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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Vorig jaar is de wijkraad volgens goede traditie gezamenlijk met leden van het college door de wijk
Rijpelberg gefietst. Er werd toen stilgestaan bij de ORO aan het Baroniehof. Daar werden enkele problemen
besproken die buurtbewoners ervaren. Aan de orde kwamen de problemen m.b.t. verkeersoverlast,
parkeerhinder en slecht onderhouden groenstroken.
Zowel de burgemeester als wethouder Houthooft-Stockx hebben op dat moment een aantal toezeggingen
gedaan. De burgemeester zou zorgen dat de groenstrook, grenzend aan het terrein van de ORO, aangepakt
zou worden en het hekwerk zou bekleed worden met begroeiing. De wethouder zou de plaatsing van een
paaltje onderzoeken, om zo het sluipverkeer aan te pakken.
Helaas blijkt er van deze toezeggingen een jaar later niets terecht gekomen.
De SP heeft daarom de volgende vragen:
1) Waarom is de groenstrook nog steeds niet aangepakt? Waarom is er geen begroeiing geplaatst
tegen het hekwerk? Is de burgemeester bereid zijn toezegging alsnog spoedig na te komen?
2) Waarom is er nog steeds geen paaltje geplaatst om het sluipverkeer aan te pakken? Is de
mogelijkheid wel onderzocht en besproken met de hulpdiensten? Wat was hiervan de uitkomst? Is
de wethouder bereid haar toezegging alsnog spoedig na te komen?
3) Is het college bereid de wijkraad over de ondernomen actie te informeren?
Erik de Vries,
namens de SP-fractie
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
Beide onderwerpen zijn door de wijkraad / bewoners aan de orde gesteld en besproken tijdens
klankbordgroepen, m.b.t. de groenstrook op 8 december 2007 en m.b.t. het afsluiten van de Baroniehof
d.m.v. een paaltje op 7 december 2006.
M.b.t. de groenstrook bij ORO het volgende:
Vijf dode en vier levende berken zijn gerooid en geheel volgens de visie van de bewoners vervangen door
vier amberbomen tevens zijn dwergmispels en enkele vlinderstruiken bij geplant.
Er is geen klimop geplant tegen het hekwerk, omdat aan de andere zijde van het hek reeds een taxus-haag
door ORO was geplant. De klimop zou gaan vergroeien met de taxus, hetgeen niet gewenst is. Bovendien
wordt hetzelfde effect bereikt met de taxus-haag, nl. geen inschijnend licht van geparkeerde auto’s die
avonds gebruik maken van de parkeerplaats. Uitvoering van die afspraken is teruggekoppeld met de
vragenstellers en heeft in de eerste maanden van 2008 plaatsgevonden.
M.b.t. de afsluiting van de Baroniehof (middels een paaltje) het volgende:
De voorzitter van de Vereniging Werkgroep Baroniehof heeft medio 2006 een brief gestuurd met een
handtekeningenlijst waarin gevraagd wordt om een paaltje te plaatsen. Ons college alsmede de
hulpdiensten zagen (en zien nog steeds) meer nadelen dan voordelen in een dergelijke maatregel.
Tijdens de klankbordgroepvergadering van 7 december 2006 is dit toegelicht. Na een discussie is uiteindelijk
afgesproken het paaltje te plaatsen met als voorwaarde dat er geen bezwaren zouden komen.
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Uiteindelijk hebben diverse bewoners bezwaar ingediend en zijn in het gelijk gesteld door de
bezwarencommissie. Daarop is besloten de maatregel niet uit te voeren. De wijkraad en de Vereniging
Werkgroep Baroniehof zijn hierover per brief geïnformeerd. Opmerkelijk detail is dat de bewoners, die
bezwaar indienden, ontkenden dat zij de handtekeninglijst zouden hebben ondertekend. Deze procedure is
inmiddels alweer meer dan een jaar geleden afgerond.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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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