende ondernemers tegemoet komen bij huur van winkelpanden.  
In Helmond staan regelmatig winkelpanden voor langere periodes leeg.  
De vierkante meterprijzen zijn bijna net zo hoog als in Eindhoven centrum,  
en dat terwijl er minder voorbijkomend verkeer en dus minder inloop is; 

 ● Het de ondernemer makkelijker maken om meerdere werkzaamheden op één 
locatie uit te voeren, zonder dat de ondernemer het gevoel heeft dat hij of zij 
iets illegaals onderneemt;  

 ● Bestemmingsplannen makkelijk en snel kunnen aanpassen naar de  
werkzaamheden van de ondernemer. 
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Hoofdstuk 8

Natuur, Landbouw 
& Energie
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Hoofdstuk 8: Natuur, Landbouw & Energie

Het partijkartel legt het hele land 
een absurd energiebeleid op waar de 
gemiddelde Nederlander geen enkel 
voordeel van heeft. Weiland en water 
worden volgebouwd met windmolens 
en huizen moeten verplicht van het gas 
af, maar de vraag naar de betaalbaar-
heid van deze absurde plannen wordt 
niet eens gesteld.

Forum voor Democratie is tegen de 
windturbines en zonneparken die het 
uitzicht en het landschap verpesten 
en tegen de irrationele wens om heel 
Nederland van het gas af te krijgen. 
Ook in de gemeente koesteren wij ons 
unieke landschap en zullen we dat 
blijven verdedigen.

Naast de portemonnee en het uitzicht 
worden ook boeren bedreigd door 
de obsessie met CO2-uitstoot. De 
overheid heeft het groen-rode plan om 
de veestapel te halveren klakkeloos 
overgenomen, zonder steun van, of 
overleg met, de boeren zelf. Forum 
voor Democratie wil zich in de ge-
meenteraad inzetten om die landelijke 
plannen te dwarsbomen en de boe-
renbedrijven die vormgeven aan ons 
karakteristieke cultuurlandschap – en 
die ons bovendien van eten voorzien – 
te beschermen en te steunen.

Dat Forum voor Democratie tegen de 
klimaat- en regelgekte is, betekent niet 
dat wij tegen natuurschoon en groen 
zijn. Integendeel, meer dan welke partij 
dan ook willen wij ons inzetten voor 
het daadwerkelijk groener maken van 
Nederland en dus ook van onze ge-
meente. Wij zijn voor meer bos, bomen, 
hagen en struiken in onze gemeente. 
Dit komt niet alleen de schoonheid van 
de leefomgeving ten goede, maar ook 
de biodiversiteit.

Het Brabantse landschap moét worden 
behouden. Bossen en heidevelden, 
boerderijen met akkers en weilanden 
met vee, ze horen bij Brabant. Helmond 
moet zuinig zijn op het natuurschoon 
en dit niet laten lijden onder verstede-
lijking. Dit is ook waarom het kerkdorp 
Stiphout haar eigen aanzien wil behou-
den; en terecht. De aanleg van parken 
en ander groen is mooi, maar het heeft 
niet het authentieke karakter van de 
oorspronkelijke natuur.
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Natuur, Landbouw 
& Energie

Wij willen: 

 ● Stoppen met het zogenaamde klimaatbeleid; geen beperkingen op basis van 
CO2- of stikstof-reductiedoelen; 

 ● Geen natuurverwoestende windturbines, zonnevelden of biomassacentrales 
bouwen; 

 ● Geen verplichting voor inwoners om een warmtepomp te nemen,  
van het gas af te gaan of dure isolatie te installeren; 

 ● Geen verplichting voor zonnepanelen, warmtepompen of gasvrij wonen bij 
nieuwbouwwoningen; 

 ● Investeren in natuurbehoud en -ontwikkeling, zonder anti-agrarische  
Natura-2000 status; 

 ● Geen onnodige bomenkap; wij stimuleren juist het aanplanten van bomen. 
Voor elke gekapte boom moeten er minimaal 3 terugkomen; 

 ● Boerenbedrijven uit de gemeente beschermen tegen absurde plannen uit 
Den Haag; geen onzinnige ‘duurzaamheidsmaatregelen’; 

 ● Ons verzetten tegen het landelijke plan om de veestapel te halveren; 

 ● Subsidies voor de agrarische sector niet laten afhangen van de  
productiemethoden van de boer; 
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 ● Het platteland gezonder maken door (waar dat nog niet het geval is) 
 plattelandsweggetjes te ‘behagen’ en langs verbindingswegen overal bomen 
te planten; 

 ● Afval laten scheiden door de afvalverwerker om kosten te besparen; 

 ● Geen variabele kosten voor de verwerking van afval doorberekenen aan de 
burgers en de kosten voor afvalverwerking zo laag mogelijk houden; 

 ● Eén centraal/lokaal punt/winkelruimte betaald door gemeente waar boeren 
hun producten mogen verkopen zonder dat de boer toeslagen of huur moet 
betalen en marges moet afstaan aan de grote supermarkten; 

 ● Lokale boerenbedrijven die generaties lang zwaar hebben moeten investeren 
met financiën en zweet, belonen met het lokale leverancierschap, boven de 
machtige ketens.
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Hoofdstuk 9

Ouderen 
& Zorg
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Hoofdstuk 9: Ouderen & Zorg

Samenleven is ook: zorgen voor 
elkaar. Onder het wanbestuur en de 
vriendjespolitiek van het partijkartel 
is de zorg in de afgelopen jaren in het 
slop geraakt. Voor steeds meer geld 
lijkt er steeds minder te kunnen worden 
gerealiseerd. Een belangrijke oorzaak 
hiervan is dat de landelijke overheid 
een fors deel van de zorg op het bordje 
van de gemeenten heeft gelegd; vaak 
zonder de gemeente ook de middelen 
ter beschikking te stellen die nodig zijn 
om kwalitatieve zorg te kunnen leveren.
Alles moet uit de kast getrokken 
worden om de zorg in stand te houden, 
toegankelijker te maken en de mensen 
die in de zorg werken tegemoet te 
komen.

In Helmond zien we dat ouderen die 
gedwongen thuis moeten blijven 
wonen vanwege personeelsgebrek en 
gebrek aan verpleeghuizen niet goed 
verzorgd worden. Datzelfde geldt voor 
mensen met psychische problemen.

We hebben meer verzorgenden en 
verpleegkundigen nodig in de thuis- en 
verpleegzorg. De werkdruk in de zorg 
moet verminderd worden; de zorg 
moet worden opgeschaald. 
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Ouderen 
& Zorg

Wij willen: 

 ● De lokale zorg opschalen door passende lonen; 

 ● Inzet op het verbeteren van de gezondheid van de inwoners in de vier  
aandachts-wijken: Helmond Noord, Helmond Oost, Helmond West en de 
Binnenstad. Maar ook preventief in de wijken: Brouwhuis, Mierlo-Hout en 
Rijpelberg; 

 ● Het zorgpalet naar een hoger niveau brengen en mensen niet van het kastje 
naar de muur sturen in een jungle van instanties. De gefragmenteerde zorg 
moet stoppen;  

 ● Hogere (financiële) waardering voor de zorgmedewerkers; 

 ● Het personeelstekort aanpakken en wantoestanden in de zorg stoppen; 

 ● Inzet van Domotica (techniek met bediening op afstand) mag niet leiden tot 
toename van eenzaamheid. Het mag de fysieke arbeidsintensiviteit  
verlichten, maar is nooit een vervanging voor menselijk contact;   

 ● Thuiszorg, mantelzorg en kleinschalige zorg stimuleren; steeds meer ouderen 
komen niet in aanmerking voor een verzorgings- of verpleeghuis. Ouderen 
moeten daarom gedwongen thuis blijven wonen, evenals mensen met  
psychische problemen en worden te vaak verwaarloosd.  
Wij willen daar goed voor hen zorgen; 

 ● Meer zorginstellingen met bijbehorend personeel; 
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 ● Minder onnodige bureaucratie in de zorg en de werkdruk verminderen; 

 ● Investeren in zorg op maat voor ouderen en gehandicapten; 

 ● Een reorganisatie van de jeugdzorg en GGZ; weg met ellenlange wachtlijsten; 

 ● Ontoereikende jeugdzorgtoelages aanvullen met gemeentelijk geld; 

 ● Laagdrempelige (preventie)spreekuren bij de huisarts; meer ondersteuning 
voor huisartsen en praktijkondersteuners; 

 ● Openbaar vervoer zo veel mogelijk toegankelijk en betaalbaar maken voor 
gepensioneerden, met name minima-ouderen;  

 ● De groeiende eenzaamheid binnen de maatschappij tegengaan,  
voornamelijk bij jongeren en ouderen; 

 ● Mantelzorg makkelijker maken en vrijwillige zorg stimuleren; 

 ● Samenwerking tussen de verschillende organisaties in de zorg verbeteren en 
stimuleren;  

 ● Campagne over werken in de zorg opstarten; 

 ● Het PGB (= persoonsgebonden budget) voor de individuele zorgvrager 
verhogen; 

 ● Inzet van sociale teams als laagdrempelige eerstelijnsvoorziening voor brede 
basisondersteuning voor inwoners en huishoudens van alle leeftijden.
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Hoofdstuk 10

Handhaving 
& Veiligheid
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Hoofdstuk 10: Handhaving & Veiligheid

De veiligheid in Nederlandse dorpen en 
steden is in de afgelopen jaren schrik-
barend afgenomen. Schietpartijen, 
inbraken en autodiefstal lijken, zeker in 
verstedelijkte gebieden, steeds vaker 
voor te komen. Ouderen en vrouwen 
hebben het gevoel dat ze niet meer 
veilig alleen over straat kunnen en 
ondanks hun kwetsbaarheid worden 
mindervaliden steeds vaker slachtoffer 
van geweld. Tegelijkertijd daalt de 
aangiftebereidheid en steken andere 
partijen hun kop in het zand over de 
daders en de oorzaken van criminaliteit 
en recidive. De politie zucht al jaren 
onder bureaucratie en bezuinigingen. 
Daarnaast worden in kleine gemeenten 
AZC’s gebouwd die voor overlast 
zorgen en een gevoel van onveiligheid 
creëren.

Kortom: het rechtvaardigheidsgevoel is 
bij het partijkartel ver te zoeken. Forum 
voor Democratie is vastberaden om 
deze trend te keren door de politieca-
paciteit te vergroten, het mandaat te 
versterken en blauw op straat terug te 
laten keren.

Volgens het plan van de Nationale Po-
litie zou de wijkagent weer een belang-
rijke rol gaan spelen. Een functionaris 
die voornamelijk in de wijk is (‘ons kent 
ons’), netwerkt en informatie bij de 
burgers ophaalt. De verhouding met de 
gewone straatdienst zou 80-20% zijn, 
maar inmiddels is dat andersom. De 
gemeente Helmond moet dit erkennen 
en actie ondernemen. 
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Handhaving 
& Veiligheid

Wij willen:  

 ● Investeren in de politie om criminaliteit en overlast tegen te gaan;  
volwaardige agenten boven gemeentelijke handhavers (BOA’s); 

 ● BOA’s niet langer inzetten als boetemachines; 

 ● Agenten en handhaving zichtbaar maken op straat; zowel in stadscentra en 
woonwijken als in dorpskernen; 

 ● Het uniform handhaven zoals het is; FVD wil geen uitzonderingen om  
bepaalde bevolkingsgroepen tegemoet te komen;   

 ● 24-uurs beschikbaarheid van politie door middel van politieposten in drukke 
gebieden met een groter risico op criminaliteit; 

 ● De administratieve last op agenten verlichten; 

 ● Stoppen met het taboe maken van preventief fouilleren; wapens moeten 
geweerd worden van straat; preventief fouilleren is gelet op het groeiende 
bezit/gebruik van met name steekwapens (bij steeds jongere verdachten) 
belangrijk; 

 ● Wijkcentra waar nodig invoeren of versterken; hier kunnen jongeren aan 
motiverende activiteiten meedoen; 



44Forum voor Democratie 2022

 ● Samenwerking tussen de gemeente, politie, scholen en zorginstellingen 
bevorderen om overlast en criminaliteit terug te dringen; 

 ● Inzetten op buurtpreventie om criminaliteit terug te dringen; 

 ● Beroepsvoorlichting op middelbare scholen over werken bij de politie en 
justitie stimuleren; 

 ● Geen AZC’s openen in de gemeente Helmond; 

 ● Het doen van aangifte stimuleren en de opsporingscapaciteit verhogen; 
 

 ● Het ontstaan van een controle-gemeente voorkomen en dus geen uitbreiding 
van cameratoezicht of andere controlerende techniek.
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