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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Ook wij hebben kennis genomen van uw brief van de afd. Communicatie d.d. 1 oktober met bovengenoemd
kenmerk waarin bewoners van Helmond-West worden opgeroepen om medewerking te verlenen aan de
grote opruim- / schoonmaakactie in Helmond West. Een actie die binnenkort zal worden uitgevoerd en die
als een “voorbode” geldt op de nog te presteren Wijkvisie Helmond –West.
In die brief roept u de bewoners op om hun medewerking te geven aan de grote schoonmaakactie die
binnenkort op touw wordt gezet met medewerking van politie, stadswacht en woningbouwvereniging.
Het streven van deze grote schoonmaakactie is om overlast situaties vanwege bijv. geparkeerde
aanhangers, caravans, vervuilde achterompaden, alcoholgebruik in de openbare ruimte e.d. aan te pakken.
De deur aan deur verspreide brief is daar duidelijk in.
Maar of u hiermede het resultaat behaalt waar u naar streeft, is wat ons betreft bij voorbaat al discutabel.
Enkele reden hiervoor zijn te noemen;
1) Ondanks dat het streven is om de Nederlandse taal ook in Helmond-West breed in te voeren zal bij
vele bewoners uw brief communicatief niet overkomen.
2) De schoonmaakactie in deze vorm aangekondigd, waarbij (strenge) handhavingacties niet
zullen/moeten worden uitgesloten (bekeuringen uitschrijven), zal zeker op onbegrip gaan stuiten.
3) De acties, die zullen volgen uit de aangekondigde Wijkvisie, zullen hierdoor niet of nauwelijks op het
gewenste draagvlak kunnen gaan rekenen.
4) Stichting Buurtbeheer Helmond West en de nieuw aangesteld buurtbeheerder worden in uw brief
niet genoemd, terwijl zij juist het instrument kunnen zijn voor bijv. het creëren van draagvlak.
5) Etc. etc.
Kortom wij vinden uw brief om diverse redenen, zeker ook strategisch gezien, heel ongelukkig.
Natuurlijk is en blijft handhaving een alledaagse bezigheid maar een intensivering op dit moment, vlak voor
de presentatie van de Wijkvisie, zal averechts gaan werken.
Draagvlak en medewerking in zo’n oude volksbuurt, waar de bevolkingsamenstelling zo multicultureel en
gedifferentieerd is, vergt een andere benadering.
Neem eens een voorbeeld aan eerdere acties in Helmond –West!
Succes werd behaald door “bekende en midden in de wijk als bekendstaande Hagenezen” te benaderen en
hen als “trekker / bruggenbouwer” te laten fungeren.
Zij sloegen een “brug” tussen bewoners en bestuurders, corporatie, politie e.d.
Wie kent niet de rol van Jan van de Kerkhof, bij de bewoners meer bekend als “Jan de Poet”, bij de acties
tijdens de grootschalige renovatie en herinrichting van oud Helmond-West!
Succesvol destijds.
Een strategie die werkte en die weer kan gaan werken omdat in Helmond-West nog voldoende potentieel
aanwezig is.
Kortom naar onze inzichten loopt u een verkeerd communicatie traject en zal de uitwerking van de Wijkvisie
daar zeer zeker onder gaan lijden. Wij zijn daar zo zeker van omdat binnen onze politieke partij diverse
leden zijn die hun roots c.q. domicilie in dit oudste gedeelte van Helmond hebben liggen.
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Naar onze inzichten creëren U en uw partners, zomogelijk onbewust, een valse start ondanks de goede
voornemens die zeer zeker in de Wijkvisie zullen worden gepresenteerd!
Jammer omdat het beginnen met een achterstand, geen garantie geeft voor de kwaliteitsimpulsen die wij
allemaal nastreven.
Wij denken dat de betrokkenheid en draagvlak van de wijkbewoners nog is te mobiliseren door bijv. bij de
start nog een (feestelijke) wijkbijeenkomst te organiseren.
U refereert daar wel enigszins aan in uw brief, maar of dat deze activiteiten enig soulaas vinden valt te
betwijfelen.
Een start waarbij de organisatie met en door wijkbewoners en hun vertegenwoordigers wordt gedaan, zal
zeker meer impact hebben.
Hopende dat deze brief als een positief kritische toenadering wordt gezien, hopen wij dat de plannen die
voor Helmond-West bestemd zijn/zijn gemaakt haar uitwerking zullen hebben.
Hoogachtend,
Fractie Helmondse Belangen
Fvz Berry Smits.
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