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Verslag hooravond Begroting 2016 
 
Datum:    dinsdag 13 oktober 2015 
Aanwezige raadsleden::  J.L. van Aert, S.J.P.H.A. van de Brug, H.M.J.M. van Dijk, J.F.J. Kuypers,  

mevrouw M.J.A. Maas, F.J. Mol,   mevrouw S.T.G.D. Peters-Hegeman, 
mevrouw M.T.M. van der Pijl, M.P.J. Rieter, mevrouw J.M.G. Spierings-Van 
Deursen, A. Spruijt, mevrouw S.A.C. Stijkel-van den Braken, T.J.W. van de 
Ven, M.G.M. van Wetten, M. Chahim, S.A.W. Stevens, J.G.M. Verbakel, 
mevrouw H.C.A. Verouden-Berens, M.R. Isselt, mevrouw G.L.C.C. van den 
Waardenburg en N. Zarroy 

Voorzitter:    C. van der Burgt 
 
 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur en geeft uitleg over doel en opzet van de hooravond. 
Daarna geeft hij het woord aan de eerste spreker. 
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e
 spreker: mevrouw P. Jaspers namens de kookgroep van de Terp 

 

Goedenavond Allemaal, 
Beste dames en heten van de gemeenteraad. 
 
  
Mij is gevraagd om u uit te leggen waarom wijkhuis de terp niet dicht kan/mag. 
  
Ten eerste is dit een wijkhuis voor de normale burger. Hier is het dagelijks te doen 
en niet alleen voor onze kookgroep waar ik eigenlijk voor sta, maar voor alle 
verenigingen. hier komt zoveel jeugd, ouderen en mensen die nog een klein stukje 
de deur uit kunnen. De drempel die vele kennen is hier niet " dit is ons huis". De terp 
heeft zoveel faciliteiten, zoveel ruimtes die allemaal een eigen invulling hebben. 
  
Voor de kookgroep waar ik zelf actief lid van ben houdt het hier op. we zijn vanuit 
verzorgingshuis de Eeuwsels naar hier verhuisd, omdat de Eeuwsels verbouwd werd. 
Gelukkig konden we bij de Terp terecht want er waren toen al weinig tot geen 
locaties die ons vooruit konden helpen.  
In onze kookgroep zitten mensen die in onze wijk wonen, oud en jong, van 
Nederlandse en niet-Nederlandse afkomt. Naast het koken is het samen zijn 
belangrijk. De kookgroep haalt mensen uit een isolement. 
 
En nu de terp dicht moet van u kunnen wij onze hobby en passie niet meer 

uitoefenen. Geen een andere wijkhuis in de omtrek heeft de faciliteiten die wij nodig 

hebben voor onze groep. Dus zit er niets anders op dan te stoppen met ons clubje. En 

ik denk dat voor vele gaat gelden. De armoede onder ons groeit steeds meer en niet 

alle ouders kunnen ver weg voor de hobby's van hun kinderen. Dus ook zij kunnen 

stoppen.  

  

Beste mensen denk goed na voordat u uw besluit maakt. Waarom onderaan de ladder 
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gaan bezuinigen het kan ook vele andere manieren. Denk aan onze kinderen, ouderen 

en minder bedeelden. 

  

Bedankt voor het aanhoren van mijn verhaal. 

 

Met vriendelijke Groet  
 
 
Vragen aan mevrouw Jaspers 
Mevrouw  Maas vraagt hoe de kookgroep is samengesteld en hoe vaak deze bijeenkomt.  
Mevrouw Jaspers geeft aan dat het wereld-kookgroep (van Irak via Indonesië naar Suriname) is van 
ongeveer 12 personen, die 1 x per vier weken bijeenkomt. 
Mevrouwen Verouden vraagt of de keuken ook door andere groepen gebruikt wordt. 
Mevrouw Jaspers antwoordt dat zij vermoedt dat dat het geval is. De Kamenij en de Boerderij zijn geen 
alternatieven omdat daar geen keuken is. 
De heer Zarroy vraagt of er nog reactie vanuit college is gekomen na het bezoek. 
Mevrouw Jaspers weet dat niet. 
De heer Rieter benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over de sluiting van de Terp; er ligt alleen nog 
maar een voorstel van het college. 
De heer van de Brug vraagt of mevrouw Jaspers bij de LEV groep in dienst is. 
Mevrouw Jaspers antwoordt dat ze vrijwilligster is. 
 
 
De voorzitter dankt mevrouw Jaspers voor haar bijdrage en geeft vervolgens het woord aan 
 
2

e
 spreker: de heer W. van de Kerkhof namens de stichting Draaiorgels Helmond 

 

 

 

     
 

 
   
 
Helmond:13.10.2015 
 
Betreft: Begroting Gemeente Helmond 2016 * Orgelhuis Gaviolizaal 
 
Geachte Voorzitter, College van Burgemeester & Wethouders, Raadsleden, 
Wij, Stichting Draaiorgels Helmond, hebben na het doorspitten en puzzelen in de 
begrotingstukken 2016 van de Gemeente Helmond enige op- /aanmerkingen 
betreffende het gestelde onder de noemer “Orgelhuis “ zijnde de Gaviolizaal 
alsmede de gegevens gevonden onder Speelhuis / Gaviolizaal. 
In de begroting staat onder punt 515, exploitatiekosten Orgelhuis ’n bedrag groot 
50.000,-- euro genoemd. Wij nemen dat dat bedrag te laag is i.v.m. het besluit van de 
Gemeenteraad, juni 2014, de Stichting ’n bedrag toe te kennen van 60.000,-- euro 

Stichting Draaiorgels 
Helmond 
 

Secretariaat:  
Bernoullistraat 3  

5707 RX Helmond 
 

Contact: 
 

 06-53927823 
 info@draaiorgelshelmond.nl  

     www.draaiorgelshelmond.nl  

mailto:info@draaiorgelshelmond.nl
http://www.draaiorgelshelmond.nl/
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bestaande uit; 43.000,-- euro huurkosten en 17.000,-- euro t.b.v. Nutsvoorzieningen 
en subsidie. 
Wij verzoeken u om deze genoemde post te verhogen naar de werkelijke kosten 
zijnde 60.000,-- euro, welke ons ziens in de toekomst met de nodige inspanningen 
van beide partijen verlaagd kan worden. Te denken valt aan de huursom (het is toch 
’n slooppand, in uw ogen) en door vervanging van de stroom vretende lichtbronnen, 
welke al ’n deel door eigen middelen zijn vervangen, maar de liefde kan niet van een 
kant komen. 
Verder zien wij in het overzicht “Wat mag het kosten” dat het Speelhuis / Gaviolizaal 
2 x vernoemd wordt en dat deze van elkaar al in juni 2014 ontkoppeld zijn. Mocht het 
zo zijn dat in deze genoemde posten geldmiddelen zijn opgenomen welke toekomen 
aan de Gaviolizaal zouden wij die gaarne vernoemd willen zien onder punt 515 
exploitatie Orgelhuis c.q. Gaviolizaal  
Ter informatie: Het bedrijfsplan alsmede de eventuele kosten verhuizing van de 
Gaviolizaal worden u deze week aangeboden of zijn reeds in uw bezit. 
Uw antwoord in deze met veel interesse tegemoet ziend, waarvoor dank, tekent, 
Will v.d. Kerkhof. 
Voorzitter Stichting Draaiorgels Helmond.       
            
 
 
Vragen aan de heer van de Kerkhof 
Mevrouw Maas vraagt zich af hoe staat met de bezoekersaantallen. 
De heer van de Kerkhof meldt dat tot dit moment al 1000 bezoekers meer zijn binnengekomen in vergelijking 
met dezelfde periode van het vorig jaar; de verwachting is dat het laatste kwartaal 2015 nog een duizendtal 
bezoekers meer zal laten zien. 
De heer Zarroy is benieuwd of er al een reactie van het college is mbt het bedrijfsplan 2016. 
De heer van de Kerkhof antwoordt dat het plan vorige week naar de wethouder en de afdeling cultuur is 
gegaan; hij heeft daar nog gen reactie op gekregen, maar rekent wel op een gesprek binnenkort. 
De heer Spruijt vraagt of hij het goed begrepen heeft dat de stichting vraagt om een hoger bedrag in de 
begroting ( conform besluiten uit 2014) en de eventueel vrijkomende middelen bij de ontkoppeling van ’t 
Speelhuis en de Gaviolizaal in de begroting. 
De heer van de Kerkhof beaamt dat. 
 
 
De voorzitter dankt de heer van de Kerkhof voor zijn bijdrage en geeft het woord aan 
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e
  spreker: De heer C. Smits namens de Speeltuin Helmond – West 

 

Geachte raadsleden, 

Zoals u weet zijn in Helmond-West de aanpassingen in het kader van de wijkvernieuwing in volle 

gang. Volop zichtbaar zijn de fysieke veranderingen die dat met zich meebrengt in de zin van 

nieuwbouw, een nieuw wijkhuis-brede school en aanpassingen in de wegenstructuur. Ook speeltuin 

“Helmond-West” krijgt daar het nodige van mee. Vorig jaar is de ingang verlegd t.b.v. de aanleg 

van de Kasteelherenlaan en heeft een eerste grondcorrectie plaatsgevonden om de aanleg van een 

rotonde mogelijk te maken. Volgend jaar zal een start gemaakt worden met de aanleg van het 

Goorlooppark-midden, waarna er een tweede grondcorrectie zal plaatsvinden. Omdat, ter 

compensatie, de speeltuin aan de spoorkant uit zal breiden en een heel andere vorm zal krijgen, was 

een herziening van de gehele inrichting nodig. Daar is, in samenwerking met ontwerpbureau 

buroBlad, een compleet nieuw ontwerp voor gemaakt. Dat ontwerp zal volgend jaar, na de 

grondcorrecties, verwezenlijkt gaan worden. 

De speeltuin wil zich breed maatschappelijk inzetten. Zonder ons eerste doel: kinderen een veilige 

speelplek bieden, uit het oog te verliezen, geven we ruimte aan ideeën die in het verleden 

onderhuids misschien wel leefden, maar nu, nu de wijkontwikkeling in volle gang is, opborrelen.  

Zo bleek er behoefte te zijn aan een beweegtuin voor wijkbewoners die zelden of nooit sporten. De 
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speeltuin leek de ideale plek. We hebben hiervoor graag ruimte gemaakt. Het blijkt te werken, het 

aantal deelnemers neemt gestaag toe en het blijkt o.a. een middel te zijn om ook de integratie van 

oorspronkelijk niet Nederlandse wijkbewoners te bevorderen. Door deze activiteit ontmoeten 

mensen elkaar en drinken na afloop gezamenlijk een kop koffie in de kantine. Hierdoor wordt de 

sociale cohesie in de wijk en de zelfredzaamheid van de bewoners bevorderd. 

 

In de toekomst wil het IVN, dat op zoek was naar geschiktere huisvesting, haar activiteiten vanuit 

de speeltuin gaan organiseren. Natuureducatie voor kinderen kan dan in de speeltuin (nestkastjes) 

en in het Goorlooppark plaats vinden. Er zullen vanuit de speeltuin wandelingen voor kinderen en 

volwassenen georganiseerd gaan worden. Hierover is ook al contact gelegd met basisschool 

Westwijzer. We zien beide de mogelijkheden die de aanwezigheid van het Goorlooppark én het 

IVN kunnen bieden. 

 

De overwegingen die een rol speelden bij de herinrichting van de speeltuin én de belangstelling 

vanuit andere partijen (o.a. IVN, Brede Basis School Westwijzer) maakten dat het bestuur ook is 

gaan nadenken over de andere voorzieningen die we in de speeltuin herbergen.  We hebben u hier 

enkele jaren geleden al deelgenoot van gemaakt toen we om een bijdrage vroegen voor een 

tijdelijke voorziening ter vervanging van onze kantine. Inmiddels zijn we enkele jaren verder en 

hebben de ideeën ruimte gemaakt voor veel concretere plannen. Omdat in de toekomst ook aan 

activiteiten  van anderen onderdak geboden moet worden ( o.a. IVN, gebruikers van de beweegtuin) 

en omdat er nieuwe toiletten gerealiseerd moeten worden, vallen deze plannen wel een stuk duurder 

uit. 

Door de aanleg van de Kasteelherenlaan moest de ingang verplaatst worden. De huidige ligging van 

de kantine is daardoor in de toekomst een zeer onlogische plek. Bovendien is de kantine gebouwd 

in het midden van de jaren 60 van de vorige eeuw en aan het einde van haar houdbaarheidsdatum 

gekomen. De inrichting is gedateerd, de keuken kan niet meer voldoen aan de wensen van onze 

bezoekers, het dak moet gerepareerd en mogelijk vervangen worden en de elektrische installatie 

heeft niet de capaciteit die deze zou moeten hebben. De toiletten die zijn gerealiseerd in een deel 

van het onderhoudsgebouw zullen moeten verdwijnen omdat dit gebouw totaal verkeerd ligt op het 

terrein zoals het er in de toekomst uit gaat zien. De aanpassingen in de tuin zijn financieel gedekt, in 

onderhoudsfaciliteiten is voorzien, maar toiletvoorzieningen zijn niet in de plannen meegenomen. 

Bovenstaande maakt duidelijk dat er iets moet gebeuren. De speeltuin heeft behoefte aan een nieuw 

multifunctioneel paviljoen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten (ouders van spelende kinderen, 

deelnemers beweegtuin), waar ruimte is voor lezingen, workshops (IVN)en vergaderingen. 

Omdat speeltuin “Helmond-West” een heel “groene” uitstraling heeft en in het kader van de 

wijkontwikkeling ook de nieuwe woningen en het wijkhuis-brede school  zo “groen” mogelijk 

gerealiseerd moesten worden, willen we ook een nieuw paviljoen dat aan dat beeld voldoet. Het 

past in de veranderingen in de wijk, in de ligging (in de nabije toekomst tegen een ecologische 

verbindingszone aan) en ook in de huidige tijd waarin steeds duidelijker wordt dat we zuinig met 

onze energiebronnen moeten omgaan. 

 

Al deze gedachten en ideeën liggen ten grondslag aan een ontwerp dat door een architect is 

uitgewerkt, inmiddels op papier staat en waarvan u een impressie terugvindt in de zojuist 

overhandigde papieren. 

 

Uiteraard kost dit gebouw geld. Veel geld. We zijn al zover dat er een bestek is opgesteld door een 

aannemer en komen op een totaal van € 600.000,- uit. Hier zijn alle kosten in opgenomen. 

Inmiddels is voor ongeveer 30% van de kosten dekking gevonden. We zijn in gesprek met partijen 

die mogelijk partner worden in dit project. Diverse fondsen zullen worden benaderd en natuurlijk 

zoeken we naar mogelijkheden om mensen (wijkbewoners) bij de bouw te betrekken, waaronder 

uiteraard onze eigen vrijwilligers. Hiermee verwachten we ook ongeveer 30 % te kunnen dekken. 
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Maar er blijft een gat over van ongeveer 40 % (€ 250.000,-) dat gedicht moet worden. Daarvoor 

doen we, in het kader van de wijkontwikkeling in de wijk Helmond-West, een beroep op u.   

We zijn nog volop bezig om de complete plannen in een documentatiemapje bijeen te zetten. Als dit 

klaar is zullen we u een exemplaar doen toekomen. 

Impressie nieuw paviljoen, vooraanzicht van links 

 
 
 
Impressie nieuw paviljoen, vooraanzicht van rechts 

 
De heer Smits vult nog aan met enkel kentallen: 

- Er zijn 20 vrijwilligers 
- Er zijn ongeveer 800 gezinsleden lid 
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- Er komen 40. 000 bezoekers, waarvan 60% uit Helmond 
- De contributie gaat in 2016 omhoog 

Vragen aan de heer Smits 
De heer Spruijt vraagt hoeveel de contributie zal gaan stijgen. 
De heer Smits antwoordt dat de contributie van € 20 -  gaat naar € 25,-; bij leden is daar begrip voor. 
De heer Rieter vraagt of de IVN deel uit maakt van de basis die ligt onder het financieringsplan. 
De heer Smits antwoordt daarop positief. 
De heer van Dijk vraagt zich af of in het kader van de wijkontwikkeling er een aparte discussie met het 
bestuur van de speeltuin heeft plaatsgevonden. 
De heer Smits geeft aan dat dat niet het geval is. 
De heer van Aert vraagt of het bedrag van € 250.000,- naar beneden bijgesteld kan worden. 
De heer Smits zegt dat als de andere partners meer zullen inbrengen dat dit bedrag kan worden bijgesteld. 
Hij wil wel waken voor de situatie dat we allemaal op elkaar aan het wachten zijn ( de tunnel, de nieuwe weg 
etc.). De wat hoge kosten van een dergelijk gebouw zijn ook te herleiden op het aspect veiligheid voor 
kinderen. 
De heer Zarroy vraagt of dit gehele pakket bekend is bij het college. 
De heer Smits stelt dat de wethouder op de hoogte is. 
 
De voorzitter dankt de heer Smits voor zijn bijdrage. 
 
Hij wijst de raadsleden nog op de raadsbijeenkomst van donderdagavond (technische vragen begroting 
2016). 
 
Hierna sluit de voorzitter de bijeenkomst om 20.05 uur. 
 
 
 
 
 
 
 
 


