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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Sinds kort is in Helmond het vierde spoorwegstation operationeel, namelijk het station Brandevoort. Een
prachtig gebouw waar de wijkbewoners blij mee zijn en dat, gezien de eerste ervaringen, duidelijk voorziet in
een behoefte.
Helaas constateren we de laatste tijd in toenemende mate overlast, vernielingen en vervuiling in en rond de
stationsgebouwen. Dat veroorzaakt niet alleen extra kosten en de nodige irritatie, maar tevens een gevoel
van onveiligheid. Dat vinden wij niet acceptabel.
Wij begrijpen dat het station nog niet officieel is opgeleverd en daardoor is het mogelijk dat het beheer en
toezicht niet optimaal geregeld is. Graag willen we van u weten welke maatregelen u wilt treffen om de
bovengenoemde problematiek op te lossen.
Wij zouden u willen vragen om op korte termijn de situatie te optimaliseren, o.a. wat betreft inrichting en
verlichting van de openbare ruimte en de nodige afspraken te maken op het gebied van beheer en toezicht.
Namens de fractie van het CDA,
Jan Roefs.
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Beheer en onderhoud
Terecht schetst u dat de gemeente een prachtig station rijker geworden is. Dit vraagt dan ook de nodige zorg
en aandacht. Vooral in een gebied dat volop in ontwikkeling is. Dit laatste brengt met zich mee, dat we het
station hebben mogen openstellen ten faveure van de bewoners van Brandevoort en omgeving, terwijl de
werkzaamheden nog in volle gang zijn.
De werkzaamheden aan het station zelf zijn nog niet naar volledigheid afgerond, en de inrichtingen rondom
vorderen naar gelang de oplevering van de woningbouw. Aangezien het station en de omgeving
opengesteld is voor publiek en gebruikers, betekent dit dat de zorg voor veiligheid en reiniging daarmee
begonnen is voor de gemeente.
Helaas is het onderhoud niet goed geweest. Voor wat betreft het gebouw is de beheerder hierop
aangesproken. Deze zal, ondanks dat er nog geen ( officiële ) overdracht heeft plaatsgevonden, de nodige
acties nemen (schoonmaak en reparaties) en inspectierondes inplannen. De beheerder ProRail geeft aan de
problematiek hiermede in de hand te hebben.
Aan de openbare ruimte, bestrating en meubilair, zijn nog geen gebreken te constateren. Eventuele graffiti is
na melding of constateren zo snel mogelijk verwijderd.
Optimaliseren van de situatie
In de openbare ruimte is tijdelijke verlichting geplaatst. Deze zal worden uitgebreid, nu langzamerhand
grotere delen aan beide zijden woonrijp worden gemaakt.
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Toezicht
Zoals hierboven aangegeven houdt de beheerder van het stationsgebouw zelf zijn inspecties.
Hetzelfde geldt voor de gemeente. De wijkopzichter is op meerdere momenten ter plaatse geweest en heeft
verontreinigingen en graffiti laten verwijderen. Een van de bezoeken was in de avonduren samen met een
medewerker van Buurtpreventie Brandevoort. Daarnaast komt de opdrachtgever van het woonrijpmaken
regelmatig ter plaatse. Hierbij zijn onder andere afspraken gemaakt over opslag materiaal, zoals
straatstenen. Met de politie zijn eveneens afspraken gemaakt om vaker te patrouilleren.
Meldingen
Wanneer de bewoners, bezoekers en gebruikers van het station onregelmatigheden constateren kunnen zij
hiervan melding maken bij de gemeentelijke Klanteninformatie, via telefoon en email. Dit heeft tot op dit
moment nog geen enkele keer plaatsgevonden.
Wij zullen het telefoonnummer 587690 voor de meldingen met betrekking tot de openbare ruimte
nogmaals aan de commissie Buurtpreventie bekend maken, alsmede de wijkraad voor Brandevoort.
Wij hebben er het volste vertrouwen in dat met de hierboven geschetste maatregelen en organisatie het
station Brandevoort met omgeving zijn goede uitstraling en kwaliteit blijft behouden.
Wij hopen u voldoende te hebben geantwoord.
Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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