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Beste
stadgenoten,
Als gemeentebestuurder ben je dag in dag uit bezig met het reilen en
zeilen van de stad Helmond. Met de fijne, goede en mooie dingen, maar
natuurlijk ook met de problemen, die zich van tijd tot tijd voordoen.
In al die drukte en hectiek vergeten we nog wel eens dat inwoners behoefte hebben
aan meer informatie over de belangrijkste plannen en ontwikkelingen voor de
komende jaren. In die behoefte willen we met deze huis-aan-huiskrant voor een deel
voorzien.
We kunnen daarbij onmogelijk volledig zijn. We richten ons op speerpunten van
beleid. Waar liggen de grootste kansen en mogelijkheden voor Helmond, is dan de
vraag? En welke problemen pakken we het eerst aan?
Veiligheid is een onderwerp dat ons allemaal aangaat. We doen alle mogelijke moeite
om die veiligheid zoveel mogelijk te bevorderen, op straat maar ook in de huiselijke
omgeving. Om de samenwerking tussen alle instanties die te maken hebben met veiligheid te stimuleren, kent Helmond sinds kort een Veiligheidshuis.
Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Voor dit college van B&W is jeugd- en jongerenbeleid dan ook van het allergrootste belang. We lopen voorop met een jeugdvolgsysteem. Problemen op tijd herkennen en organisaties niet langs elkaar heen
laten werken, dat is de insteek daarvan. Maar voor jongeren is zoveel meer nodig.
Goed onderwijs, goede vooruitzichten op een leuke baan en – vooral ook niet te
vergeten – mogelijkheden om de vrije tijd prettig in te vullen. Wij stimuleren allerlei
initiatieven die daaraan een bijdrage leveren.
Helmond kent een rijk en indrukwekkend industrieel verleden. We willen dat verleden
op een bepaalde manier tot leven brengen. Niet alleen het verleden op economisch
gebied is bijzonder, ook het heden en de toekomst mogen, nee moeten genoemd
worden. Helmond is op weg de automotive- en de food-stad van Nederland te
worden. Allerlei ontwikkelingen en producten op het gebied van de auto- en
voedselindustrie vinden hun oorsprong in onze stad.
Helmond beschikt over vele betrokken en enthousiaste vrijwilligers, de haarlemmerolie voor ons sociale bestaan. Onze vrijwilligers zijn zelfs sinds vorig jaar landelijk
bekend. In december 2006 mochten we het GemeentenCompliment in ontvangst
nemen, een prijs voor goed vrijwilligersbeleid. De gemeente kreeg de prijs, maar de
vrijwilligers verdienen hem.
Ook in de ruimtelijke en fysieke sfeer hebben we onze plannen en uitdagingen. We
willen onze naam op het gebied van (duurzaam) bouwen en wonen hoog houden.
Suytkade en Brandevoort, maar ook de herstructurering van de oudere wijken en
buurten, staan daar garant voor. Alle fysieke ontwikkelingen zijn gebundeld in het
Algemeen Structuurplan, dat enkele jaren geleden is vastgesteld. Verdere verfraaiing
en uitbouw van het stadshart is ook zo’n wezenlijk onderdeel van het gemeentelijk
beleid. Dat hart moet harder kloppen en intensiever bruisen dan ooit tevoren. Bij een
stad hoort ook een goede bereikbaarheid. Daar ligt de komende jaren één van onze
grootste uitdagingen. Waarbij we vooral niet zullen vergeten, dat mobiliteit niet ten
koste mag gaan van het vele groen in en om de stad.
Tot zover een korte vooruitblik op de inhoud van deze krant. Ik hoop dat u er als lezer
uw voordeel mee doet. Daarnaast is het goed om te weten dat Helmond (NL) en
Mechelen (B) zijn gestart met een vernieuwend citymarketingproject “Citymarketing
voor Centrumsteden” met een Europese subsidie; een Interreg III project. Hiermee
willen we Helmond in de toekomst nog meer op de kaart zetten. Om u op de hoogte
te houden van alle ontwikkelingen op het gebied van Citymarketing, kunt u de
nieuwsbrief Citymarketing downloaden op www.helmond.nl/citymarketing. Wilt u
reageren op artikelen uit deze krant: voor officiële opiniepeilingen hebben we
tegenwoordig ons digipanel, maar u kunt ook rechtstreeks via e-mail uw mening
kenbaar maken: f.jacobs@helmond.nl. Laten we samen werken aan een nog fijnere
stad. Helmond is het waard!
Drs. A.A.M. Jacobs
Burgemeester van Helmond
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Uitbreiding stadscentrum
Helmond
Trekpleister voor de regio
Een ruimer, stijlvol en samenhangend centrum. Met een
nieuw plein, meer winkels en appartementen aan het
water, groene ‘linten’, optimale parkeervoorzieningen
en nog veel meer. De gemeente Helmond heeft grote
plannen. Na de geweldige opknapbeurt van het
bestaande centrum wordt het centrum ook flink
uitgebreid. Daarvoor is een zogenaamd Masterplan
gemaakt met de naam ‘Centrumplan Helmond‘, onder
leiding van de Spaanse professor Joan Busquets, een zeer
gerenommeerd stedenbouwkundige. Het plan kwam tot
stand in samenwerking met de gemeente en de projectontwikkelaars ING Real Estate en AM. In het plan staat
onder andere dat het huidige aantal winkels bijna wordt
verdubbeld.
Oud en nieuw smelten samen
Busquets weet de lege plekken in het centrum heel goed te gebruiken. Daardoor
wordt het centrum groter zonder veel extra meters in te nemen. En de unieke visie
van Busquets zorgt voor een heel eigen uitstraling. Hij heeft moderne vormen
gevonden die goed in de krachtige, historische structuur van het Helmondse
centrum passen. De ‘natuurlijke’ manier waarop bestaande en nieuwe centrumdelen op elkaar aansluiten is uniek. In vele andere steden is de oude binnenstad
maar gedeeltelijk verbonden met nieuwbouw, maar in Helmond smelten oud en
nieuw samen.

Wat en waar?
De uitbreiding van het centrum vindt plaats in het gebied dat omsloten wordt
door de Kanaaldijk NO, Havenweg, Watermolenwal, Zuideinde/Binderseind/
Noordeinde en Oostende. Hier komt onder andere een Nieuwe Markt, met winkels
en andere voorzieningen. Ook komt er een compleet nieuwe winkelroute, een
supermarkt en een ‘foodcluster’ voor een zo breed mogelijk winkelaanbod. Er
komen ongeveer 1200 nieuwe openbare parkeerplaatsen in het centrum bij en
er wordt een betere ontsluiting van het verkeer in het noorden van het centrum
gerealiseerd. De ‘daghoreca’ in het huidige winkelgebied wordt, waar mogelijk,
uitgebreid. Zo ziet de gemeente graag meer restaurants en lunchrooms aan de
‘zonzijde’ van de Markt, met terrasjes bij mooi weer.
Nieuwe bibliotheek
De nieuwe bibliotheek op het Speelhuisplein is het eerste gebouw waarmee het
centrum wordt uitgebreid. De bibliotheek bestaat uit drie bouwlagen met een
totale oppervlakte van 4200 m2. Onder de bibliotheek komt het eerste deel van
een grote parkeergarage te liggen. Op de begane grond komt aan de zijde van
het Speelhuis een leescafé, aan de kant van de Watermolenwal komen winkels.
De eerste etage is volledig bestemd voor de bibliotheek en op de tweede etage
is er, naast ruimte voor de bibliotheek, ook plek voor het Regionaal Historisch
Centrum. De winkels en de nieuwe bibliotheek zullen het Speelhuisplein
‘omarmen’ anno 2015-2020. De stadsbibliotheek biedt een mooie uitkijk
over het nieuwe winkelplein.

Juiste mix
Het streven van de gemeente is een levendig
stadscentrum, met de juiste mix van wonen,
werken en recreëren. Naast winkels, cultuur
en eetgelegenheden is er ook plek voor nieuwe
woningen. In het eerste deelplan gaat het
om ruim 400 woningen, die rondom groene
daktuinen liggen. Alle appartementen geven
uitzicht op het winkelgebied, de nieuwe
Boulevard of de nieuwe woonstraat tussen het
Havenplein en Keyserinnedael. De architectuur
van de woningen wordt aangepast aan de
omgeving. Zo krijgen de nieuwbouw aan de
Watermolenwal en het nieuwe winkelplein een
meer stedelijke en formele uitstraling. Langs
het kanaal en aan de nieuwe woonstraat zijn
de woningen wat speelser gebouwd. Drie
U-vormige gebouwen bieden plaats aan een
honderdtal appartementen en bieden een
prachtig uitzicht op het kanaal.
Informatie
Op www.helmond.nl vindt u uitgebreide
informatie, het laatste nieuws, tekeningen
en visuele impressies van het toekomstige
centrum. Voor meer informatie kunt u ook
contact opnemen met de heer Ad van Poppel,
Programmamanager Centrum van de gemeente
Helmond. Tel: 0492 - 58 74 92 of e-mail:
a.van.poppel@helmond.nl.

[Quote]
“Natuurlijk moet er
nog een heleboel werk
worden verricht, maar
de toon is gezet: er staat
Helmond iets bijzonders
te gebeuren”

Wethouder Yeyden
Economische Zaken, Sociale
Zaken en
Centrumontwikkeling

5
Helmond
in volle vaart

Kunstroute
Helmond.
Wandelen
langs beelden
Het beeld ‘Profiel’ van Pépé Grégoire kent u waarschijnlijk wel. Hij staat

Projectontwikkelaar Jan Verspaget:
“Een centrum is meer dan alleen winkels”

prominent op de Markt. Maar wist u dat onze stad nog veel meer kunstwerken heeft, gewoon buiten in de openlucht en vrij toegankelijk? In
parken, op pleinen en in straten? Van bekende en (nog) niet bekende
kunstenaars? Enkele namen van kunstenaars zijn Aristide Maillol, André
Volten, Wander Bertoni, Saskia Pfaeltzer, Eugène Dodeigne en de
Helmondse kunstenaar Willem van der Velden. Sommige beelden staan
er al jaren, anderen zijn pas geplaatst. Ga eens op ontdekkingstocht in
uw eigen stad en volg de Kunstroute Helmond.
Afwisselend
Al wandelend komt u langs een afwisselende verzameling beelden. Sommige
vertellen een stukje geschiedenis van de stad, andere hun eigen verhaal. Er zijn
beelden die u al kent omdat ze op een opvallende plek staan of er zo bijzonder
uitzien. Maar laat u vooral ook verrassen door de beelden die u nog niet kent.
Open Galerieën
De route leidt u ook langs een aantal heel bijzondere galerieën. In enkele drukke
verbindingsstegen in het stadscentrum belichten foto’s kenmerkende zaken uit
het heden en verleden van de stad en haar inwoners. Zoals een expositie van
foto’s van Helmondse sporthelden in de Kamstraat of van beeldhouwwerken aan
het Speelhuisplein. Om het half jaar laten de andere stegen een ander kenmerk
van de stad zien. Zo ontstaat een unieke ‘Open Galerie’ die u vrij kunt bezoeken.
Meer weten?
De Kunstroute start op de Markt. In totaal komt u langs meer dan 85 beelden en
meerdere ‘Open Galerieën’. U moet rekenen op een wandelduur van één tot
anderhalf uur.
De Kunstroute is een uitgave van de gemeente Helmond, afdeling Kunst en
Cultuur. U kunt de route downloaden op www.kunstroutehelmond.nl. Hier vindt u
ook een overzicht en een uitgebreide beschrijving van de beelden die u onderweg
tegenkomt.
De kaart is ook kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentemuseum Helmond,
Kasteelplein 1 en F.J. van Thielpark 7, en bij de ANWB/VVV, Markt 33. Speciaal voor
het onderwijs en voor kinderen is een deelroute samengesteld. Een ‘Kijkwijzer’
met een plattegrond is op de website te downloaden of, met de docentenhandleiding, verkrijgbaar in het Gemeentemuseum.

Projectontwikkelaar Jan Verspaget is een paar jaar geleden door het college gevraagd om het centrum van
Helmond een facelift te geven. “Ik heb toen gezegd: ‘Er
moet meer zijn in een centrum dan alleen winkels’. We
hebben alles op elkaar afgestemd: groen, bestrating, verlichting en andere zaken. Maar daar hoort ook zeker
kunst bij. Als kunstliefhebber vind ik dat kunst en cultuur het fundament zijn van beschaving. Als je een
mooie stad wilt maken, is kunst onontbeerlijk. We hebben open galerieën gecreëerd, een literaire route, een
poëzieroute en een beeldenroute gemaakt. In de gehele
binnenstad, zo om de 35 meter, hebben we een beeld
geplaatst. Die beelden staan in iedere winkelstraat en
op de markt, om het publiek voortdurend te confronteren met kunst. Daarvoor hebben wij allerlei soorten
kunst gezocht, van makkelijk te begrijpen tot wat ingewikkelder. Want als je alleen maar kunstwerken neerzet
die niemand snapt, dan bereik je er niets mee. Er staat
bijvoorbeeld figuratieve kunst van zeer bekende kunstenaars als Pépé Grégoire, Marti de Greef, Peter
Erftemeijer en Gerard Engels.“
Uniek in Nederland
Er zijn zo’n 85 kunstwerken in het centrum van Helmond
te vinden. “Zoveel kunstwerken bij elkaar, dat vind je in
geen enkele andere Nederlandse stad denk ik. Het is
echt uniek in Nederland om zoveel kunst in het centrum
te hebben. Terwijl het toch zeker in een stad thuishoort.
In Helmond hebben we hiermee een statement
gemaakt, we laten zien dat wij heel veel kunst hebben.
En dat wordt enorm gewaardeerd door de mensen, dat
is onvoorstelbaar. Men is er trots op en identificeert zich
ermee. Bovendien is kunst op straat heel toegankelijk. Je
hoeft geen entree te betalen zoals bij een museum, je
hoeft nergens naar binnen. Ook als je niet van kunst
houdt, raak je er op deze manier vertrouwd mee. Ik ben
natuurlijk erg blij dat het publiek het zo waardeert. Alles
kan altijd beter, maar het is zo’n slag die gemaakt is,
daar ben ik erg tevreden over. Dat de Kunstroute een
succes is, horen wij ook van mensen die van buiten
Helmond komen en de route lopen. Het blijkt erg aan
te spreken.”
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Een stad die leeft
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De toekomst van Helmond
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Helmond heeft de afgelopen jaren op allerlei gebieden een flinke groei
doorgemaakt en ook de komende jaren zal Helmond zich blijven ontwikkelen.
Bijvoorbeeld op het gebied van de ruimtelijke ordening. Daarbij kunt u denken
aan woningbouw, industrie, natuur, water en infrastructuur. Een balans tussen de
ontwikkelingen op die verschillende gebieden is erg belangrijk. De kunst is om bij
verdere groei deze balans te behouden en te versterken. Daarvoor is een duidelijke
visie en een helder plan nodig. En dat plan is er: het Algemeen Structuurplan
Helmond (ASP).
Komende 25 jaar
In het ASP staan de grote lijnen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Helmond
voor de komende 25 jaar. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van nieuwbouwprojecten, herstructurerings- en vitaliseringsplannen voor bestaande wijken, het
realiseren van stedelijke voorzieningen, wegenaanleg en groen- en watervoorzieningen. Alle verwachte ontwikkelingen en het beleid op demografisch,
economisch en sociaal gebied zijn in dit structuurplan ‘vertaald’ naar ruimtelijke
richtlijnen. In het ASP zijn ook de uitgangspunten van regionaal en landelijk
beleid, zoals het Regionale Structuurplan, meegenomen en uitgewerkt voor het
Helmonds grondgebied. Het ASP is een belangrijk beleidsdocument voor de stad.
Dat blijkt wel uit het vorige ASP, uit 1992. Dierdonk, Brandevoort en Boscotondo
bestonden toen alleen in woorden en gedachten. Maar wat toen nog maar
plannen waren, is wel allemaal realiteit geworden. Het is dus van belang dat
mensen er goed naar kijken, want het gaat iedereen aan.
Voldoende uitdagingen
In het ASP staan onder andere de ontwikkelingen rondom het centrum vermeld.
En dan gaat het niet zozeer over de uitwerking van het Masterplan van Busquets;
dat plan staat al op de rit. Het gaat vooral over de koppeling tussen Suytkade en
het huidige centrum, met het station daartussen. Met de invulling hiervan wordt
het centrum één geheel en is de cirkel rond. Het is een uitdaging die zoveel
kansen biedt voor onze stad. In 2015 is Brandevoort klaar, is de binnenstad op
orde en is De Groene Loper gerealiseerd. Dan is de ‘grote’ bouwruimte binnen de
huidige gemeentegrenzen van Helmond op.

Nieuwe wegvakken
(geprojecteerde) Wegvakkeen

Toerisme en recreatie
Een ander nadrukkelijk aandachtspunt is de
verbreding van het toeristische en recreatieve
aanbod. Denk bijvoorbeeld aan Berkendonk.
Samen met Deurne kijken we naar recreatieve
mogelijkheden rondom de plas. Ook het behoud
van de groengebieden in en om onze stad staat
in het ASP vermeld. Neem bijvoorbeeld de
Goorloop en de Stiphoutse bossen. Dat zijn
fantastische gebieden waar veel mensen plezier
aan beleven. In het ASP is nu nogmaals vastgelegd dat daar niets mee mag gebeuren.

[Quote]
“Helmond moet een
stad zijn die kan ademen en dus kan leven”

Wethouder Stienen
Stedelijke Ontwikkeling,
Volkshuisvesting en
Grondzaken
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Suytkade:
visitekaartje
van onze stad
Alles binnen handbereik op een prachtige locatie! Suytkade wordt een multifunctioneel stadsdeel. Zo komt er
naast woningbouw ook hoogwaardige bedrijvigheid en een omvangrijk kantorenprogramma. Daarnaast wordt
hier een compleet nieuw onderwijscomplex gebouwd: De Groene Campus. Ook is er volop ruimte voor sport- en
recreatievoorzieningen.
Werken in Suytkade
Suytkade wordt de plek in Helmond voor hoogwaardige kantoren. Er zijn
schitterende kantoorlocaties beschikbaar, gelegen aan het water en aan de
ontsluitingsroutes, dicht bij het station en het centrum.
Kantoren en bedrijven die zich in Suytkade vestigen hebben het voordeel dat
hun werknemers zo de sportschool, het zwembad of de sauna in kunnen duiken.
De gemeente speelt zo adequaat in op de ‘verdienstelijking’ van onze economie.
De automotive- en agrifoodsector vestigen hun kenniscentra in deze regio. En de
voordelen voor bedrijven zijn legio: een gunstige prijs-kwaliteitverhouding, een
ideale locatie en alle voorzieningen in de buurt.

Wonen in Suytkade
Wat denkt u van wonen op, in en aan het water, in een mooi appartement of een
stadswoning, in een grondgebonden woning tussen het groen of in een kleinschalige appartementenvilla? Het kan allemaal in Suytkade. De eerste koop- en
huurwoningen zijn al klaar en de eerste bewoners hebben hun intrek genomen.
Een belangrijk deelproject wordt het project waterburchten. Het kanaal zal ruim
honderd meter worden verbreed tot een waterzone waarin een aantal groene
eilandjes en magnifieke wooncomplexen verrijzen. Aan de noordoostkant van de
wijk wordt het deelplan Groenkwartier ontwikkeld. Met mooie grondgebonden
woningen en een ruime opzet. Het riviertje de Aa wordt weer in ere hersteld en
stroomt hierlangs. In dit gedeelte komen ééngezinswoningen in verschillende
typen en grootten, en drie kleinschalige urban villa’s met appartementen.
Uitstekend bereikbaar
Suytkade is straks heel goed bereikbaar, zowel met de auto als met het openbaar
vervoer. Met een nieuwe zuidelijke toegang tot het station dat op loopafstand van
de wijk ligt en met een nieuwe ontsluiting voor auto’s en fietsers aan de
Kanaaldijk. Hier wordt de nieuwe Suytkadebrug over het kanaal gerealiseerd. Via
de Suytkadebrug heeft u snel toegang tot alle uitvalswegen. Het centrum van
Helmond is 5 tot 10 minuten lopen.
Zorg dichtbij
Er zijn plannen voor een zorgcluster in een nieuw gebouwdeel aan de
Suytboulevard. Hier is ruimte voor fysiotherapie, een artsenpost, een apotheek,
het loket van een zorginstelling die zorg op maat levert en een kinderdagverblijf.
Naast de reguliere zorg, zijn er ook plannen om een geriatrisch verzorgingshuis
van de Zorgboog in Suytkade te plaatsen. Dit tehuis zal in het Groenkwartier
komen.

Sport, spel en ontspanning
Maar liefst 25.000 m sport, spel en ontspanning wordt ondergebracht in een
prachtig complex dat aan de zuidkant het visitekaartje van de wijk is. Dit
complex huisvest straks onder andere de nieuwe stadssporthal, 24 bowlingbanen, een fitnessclub, een sauna & wellnesscentrum, een driesterrenhotel
met negentig kamers en diverse conferentiezalen.
Leren in Suytkade
Het nieuwe onderwijsinstituut De Groene Campus is een uniek concept. Want
naast een breed aanbod van praktijkgericht en theoretisch ‘groen’ onderwijs,
kan de jeugd hier ook nog eens doorstromen naar het hbo. Maar het blijft niet
alleen bij onderwijs. Er wordt namelijk actief samenwerking met het bedrijfsleven gezocht. Zo ontstaat een omgeving waarin leerlingen en studenten alle
kansen krijgen om zich zo breed mogelijk te ontplooien. De Groene Campus
wordt een plek waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar ontmoeten, met elkaar
leren en van elkaar profiteren. Een unieke combinatie van opleidingen van
vmbo tot mbo en hbo én het bedrijfsleven. Ook het trainingscentrum bedrijfsopleidingen van Helicon Opleidingen MBO Helmond krijgt hier straks een plekje.
Informatiecentrum Suytkade
Voor meer informatie kunt u terecht bij het Informatiecentrum Suytkade,
geopend op maandag en vrijdag van 14.00 tot 17.30 uur en op zaterdag van
10.00 tot 15.00 uur.
Bezoekadres:
Timpaanstraat 2
5705 KM Helmond
Tel. 0492 - 47 44 70
Kijk ook eens op www.suytkade.nl.
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Voorzitter Vereniging van Eigenaren Suytkade:

“Ik doe het voor het algemeen belang”

Richard van Rijsbergen is voorzitter van de Vereniging voor Eigenaren (VvE) van
de koopappartementen in Suytkade. Het betreft vier gebouwen: De Drosseur,
De Moulinet, De Galon en De Kamelot, die samen één centraal bestuur hebben.
Als voorzitter hoeft Van Rijsbergen zich niet te vervelen. Op dit moment zijn we
bezig met de naamplaatjes en de erfafscheidingen. De erfafscheidingen liggen op
het dak van de garage, dus je kunt niet boren. Toch moeten die afscheidingen
windbestendig zijn. Bovendien willen we zoveel mogelijk uniformiteit, net als bij
de zonweringen. Over het binnenterrein, dat van de gemeente is, is Van Rijsbergen
goed te spreken. “Het binnenterrein ziet er keurig uit. Ook de omgeving heeft de
gemeente heel netjes ingericht. We hebben een goede verstandhouding met de
gemeente.”

Voordelen
Van Rijsbergen heeft voordat hij voorzitter werd
als voorwaarde gesteld dat er uit ieder gebouw
minstens één persoon in het bestuur moet
zitten. “Het is namelijk beter voor de communicatie als alle gebouwen een eigen aanspreekpunt hebben. Het is gelukt, nu zitten er zelfs
twee mensen per gebouw in het bestuur.
Voordat de VvE kon worden opgericht, moesten
we eerst bepalen of er één VvE kwam voor alle
gebouwen samen, of dat elk gebouw een eigen
VvE kreeg. We hebben gekozen voor het eerste.
Alles is centraal geregeld, op de financiën na.
We hebben nu maar één algemene ledenvergadering per jaar. Anders zouden dat er vier
zijn en dat brengt ook weer extra kosten met
zich mee. Ook kunnen we hierdoor veel
inkoopvoordeel behalen bij bijvoorbeeld
schoonmaakwerkzaamheden en het onderhoud
van de liften. Het samengaan van vier
gebouwen in één vereniging biedt dus
eigenlijk alleen maar
voordelen.”

Druk genoeg
Een ander ‘hot item’ is het Politiekeurmerk. “We zijn als vereniging druk bezig om
het Politiekeurmerk te krijgen. Zo’n keurmerk is natuurlijk belangrijk en bovendien
scheelt het in de kosten, denk maar aan de inboedelverzekering. Ook wachten
we op goedkeuring van de brandweer, zodat we bij het aankleden van de hallen
weten wat wel mag en wat niet. Zo ben je als vereniging met veel verschillende
zaken bezig. We hebben hier een bewoner met een scootmobiel. In de garage zit
geen elektriciteitsaansluiting, en de deur gaat naar binnen open in plaats van
naar buiten. Gaat de gemeente dat aanpassen via de Wmo, kan de bewoner dit
vanuit het persoonsgebonden budget regelen, of is dit meer een zaak voor de
VvE? Ook de extra verfraaiingen zijn onderwerp van gesprek. Zoals de aankleding
van de hallen, met bijvoorbeeld planten en schilderijen, vloerbedekking, het
witten van de muren. En de vier gebouwen krijgen nu hun naam boven de entree.
We hebben het al met al dus druk genoeg. Veel mensen hebben niet in de gaten
wat je er allemaal voor doet, dat loopt soms in de uren in de week. Maar ik vind
het leuk om in het bestuur te zitten. Dan kun je tenminste iets doen. Ik doe het
voor het algemeen belang, niet voor mezelf.”
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De Helmondse
Vrijwilligerskaart
Veel activiteiten die het leven mooi, leuk en gezond
maken, worden gedragen door vrijwilligers. De sport,
kunst en cultuur, wijk- en buurtverenigingen, opleidin-

Dag Johan,
namens alle Helmonders bedankt voor je ondersteuning van
de jeugd bij scouting Leonardus.

gen, zorg en politiek kunnen niet zonder vrijwillige
inzet. Het gemeentebestuur waardeert het werk dat de
Helmondse vrijwilligers verzetten en heeft daarom
onder andere de Helmondse Vrijwilligerskaart ontwikkeld. De kaart is een vorm van waardering en
ondersteunt daarnaast de vrijwilligers in hun werk.
Wat vrijwilligers willen
De Helmondse Vrijwilligerskaart biedt kortingen en voordelen die aansluiten bij
de wensen van vrijwilligers. Het aanbod is in overleg met organisaties en vrijwilligers samengesteld aan de hand van drie zorgvuldig gekozen thema’s. Vrijwilligers
doen hun werk onder meer om vaardigheden en kennis op te doen. Bovendien
nemen ze hun werk serieus. Daarom willen veel vrijwilligers zich vakinhoudelijk
ontwikkelen. Het thema ‘Studie en persoonlijke ontwikkeling’ speelt hierop in.
Het tweede thema ‘Werk en mobiliteit’ maakt het vrijwilligerswerk toegankelijker
en gemakkelijker. Door speciale voorrechten op het gebied van vervoer te bieden
bijvoorbeeld. Maar ook door voorzieningen op het gebied van communicatie, zoals
de mogelijkheid persoonlijk juridisch advies in te winnen. Iemand die vrijwilligerswerk doet, levert daarvoor zijn vrije tijd in. Juist voor de tijd die overblijft, geeft de
Helmondse Vrijwilligerskaart iets terug. Zoals voordelen op vakantie of tijdens een
dagje uit. Dit valt onder het derde thema, ‘Gezondheid en ontspanning’.

GemeentenCompliment 2006
Helmonds Vrijwilligersbeleid scoort landelijk
Gemeenten die goed vrijwilligerswerkbeleid
ontwikkelen en daarmee het plaatselijke
vrijwilligerswerk structureel stimuleren, komen in

“De Helmondse

aanmerking voor het GemeentenCompliment. In
2006 ontving onze stad deze prijs tijdens een

Vrijwilligerskaart geeft

feestelijke bijeenkomst in Utrecht in aanwezigheid
van prinses Máxima.

vrijwilligers iets terug”

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Vereniging
NOV (Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk)
in samenwerking met de Rabobank en het
Ministerie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Groot succes
De Helmondse Vrijwilligerskaart is een groot succes. Sinds de invoering begin
2006 hebben 150 vrijwilligersorganisaties voor ongeveer 7.800 vrijwilligers een
kaart aangevraagd. Bovendien hebben ruim 100 Helmondse bedrijven hun aanbod
op de kaart gezet. Daarmee laten ook maatschappelijk betrokken ondernemers
hun waardering voor de vrijwilligers zien.

[Quote]

Wethouder Boetzkes
Welzijn, Jeugd, Onderwijs en
Sport

De jury was onder de indruk van de activiteiten en
evenementen die in Helmond met inzet van vele
vrijwilligers worden gerealiseerd. In haar rapport
schreef de jury onder meer:
De jury is van mening dat de gemeente Helmond
reeds lange tijd een heldere visie heeft op vrijwillige
inzet. Helmond zet met zijn vrijwilligerswerkbeleid

Hoe werkt het?
Alle deelnemende vrijwilligers ontvangen een Helmondse Vrijwilligerskaart
met daarop een uniek kaartnummer. Dit nummer geeft toegang tot
www.vrijwilligers.nl/helmond. Op deze website staat informatie over het aanbod
van de Helmondse Vrijwilligerskaart. Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden of
online vragen stellen. Daarnaast verschijnt drie keer per jaar de vrijwilligerskrant
met onder andere achtergrondinformatie over het aanbod. Ook de Trompetter
besteedt maandelijks aandacht aan de Helmondse Vrijwilligerskaart.
Geïnteresseerden ontvangen iedere maand via e-mail een nieuwsbrief met
de laatste ontwikkelingen en privileges.

in op een drietal speerpunten: waarderen en stimuleren, samenwerking en samenhang én kwaliteit
en ondersteuning.
De gemeente heeft een actieve rol in de uitvoering
van het vrijwilligerswerkbeleid. De Vrijwilligerscentrale Helmond ondersteunt en faciliteert vrijwilligersorganisaties al 25 jaar. Samenwerking vindt
plaats met scholen, bedrijven en media.
Maatschappelijke stages bieden scholieren de
mogelijkheid kennis te maken met vrijwilligerswerk.
Bedrijven tonen zich in diverse projecten maat-

Meedoen?
Organisaties die in Helmond met vrijwilligers werken, kunnen deze vrijwilligers
aanmelden voor de Helmondse Vrijwilligerskaart. Een formulier vindt u op
www.helmond.nl. Bent u ondernemer en wilt u uw aanbod op de
Vrijwilligerskaart zetten? Neem dan contact op met Renske Proost,
tel (0492) 58 77 81, r.proost@helmond.nl. Kijk ook op www.helmond.nl.

schappelijk betrokken. In samenwerking met de
media is een continue publiciteitscampagne gestart.
Individuele vrijwilligers ontvangen in 2006
de Helmondse Vrijwilligerskaart.
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Brandevoort:
de ideale mix
Helmond-Brandevoort. Inmiddels een begrip in Nederland én daarbuiten, dankzij de opmerkelijke combinatie van stedenbouw, (landschaps)architectuur, projectontwikkeling, civiele
techniek en verkeer. Deze combinatie heeft geleid tot een compleet en uniek nieuw woonmilieu, een ideale mix van landelijk en stedelijk wonen in een aansprekende architectuur. Niet
voor niets is Brandevoort uitgeroepen tot de beste Vinex-locatie van Nederland.
Wat komt er?
Brandevoort De Voltooiing biedt:
• een aantrekkelijke woonwijk voor iedereen, met een zeer gevarieerd aanbod
van woningtypen, in verschillende prijscategorieën en met verschillende
woonsferen;
• compact wonen door het bouwen in hoge dichtheden in de nabijheid van het
station van Brandevoort en rustige, groene buurten rondom;
• een hoge mate van flexibiliteit in gebruik, functies en faseringsmogelijkheden;
• passende voorzieningen (medische voorzieningen, sportaccommodatie,
onderwijsvoorzieningen) en voldoende ruimte voor spelen;
• een veilige buurt;
• een bedrijvenlocatie die ruimte biedt aan hoogwaardige, kennisintensieve
bedrijven.

Grensverleggend
Het meest herkenbaar is natuurlijk wijkhart De Veste: hét beeldmerk van
Brandevoort, dat doet denken aan een historische binnenstad. Maar er is meer.
In de ‘buitens’ - de landelijke woonbuurten van Brandevoort - is het landschap
bijna overal zichtbaar en dichtbij. En door de uitstekende en veilige bereikbaarheid
via wegen, spoor en fiets- en wandelpaden zijn stedelijke en niet-dagelijkse
voorzieningen binnen handbereik. Brandevoort combineert de inmiddels bewezen
kwaliteiten van een onderscheidende stedenbouw en architectuur met de
versterkte karakters van het oeroude landschap. Het succes van Brandevoort
schuilt vooral daarin, dat de verstedelijking is gezien als een mogelijkheid om het
landschap te doen ‘herleven’. Dat lijkt tegenstrijdig, maar Brandevoort ontleent
juist haar belangrijkste ruimtelijke kenmerken aan de visie op het landschap.
Het integreren en vertalen van de eigenschappen van het land, maken stad en
stedenbouw specifiek en uniek.
De voltooiing
Maar Brandevoort is nog niet af. Er is behoefte aan meer ruimte voor woningen en
bedrijvigheid. Het Masterplan De Voltooiing legt de basis voor de voltooiing van
Brandevoort in de periode 2007-2017. Het plan voorziet in de bouw van nog eens
zo’n 3.000 woningen en 34 hectare Businesspark en bouwt voort op de bewezen
kwaliteiten van Brandevoort. Dit betekent dat het onderliggende landschap,
herkenbare architectuur en duurzame stedenbouw de rode draad vormen.
Duurzaam bouwen is bouwen met kwaliteit. Hierbij wordt onder andere gelet op
het energieverbruik. Niet alleen om de woonlasten van inwoners te beperken,
maar ook met het oog op het milieu dat ons allemaal aangaat. De gemeente
stimuleert het duurzaam bouwen bij nieuwbouw, maar ook bij bestaande bouw.

De Marke
Brandevoort De Voltooiing bevat een aantal belangrijke wijzigingen ten opzichte
van het Masterplan uit 1997. Zo is er gekozen voor het doortrekken van de Voort
op dezelfde manier. Dit leidt bijna natuurlijk tot het ontwikkelen van De Marke.
Dit deelgebied is als gebied met een hoge dichtheid vormgegeven in plaats van
een ‘buiten’ met een dorps karakter. De inpassing van een nieuw, meer verstedelijkt gebied met hogere dichtheden, geeft antwoord op de vraag uit de markt,
leidt tot een zuinig ruimtegebruik en biedt veel ruimte aan het landschap en
de noodzakelijke waterberging.
Bedrijven aan huis
De extra aansluiting op de A270 zal de bereikbaarheid van Brandevoort ook in
de toekomst optimaal houden. De realisatie van het NS-station Brandevoort
garandeert bovendien een goede bereikbaarheid per openbaar vervoer. Een
ruime groene, ecologische zone met een belangrijke hydrologische betekenis
(waterberging) begeleidt deze verbinding van de A270 richting de Voort.
Het Businesspark krijgt een geheel eigen Brandevoorts karakter:
drie compacte bedrijvensegmenten omsloten door karakteristieke muren,
en doorsneden door brede, groene scheggen.
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HelmondJONG2Gether
Leren, meedoen en genieten

HelmondJONG2Gether (HJ2G) is ontstaan vanuit de gedachte dat het aantal jongeren in Helmond relatief groot is
en dat de gemeente deze jongeren graag wil binden aan de stad door ze ook wat te bieden. Ze wil jongeren ontwikkelingskansen bieden en ze laten leren, meedoen en genieten. Dit vanuit het perspectief dat de gemeente de
huidige jongeren over een tiental jaren hard nodig heeft als buurtbewoner, vrijwilliger, opvoeder en arbeidskracht.
Zelf initiatieven nemen
HelmondJONG2Gether is een groep jongeren van 13 tot 24 jaar, die actief
meedenkt in de ontwikkeling en uitvoering van het (gemeentelijk) beleid. Onder
begeleiding van stagiaires en coaches vanuit communicatie, onderwijs en welzijn
vinden de jongeren de manier om daadwerkelijk te participeren in het gemeentelijk beleid. Belangrijk hierin is dat jongeren zelf zaken ontwikkelen, initiatieven
nemen en een vorm creëren waarin ze willen participeren bij wat er de komende
jaren voor Helmond wordt gerealiseerd.
Betere binding
Het unieke aan dit project is niet de jongerenparticipatie, maar wel de wijze
waarop studenten en jongeren zelf, zonder al te veel inbreng van derden, vormgeven aan het meedenken en meedoen van jongeren bij het ontwikkelen en
uitvoeren van gemeentelijk beleid. Op deze manier stelt de gemeente jongeren
in staat om met de andere ‘oudere‘ burgers samen te werken aan een betere
binding van jongeren aan de stad.
Kijk voor meer informatie op www.helmondjong2gether.

Martijn Lier (18) heeft zich aangesloten bij HelmondJONG2Gether:
“Het mooie van HelmondJONG2Gether is dat jongeren enorm gemotiveerd
zijn om mee te praten en te denken. Het doel van de gemeente is nu om
met ons te praten vóórdat beleid wordt gemaakt. Vroeger ging de gemeente naar jongeren toe, maar dat gebeurde niet structureel. Dit is hartstikke
structureel: jongeren willen graag meedoen en tonen initiatief. Over participatie gesproken! Het is ook een uitstekende organisatie om je competenties
te ontwikkelen. Communiceren is bijvoorbeeld heel belangrijk, net als
organiseren, maar ook het schrijven van teksten voor de website die we in
december 2007 hebben gelanceerd.”
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De Binnenstad in een nieuw jasje
De Binnenstad van Helmond ondergaat een ware
metamorfose. Al zes jaar wordt er hard gewerkt om de
Binnenstad een nieuwe aanblik te geven. En dat begint
zijn vruchten af te werpen. Het Zonnekwartier, een stedelijke tuinbuurt van de 21ste eeuw, is bijna af. Binnenkort
verrijst er een opvallende woontoren aan het Willem
Prinzenplein. Ook de buurt Vossenberg begint steeds meer
vorm te krijgen. Vossenberg heeft een modern karakter,
met een knipoog naar de jaren dertig.
Zonnekwartier in de prijzen
Het Zonnekwartier ontving voor zijn prachtige nieuwe architectuur de Helmondse
Architectuurprijs 2007. Veel van de in totaal 300 nieuwe koop- en huurhuizen zijn
al bewoond. Een letterlijk hoogtepunt in het Zonnekwartier wordt de woontoren
aan het Willem Prinzenplein, waarvan de bouw in december is gestart. Dit
complex biedt 38 luxe koopappartementen en beschikt over een prachtig weids
uitzicht over Helmond. Deze woontoren wordt maar liefst 33 meter hoog. De
appartementen worden ruim van opzet en voorzien van alle moderne gemakken.
Naast de woontoren van tien bouwlagen hoog, komt een blok van woningen van
drie bouwlagen hoog. Ook deze appartementen hebben allure en liggen op
loopafstand van het Helmondse centrum.
Vossenberg
In Vossenberg wordt ook hard gewerkt. Inmiddels zijn de hoogste punten aan
de Molenstraat en Marmotstraat bereikt. Hier ziet u de contouren van de koopappartementen en koopwoningen al goed. Het hoogste punt van het grootste
appartementengebouw in Vossenberg van maar liefst zestien meter hoog werd
in juni 2007 al bereikt. Heel wat woningen in Vossenberg zijn gerenoveerd, daarnaast worden er in totaal 400 nieuwe woningen gebouwd. De nieuwe woningen
hebben een modern karakter met een knipoog naar de jaren dertig. Er is bewust
gekeken naar de oorspronkelijke bebouwing, zodat de nieuwe woningen goed
aansluiten bij de al bestaande gebouwen. Bijzondere ‘oude’ details zoals topgevels, karakteristieke hellende daken en breed uitgetimmerde goten hebben
een eigentijds jasje gekregen.

Monumentale kastanjebomen
Op het Klein Hermelijnplein worden elf monumentale kastanjebomen neergezet. Hierdoor krijgen de toekomstige bewoners van de Marmotstraat een prachtig groen uitzicht. Al voordat de bouw begonnen was, hadden alle appartementen een eigenaar gevonden. De nieuwbouwappartementen in de binnenstad van
Helmond zijn erg populair, zeker ook vanwege de gunstige ligging. Veel van de
nieuwe woningen zijn erg geschikt voor starters en senioren.
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De Binnenstad in een nieuw jasje
Vervolg

Gezondheidscentrum Leonardus
Ook in de Leonardusbuurt hebben ze iets bijzonders. In de rooms-katholieke
Leonarduskerk uit 1940 is sinds kort een gezondheidscentrum gevestigd. Huisarts
Wim Heres heeft onlangs zijn intrek genomen in het rijksmonument, samen met
zijn maatschap. En iedere keer als hij in zijn praktijkruimte een blik opzij werpt,
kijkt hij uit op een prachtig staaltje kleurrijk en hemels glas in lood.

Alle zegen komt van boven
Huisarts Wim Heres hoort het steeds weer van de mensen die bij hem op het
spreekuur komen. “De mensen zijn laaiend enthousiast. Ze vinden het prachtig
geworden en ze zijn er trots op dat hun kerk een nieuw leven heeft gekregen.
Veel patiënten uit onze praktijk zijn in deze kerk gedoopt, hebben hier afscheid
genomen van dierbaren of hebben op deze plek allerlei feestelijkheden gevierd.
Het doet echt wat met de mensen uit de Leonarduswijk. Ze vinden zichzelf
gezegend met zo’n bijzondere kerk.”
Zorgverleners Leonardus
Naast de huisartsenpraktijk hebben ook andere zorgverleners een uniek plekje
gevonden in de kerk: een apotheek, fysiotherapeut, logopedist, psycholoog/psychiater, prenatal screeningscentrum, een centrum voor jeugd en gezin,
huidverbetering, een reizigersadviescentrum, adviesbureau op het gebied van
werk en gezondheid Arboned en een consultatiebureau. Tevens is een auditorium
ingebouwd. Hier kunnen verenigingen, organisaties, instellingen en bedrijven
ruimte huren voor bijvoorbeeld een bijeenkomst, vergadering, congres of
optreden.

Unieke ‘blokkendoos’
Volgens Wim is de nieuwe invulling van de Leonarduskerk uniek. “Dit zie je toch
niet overal in het land. Petje af voor de ontwikkelaar, want die heeft met respect
voor het gebouw er een compleet nieuw centrum in geplaatst. Deze ‘blokkendoos’ kun je er bij wijze van ook zo weer uithalen, zonder dat je schade toebrengt
aan de bijzondere architectuur.” Samen met zijn collega’s is Wim nauw betrokken
geweest bij de realisatie van het gezondheidscentrum. “We zaten voorheen te
worstelen met ruimtegebrek, en moesten wat anders op termijn. De kerk ingaan
leek ons een ideaal alternatief.”
Website Virtueel Helmond
Kijk voor meer informatie over de vernieuwingen in de wijk Binnenstad eens
op de website www.binnenstadhelmond.nl. Daar vindt u alle informatie over
bouwen, wonen en activiteiten in de Binnenstad. Ook een bezoek aan de Virtuele
Binnenstad van Helmond (www.virtueelhelmond.nl) is zeker de moeite waard.
De Binnenstad is op deze site ingevoerd als een driedimensionaal computermodel, waarbij voor de bestaande bebouwing gebruik is gemaakt van het panoramische fotomateriaal van Cyclomedia. Nieuwe woningen zijn gemodelleerd aan
de hand van het beschikbare ontwerpmateriaal en in de ‘oude’ wijk opgenomen.
Bezoekers kunnen vanachter hun computer met de muis een virtuele rondwandeling door de wijk maken of zich laten rondleiden. Ze zien daarbij dus de nieuwe gebouwen zeer realistisch ingepast in de bestaande omgeving. Daarnaast
kunnen bezoekers in enkele modelwoningen rondkijken. Voorwaarde is wel een
internetverbinding via kabel of ADSL. Gebruikers dienen bij hun eerste bezoek
een kleine plug-in te downloaden. Bij elk volgend bezoek start de toepassing dan
direct.
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Helmond is
automotive
hotspot
De gemeente Helmond gaat de komende jaren fors inzetten op de versterking en uitbouw van de sterk ontwikkelde economische sector automotive. Samen met Brainport worden programma’s en projecten ontwikkeld die onder
andere gericht zijn op innovatie, onderwijs en arbeidsmarkt, clustering, promotie en acquisitie. De verschillende
projectlijnen komen samen en krijgen een ruimtelijke vertaling in de Holland Automotive Campus, die is gepland
op bedrijventerrein Groot Schooten, waar nu al TNO en PDE Automotive gevestigd zijn.
Spraakmakende ontwikkelingen
Sinds de vestiging van het hoofdkantoor en het R&D-centrum van Volvocar in
1979 heeft de automotivesector zich in Helmond voortvarend ontwikkeld.
Inmiddels vormen gerenommeerde internationale spelers als PDE Automotive en
Nedschroef, maar ook veelbelovende jonge bedrijven een kansrijk en herkenbaar
geheel. De in Helmond gevestigde bedrijven dragen met hun producten en diensten bij aan tal van spraakmakende ontwikkelingen in de automotivebranche.
Helmond ontwikkelt zich daarmee tot dé automotive hotspot van Nederland.
Nieuwe kansen
De gemeente Helmond wil de bedrijvigheid op het gebied van automotive in de
stad verder uitbouwen en Helmond als automotivestad (binnen de automotiveregio Zuidoost-Nederland) duidelijker profileren. Met de verplaatsing van TNO
Automotive van Delft naar Helmond krijgt het al sterk ontwikkelde automotivecluster een belangrijke impuls. In 2008 zal TNO Automotive volledig gehuisvest
zijn in Helmond. De vestiging van een dergelijk kennisinstituut brengt veel
nieuwe kansen met zich mee. Eén van die kansen is de ontwikkeling van een
hightech automotive campus in Helmond.
Holland Automotive Campus
Samen met Brainport realiseert Helmond een Hightech Automotive Campus, waar
automotive bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijsinstellingen samenkomen.
De kern van de campus wordt gevormd door een toptechnologisch automotive
centrum rond de huidige onderzoeks- en testfaciliteiten van TNO Automotive en
PDE Automotive. Dit centrum biedt maak- en (systeem)testfaciliteiten voor componentenontwikkelingen en multifunctionele onderzoeksfaciliteiten, maar ook
een concentratie van automotive onderwijs. Met een grote variëteit aan vastgoedconcepten moet de campus als magneet gaan fungeren voor startende ondernemers en nieuwe vestigingen van andere bedrijven.

Brainport
Als tweede stad van de regio Zuidoost-Brabant ontwikkelt Helmond zich in een
hoog tempo van traditionele industriestad tot een centrum voor ‘kennisgeoriënteerde fabricagetechniek’. Helmond is bovendien de snelst groeiende
stad van Nederland als het gaat om het aandeel Research & Development
(R&D) en manifesteert zich nadrukkelijk binnen Brainport Eindhoven/
Zuidoost-Nederland.
Kwaliteit centraal
Deze toptechnologieregio is het trekpaard van de Nederlandse economie.
Met 70.000 arbeidsplaatsen in de industrie en 40% van de toegevoegde
waarde in de maakindustrie. Brainport wil zich ontwikkelen als toptechnologische hotspot in Europa, waarin kwaliteit van wonen, werken en leven belangrijk
zijn en economische continuïteit centraal staat. Om deze ambities te verwezenlijken slaan bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid (de zogenaamde Triple
Helix verenigd in de Stichting Brainport, ook wel de drie O’s genoemd:
overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen) de handen ineen.

Voorzitter Klankbordgroep Brainport Automotive:
“Iedereen werkt op een geweldige manier samen”
Nort Liebrand is voorzitter van de Klankbordgroep Brainport Automotive en zet
zich in om de automotivesector nog beter op de kaart te zetten. “We willen de
komende jaren alles op het gebied van de auto-industrie meer ontplooien. Zodat
er meer werkgelegenheid, meer export en meer omzet wordt bereikt. Met automotive wordt bedoeld: alle activiteiten die ertoe leiden dat er auto’s gemaakt
worden. Zoals het maken van materialen en onderdelen, ontwerpen, testen en
toeleveren. Het betreft niet alleen personenauto’s maar ook vrachtwagens en
bussen. En tegenwoordig heeft de sector ook steeds meer te maken met verkeerssystemen, zoals tolpoortjes, ‘roadpricing’ en het spitsvignet. Maar ook met
navigatiesystemen en gps-systemen. Automotive is dus de hele technologie die
ertoe bijdraagt dat een auto zuiniger rijdt, veiliger rijdt, en minder in de file staat
bijvoorbeeld.”
Hoogwaardige arbeidsplaatsen
“Juist in Helmond heeft de automotivesector stevige kansen om te groeien. We
hebben in deze regio veel goed opgeleide mensen, veel elektronica-industrie, het
testpark van TNO Automotive, Benteler PDE, een testbaan van DAF en al 22 autobedrijven. De groei van de automotivesector levert natuurlijk hoogwaardige
arbeidsplaatsen op. Op de Holland Automotive Campus willen we een
Automotive House neerzetten: één gebouw waarin alle bedrijven samenkomen,
zodat ze onderling veel meer contact hebben. Het Automotive House wordt de
spin in het web.”
Geweldig
“Alle regiobedrijven, overheden en kennisinstellingen werken op een geweldige
manier samen om dit allemaal van de grond te krijgen. Niet alleen het
gemeentebestuur van Helmond, maar ook de regiobesturen in de provincie
Noord-Brabant en de bedrijven in de regio. Ik vind dat een heel goed
voorbeeld van samenwerking over de Helmondse grenzen heen.”

24
Helmond
in volle vaart

Werk aan
de winkel
Het gaat goed met onze economie. Het aantal banen stijgt zo dat werkgevers moeite hebben vacatures ingevuld te krijgen. Toch staat nog
steeds een te groot deel van de beroepsbevolking aan de kant.
Uitdagingen genoeg dus voor de gemeente in de komende jaren.

[Quote]

De uitdagingen
Nu de economie op volle toeren draait, neemt de vraag naar personeel toe. Maar
door de vergrijzing verlaat een groeiend aantal werknemers de arbeidsmarkt.
Naast deze krapte is er ook een veranderende vraag naar arbeidskrachten. Dat
komt omdat de gemeente ervoor kiest krachtig in te zetten op automotive, food,
design en zorg (health and wellness). Bovendien maken we samen met Eindhoven
deel uit van de zogeheten Brainport-regio. Ook dat betekent vraag naar specifiek
personeel.
Ten slotte blijft het een uitdaging om zoveel mogelijk mensen die nu tijdelijk aan
de kant van de arbeidsmarkt staan weer aan het werk te krijgen. Helmond kent
een werkloosheid die structureel hoger ligt dan landelijk het geval is. Ook is een
relatief groot aantal mensen afhankelijk van de bijstand of een andere vorm van
uitkering. De huidige economie biedt goede kansen om hier iets aan te doen.
Wat wil de gemeente bereiken?
Om aan de slag te kunnen met die uitdagingen heeft de raad in oktober 2007 het
Jaarplan Arbeidsmarktbeleid 2007/2008 vastgesteld. Daarin staan alle acties,
projecten en initiatieven in 2007 en 2008 die erop gericht zijn de ambities van de
gemeente op het gebied van werk te bereiken. Die ambities zijn:
• De economische structuur versterken;
• Ruimtelijk economisch beleid, en Helmond in de markt zetten;
• Het opleidingsniveau van werkenden verhogen;
• Werklozen inschakelen in het arbeidsproces;
• Jeugdwerkloosheid terugdringen en zorgen voor aansluiting van onderwijs
en arbeidsmarkt;
• Kansarmen een vangnet bieden op de arbeidsmarkt.
Samenwerking op het Werkplein
De gemeente Helmond, het CWI en UWV werken samen met uitzendbureaus,
reïntegratiebedrijven en kennisinstituten in één gebouw voor werk en inkomen;
het "Werkplein Regio Helmond".
Het bijzondere van deze samenwerking is dat binnen één gebouw diverse
organisaties zijn ondergebracht om u beter en sneller aan het werk te helpen.
Het gaat om o.a.
• Inschrijven en bemiddeling
• (re) Integratie
• Uitvoering van de WerkloosheidsWet (WW)
• Uitvoering van de Wet Werk en Bijstand
• Begeleiding naar zelfstandig ondernemerschap
Het "Werkplein" zal dan ook het "kloppend hart" van de regionale arbeidsmarkt
zijn waar zowel werkzoekenden als werkgevers op maat bediend worden.

Blijvende werkgelegenheid
creëren is dé uitdaging voor de
toekomst van Helmond.
Kennis en vakmanschap zijn
hierbij belangrijke elementen."
Wethouder Yeyden
Economische Zaken, Sociale Zaken en
Centrumontwikkeling

Foodindustrie in Helmond
Een veelbelovende toekomst
De margarinefabrieken Prinsen en Holland, de Nederlandse Cacaofabriek en
natuurlijk EDAH met grote productielijnen voor margarine, pudding, koekjes
en koffie. Bekende namen uit de Helmondse voedingsmiddelenindustrie van
vroeger. Anno 2008 is Helmond nog steeds sterk op dit gebied.
Prima uitvalsbasis
De foodindustrie in Helmond en omgeving heeft een sterke positie. Kijk maar
naar het grote aantal MKB-bedrijven waarin in totaal 13.000 mensen werkzaam zijn. Helmond is een prima uitvalsbasis voor deze voedingsmiddelenbedrijven door zijn centrale ligging tussen grote bevolkingsconcentraties
(Randstad, Brussel en Nord-Rhein-Westfalen) en door de korte aanvoerlijnen
van verse producten uit de regio. Bovendien kenmerkt deze sector zich door
een hoge mate van innovatie, waardoor de concurrentiepositie verder kan
worden versterkt.
Krachtige ondernemersinitiatieven, zoals Food Regio Helmond (1999),
Newtrition (2005) en het Food Connection Point (2006) zijn het bewijs dat
deze sector volop in beweging is. Kortom: food is een sector met een stevige
basis en een veelbelovende toekomst.
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Veiligheid in Helmond
Inwoners van Helmond moeten zich veilig voelen én veilig zijn in hun stad. De gemeente Helmond voert op lokaal
niveau de regie van het veiligheidsbeleid. Elke vier jaar stelt zij een Masterplan Integrale Veiligheid op als leidraad
voor dit beleid. Op basis hiervan wordt jaarlijks een Actieprogramma Handhaving en Veiligheid opgesteld en
uitgevoerd. Maar de gemeente is niet de enige met een verantwoordelijkheid. Ook van inwoners en ondernemers
wordt verwacht dat zij meewerken aan veiligheid. Daarom vraagt de gemeente hen om kleine veiligheidsproblemen zelf op te lossen. Zijn de problemen te groot om zelf op te lossen, dan zorgt de gemeente samen met
partners voor ondersteuning.
Aandachtsgebieden
De aandachtspunten van het Masterplan Integrale Veiligheid 2005-2008
zijn onder andere:
• Betere communicatie met de Helmonders en Helmondse bedrijven over
subjectieve veiligheid.
• Extra aandacht voor jongeren aangezien zij vaak de oorzaak van onveiligheid
zijn. Tegelijkertijd komen zij bij slachtofferonderzoeken als het meest kwetsbaar
naar voren. Jeugd die dreigt te ontsporen moet snel weer op het rechte pad
gebracht worden. Gemeente, politie, het openbaar ministerie en de instellingen
voor jeugdzorg werken hier nadrukkelijk samen.
• De gemeente gaat veiligheidsproblemen steeds meer gebiedsgericht
aanpakken. De wijken die daar het meest behoefte aan hebben,
krijgen prioriteit.
• Naast een aantal aspecten van sociale veiligheid besteedt de gemeente
aandacht aan externe veiligheid. Zo is er een provinciale risicokaart online
die door elke burger te raadplegen is.
• Ook de regionalisatie van de brandweer krijgt verder vorm binnen de
veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost. De gemeente waakt dat de
brandweerzorg in Helmond op het huidige niveau blijft.
• Om te zorgen dat de leefomgeving veilig blijft wordt er gericht gehandhaafd.
Actieprogramma
Speerpunten uit het Actieprogramma Handhaving en Veiligheid zijn:
• Veiligheidshuis regio Helmond.
In één gebouw werken verschillende organisaties op een persoonsgerichte en
integrale manier samen aan het verbeteren van de veiligheid in de regio
Helmond. Problemen worden hier doelgericht en in zijn geheel aangepakt,
met aandacht voor zowel dader als slachtoffer.
• Woonoverlast.
In 2001 is in Helmond geëxperimenteerd met een woonoverlastteam. In 2004
is overgegaan tot het instellen van drie teams voor een stadsbrede dekking.
De teams zijn succesvol en de samenwerking wordt verlengd.
• Veiligheid en jeugd.
Binnen het veiligheidshuis wordt gewerkt aan een preventiebeleid door
integraal risico’s in beeld te brengen. Helmond neemt ook deel in de regionale
aanpak om alcoholgebruik onder jongeren te verminderen.
• Loverboyproblematiek.
Het voornemen is een aantal professionals op te leiden en het meldpunt
huiselijk geweld open te stellen voor meiden en jongens die denken slachtoffer
te zijn of slachtoffers te kennen van loverboypraktijken.
• Huiselijk geweld.
Voortzetting van meld- en informatiepunt huiselijk geweld
• Gezamenlijke aanpak van veelplegers.
Mensen die steeds weer de fout in gaan krijgen de kans om met begeleiding
van hulpverleningsinstellingen hun leven weer op orde te brengen. Willen ze
dat niet dan gaan ze bij het eerste het beste misdrijf dat ze plegen voor
langere tijd de cel in.

• Project (allochtone) jongeren in detentie.
In Helmond wordt met succes gewerkt aan het begeleid laten terugkeren van
jongeren uit detentie in de maatschappij. Voordat zij weer naar Helmond
komen, wordt een aantal zaken geregeld zoals contact met familie en werk.
Ook wordt eventueel contact gelegd met woning instanties.
• Het verminderen van criminaliteit in risicogebieden o.a. door de inzet van
Helmonds Interventie Team (H.I.T.)
Binnen Helmond worden soms wantoestanden veroorzaakt door een
samenloop van ongewenste ontwikkelingen. Denk aan verloedering van de
woonomgeving door huisjesmelkerij met het daarbij behorende slechte
veiligheidsniveau. Door het uitvoeren van gericht toezicht besteedt het
Helmonds Interventie Team hieraan extra aandacht.
• Slachtofferhulp, Jeugd Preventie Team (JPT), bestrijden van discriminatie,
wijk aan ’t woord en buurtpreventie, projecten veiligheid voor senioren,
voortzetting project De Uitdaging, Keurmerk Veilig Ondernemen voor
Hoogeind en BZOB, jaarlijkse handhavingsdag in het najaar.

[Quote]
“Samen met de inwoners en ondernemers
werken we aan de
veiligheid van de stad.“
Burgemeester Jacobs
Algemene Bestuurlijke
Aangelegenheden
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Regel het snel op helmond.nl
Op zoek naar de koopzondagen? Of naar het ophaalschema van het oud papier? Helmond.nl
staat 24 uur per dag tot uw beschikking om antwoord te geven op heel veel vragen. En om
meldingen door te geven over bijvoorbeeld losliggende stoeptegels en graffiti. Telefoontjes
of bezoeken aan de Stadswinkel zijn in veel gevallen niet meer nodig.
Gemakkelijk en snel
Helmond.nl geeft veel nuttige informatie. Daarnaast is een aantal producten helemaal digitaal te regelen via helmond.nl. Zoals een adreswijziging of een uittreksel
uit het bevolkingsregister. Ga naar het Digitaal Loket, vul de gevraagde gegevens
in en het is geregeld. U hoeft er niet meer de deur voor uit.
Geen wachttijden…
Om het nut en het gemak bij de inwoners onder de aandacht te brengen is een
promotiecampagne opgezet. Via posters in openbare gebouwen en langs doorgaande wegen wijzen wij u op de voordelen van helmond.nl. Ook op de gemeentelijke informatiepagina in De Trompetter zult u regelmatig advertenties tegenkomen.
Digitaal legitimeren
Voor een aantal gemeentelijke producten moet u zich digitaal legitimeren.
Daarvoor heeft u DigiD nodig. Iedereen die een sofinummer heeft kan een DigiD
inlogcode aanvragen. Daarmee kunt u met één inlogcode terecht bij elektronische
diensten van overheidsinstellingen (bijvoorbeeld bij de Belastingdienst). Het aanvragen van een DigiD duurt even. Binnen 5 dagen ontvangt u per post een activeringscode waarmee u uw DigiD gebruikersnaam kunt activeren. Na het activeren
kunt u bij overheidsinstellingen inloggen. Er zijn steeds meer producten via uw
computer te regelen.
Wat heeft Helmond.nl allemaal digitaal?
• Virtueel Helmond
• uitzendingen Gemeente Helmond TV
• deelname aan stadspanel
• indienen van bezwaarschrift
• WOZ-taxatierapport
• gemeentelijke informatiepagina’s in De Trompetter
• ter inzage liggende bestemmingsplannen
• informatie over bouwvergunningen
• gemeenteraadsinformatie
• bestuurlijke stukken
• Helmondse regelgeving

Ook je taxatierapport
vind je SNEL OP
Taxatieverslag woning
Soort object:
Bouwjaar:
Grondoppervlakte:
Inhoud (ca.):
Bijgebouwen:

vrijstaande woning
1910
845 m2
785 m3
GROND, DAKKAPEL, BERGING

Andere relevante marktgegevens:

BEZWAAR tegen GEMEENTEBELASTING?
regel ‘t SNEL OP

Bezwaar schrift.
send
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Geef uw
mening via
Stadspanel op
Helmond.nl
Wat is uw mening over het beleid van de gemeente? Wat zijn uw
ervaringen met de gemeentelijke dienstverlening en heeft u misschien
bepaalde wensen over de leefbaarheid in uw buurt? Als u daarover en over
andere onderwerpen regelmatig uw mening wilt geven, dan kan dat via het
Stadspanel. Dat is een internetpanel waarin de gemeente u vragen stelt
over verschillende onderwerpen.
Geef uw mening vanuit uw luie stoel op helmond.nl

Snel resultaat
Gooitske Marsman is coördinator op de afdeling Onderzoek en Statistiek. Met
haar team heeft zij het Stadspanel opgezet. “Het was een leuke klus om het
Stadspanel op te starten. Je bent toch benieuwd hoeveel mensen er meedoen,
blijven ze geïnteresseerd en hoe gaat het zich allemaal ontwikkelen. We blijven
leren. Zo vinden we eigenlijk dat de deelnemers een korte samenvatting moeten
ontvangen met de belangrijkste resultaten. Daar gaan we nog mee aan de slag.”
Overigens zijn de volledige rapportages te vinden op www.helmond.nl onder
Stadspanel.
De medewerkers van de afdeling Onderzoek en Statistiek verzorgen het hele traject van het Stadspanel. Ze zorgen dat het deelnemersaantal op peil blijft, stellen
de vragenlijsten op en nemen de enquêtes af. Ook analyseren ze de gegevens en
stellen een rapportage op.
Het Stadspanel is een initiatief van de gemeente en bestaat sinds 2007.
Er zijn inmiddels vier enquêtes gehouden, onder andere over Sport- en
Vrijetijdsvoorzieningen. De resultaten daarvan zijn meegenomen bij het opstellen
van de Kadernota. Gooitske: “Het is een mooie manier om snel antwoorden te
krijgen. Op korte termijn, binnen twee weken, heb je resultaat. Het Stadspanel
werkt ook naar twee kanten. De gemeente hecht eraan de mening van haar
burgers te horen en gebruikt de gegevens om beleid te maken dat bij de mensen
past. En de burgers kunnen zo hun stem laten horen en meedenken.”

Wilt u ook lid worden van het Stadspanel?

Deelnemers gezocht
Het Stadspanel bestaat momenteel uit ongeveer 600 mensen. Dat mogen er nog
wel wat meer worden, vindt Gooitske. “We zoeken nog deelnemers, want we
willen toe naar zo’n 1000 mensen. Om een representatieve groep te hebben,
nodigen we vooral allochtonen en ouderen uit om mee te doen, maar ook andere
Helmonders zijn van harte welkom. Onze oudste deelnemer is 95 jaar en veel
ouderen hebben tegenwoordig toegang tot internet. Dus leeftijd hoeft geen
bezwaar te zijn.”

Meer infor matie en aanmel ding
Kijk voor meer informatie en aanmelding op www.helmond.nl. U kunt
ook contact opnemen met mevrouw Elle van Veghel van de afdeling
Onderzoek & Statistiek, 58 71 78 of Stadspanel@helmond.nl.

Dat kan als u inwoner bent van de gemeente Helmond, 18 jaar of ouder bent
en over een e-mailadres beschikt. U krijgt dan drie tot vijf keer per jaar via de
e-mail een uitnodiging om aan een onderzoek mee te werken. Per keer kunt
u besluiten of u mee wilt doen.
Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld
Alleen het gemeentebestuur, de gemeenteraad en de gemeentelijke organisatie kunnen van het Stadspanel gebruikmaken. Uw gegevens worden nooit
afgestaan aan derden.
Als u zich aanmeldt, wordt u een aantal persoonsgegevens gevraagd, zoals
geslacht, leeftijd, opleiding, gezinssituatie en postcode. Deze gegevens worden
allereerst gebruikt om ervoor te zorgen dat het Stadspanel een juiste afspiegeling is van de Helmondse samenleving. Daarnaast worden deze gegevens
gebruikt bij het analyseren van de resultaten. Zodoende kunnen er bijvoorbeeld uitspraken worden gedaan als: jongeren vinden vooral…, terwijl ouderen
van mening zijn dat… In sommige gevallen zullen er alleen aan een beperkt
deel van het panel vragen worden gesteld. Bijvoorbeeld alleen aan personen
met jonge kinderen. De gegevens worden anoniem verwerkt. In de gepubliceerde resultaten is nooit te zien wie de panelleden zijn.
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Helmond
kiest voor
groen!
Zodra de eerste lentezon zich laat zien staan de parkeerterreinen van tuincentra weer vol. Mensen
houden van bloemen, planten en bomen in en om hun huis. Maar ze hechten ook veel belang aan
groen in hun wijk en in de rest van de stad. Groen is belangrijk voor de leefbaarheid en de toekomst
van de stad. Daarom heeft de gemeente het Beleidsplan Stedelijk Groen opgesteld.
Beleidsplan Stedelijk Groen
Helmond breidt zich continu uit. De komende tijd wordt er nog flink gebouwd.
Denk maar aan Brandevoort, Suytkade, Groene Loper en allerlei ‘inbreidingsplannen’, zoals Parc Viverre aan de Mierloseweg en Cloosterparc aan de Ruusbroeclaan.
Om te zorgen dat groen een váste en duidelijke plaats krijgt in de ruimtelijke ontwikkeling van Helmond heeft de gemeente het Beleidsplan Stedelijk Groen opgesteld. Helmond kiest hiermee nadrukkelijk voor groen! In het Beleidsplan Stedelijk
Groen komen diverse onderwerpen aan de orde: de kwaliteit en hoeveelheid
groen, het beheer en onderhoud, en een strategie voor het ontwikkelen van
groenprojecten.
In feite is het Beleidsplan Stedelijk Groen opgebouwd uit twee delen: de zogenaamde Nota en de Atlas. De Nota is een rapport. Hierin staan regels en richtlijnen opgesteld op het gebied van groen die voor Helmond in zijn geheel gelden.
En er staan ook regels en richtlijnen per wijk in vermeld. Iedere wijk heeft namelijk
een geheel eigen structuur en opbouw. En bij de bepaling van die regels, is daarmee rekening gehouden. Ook staat erin vermeld hoe er moet worden omgegaan
met groen bij bouwprojecten zoals hierboven staan vermeld.

activiteiten in de buitenlucht. Ten slotte biedt groen een financieel voordeel.
Groen bij je huis zorgt voor een waardestijging. Ook de uitstraling van een
bedrijfspand verbetert door groen.

De Atlas kun je zien als een groot boekwerk met plaatjes en foto’s. In de Atlas
staat informatie over groen dat in de stad aanwezig is, op dit moment.
Groen is kwaliteit
Inwoners, maar ook mensen van buitenaf waarderen een groene stad. Groen is
kwaliteit. Groen maakt Helmond een stad waar mensen trots op zijn; een stad om
van te houden. Onder groen verstaat de gemeente veel verschillende zaken. We
bedoelen er onder andere openluchtrecreatie- en sportterreinen, parken en plantsoenen, lanen en bermen, fiets- en wandelpaden, bos- en natuurgebieden, planten, dieren, en water mee.
Wat levert het op?
Groen in en om de stad heeft veel voordelen. Zo biedt het recreatiemogelijkheden
op het gebied van sport en spel. Helmond staat in de top 10 van Nederlandse steden met de beste vrijetijdsvoorzieningen en groene recreatieruimte, zoals fiets- en
wandelroutes. Daarnaast heeft groen een gunstige invloed op de gezondheid.
Groen is van invloed op de lucht-, bodem- en waterkwaliteit. Groen heeft een positieve invloed op mensen, ook bij herstel van stress of lichamelijke ziekte.
Uitnodigende groene recreatievoorzieningen zorgen bovendien dat mensen actief
zijn in de buitenlucht. Ook heeft groen een ontmoetingsfunctie. Voor mensen die
hun hond uitlaten, kinderen die samen spelen, of voor mensen die meedoen aan

Emily Joynes is beleidsmedewerker op de afdeling Beheer Openbare Ruimte.
Zij heeft het beleidsplan Stedelijk Groen samen met haar collega Twan
Gremmen opgesteld. “In het Beleidsplan Stedelijk Groen gaat het om twee
dingen. Ten eerste: hoe gaan we om met groen in de stad? Wat willen we
behouden, wat willen we ontwikkelen? Hierbij gaat kwaliteit boven
kwantiteit. Groen wordt op verschillende manieren gebruikt door verschillende groepen. Deze diverse vormen van gebruik moeten allemaal samen kunnen
gaan. De een wil er de hond uitlaten, de ander wil er met zijn kinderen spelen.
Dat gaat niet altijd goed samen, dus daar moeten we goed naar kijken. Het
andere aspect van het beleidsplan zijn de projecten. We kijken vooral naar het
combineren van groen met andere projecten, want in bijna alle projecten heb
je te maken met groen. Als je een woonwijk bouwt moet er bijvoorbeeld ook
een parkje komen, en bomen in de straat. Het beleidsplan is zo goed als klaar.
We hebben zes weken lang een conceptversie ter inzage gelegd, waar burgers
op konden reageren. Nu gaat het plan samen met de reacties via het college
naar de raad om vastgesteld te worden. De raad ziet dan hoe iedereen gereageerd heeft en in hoeverre we de reacties verwerkt of beantwoord hebben.“
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Helmond
Mobiel 2015
Wat wil Helmond bereiken op het gebied van bereikbaarheid en
mobiliteit voor de periode rond 2015? Daarover gaat de visienota
Helmond Mobiel 2015. Het verkeer zal in de komende jaren alleen maar
toenemen. Dat Helmond toch goed bereikbaar is en blijft, is van groot
belang voor de economische groei van stad en regio.

Ambitieus
Helmond Mobiel 2015 is een ambitieus, maar ook een realistisch programma.
Helmond Mobiel 2015 geeft de ambities op hoofdlijnen weer. Die ambities kosten
geld. Helmond zal zoveel mogelijk een beroep doen op financiële ondersteuning
van bijvoorbeeld provincie en rijk om die ambities waar te maken. Maar Helmond
is bereid ook zelf fors te investeren. Want een economisch gezond Helmond vereist een bereikbaar Helmond. Ook in 2015.
Kansen benutten
Uitgangspunt bij de plannen is dat we onze kansen benutten. We moeten dus
gebruikmaken van onze sterke kanten. Helmond is in 2015 een stad die per auto
nog steeds goed bereikbaar is. Maar Helmond ligt ook aan het water en dat is een
kans. Een deel van het goederenvervoer dat nu nog over de weg gaat zou per
binnenschip vervoerd kunnen worden en zo onze wegen kunnen ontlasten. We
stimuleren daarom vernieuwingsprojecten voor de binnenvaart en bieden ruimte
aan goederenoverslagcentra aan het water. Helmond is ook een compacte stad.
Dat biedt kansen voor Helmond als fietsstad. We gaan onze fietsenstallingen en
fietspadennetwerk nog verder uitbreiden en verbeteren. Op deze manier kan de
fiets nog terrein winnen. Bovendien ligt Helmond aan het spoor. Met onze vier
stations is de trein voor veel bestemmingen nu al een prima keuze. De gemeente
zal er alles aan doen dit nog aantrekkelijker te maken.
Bereikbaar Helmond
Om de bereikbaarheid van onze industrieterreinen en het centrum in de toekomst
te garanderen gaan we ook het wegennet uitbreiden en verbeteren. Op sommige
plaatsen in de stad ontbreken in dit wegennet nog belangrijke schakels en de
noodzakelijke alternatieve routes. Binnen Helmond gaat het bijvoorbeeld om de
aanleg van het Cortenbachtracé en een tweede ontsluiting van zowel Stiphout als
Brandevoort. Om Helmond in 2015 bereikbaar te houden werken we natuurlijk ook
mee aan voor de hele regio belangrijke verbeteringen van de A2, A67 en N279. Een
nieuwe verbinding langs het Wilhelminakanaal tussen de N279 en A50 vinden we
erg belangrijk om de verkeersdruk op de Traverse/Europaweg te kunnen
beheersen.

Innovatie
We geloven dat technologische ontwikkelingen
en innovatie bijdragen aan de oplossing van
verkeersproblemen en luchtkwaliteitsproblemen. Door het bedrijfsleven in onze regio wordt
hard gewerkt aan de verdere ontwikkeling van
schone en zuinige motoren. Door ontwikkelingen in de techniek zal de verkeersveiligheid
toenemen. Informatie over files, ongevallen,
omleidingsroutes en gevaarlijke situaties zal
steeds sneller en makkelijker toegankelijk
worden voor de weggebruiker. Als gemeente
werken we actief mee aan proefprojecten die
deze ontwikkelingen stimuleren.

[Quote]
“Helmond mobiel
en bereikbaar.
Ook in 2015!”
Wethouder Houthooft-Stockx
Stedelijk Beheer, Verkeer
en Milieu

De reiziger staat centraal
We vinden het belangrijk dat reizigers een
betrouwbare inschatting kunnen maken van
hun reistijd. Ook houden we rekening met de
vergrijzing van de bevolking en de vervoerswensen van deze groep, zoals verlaagde
trottoirs voor voetgangers. Bushaltes zullen in
versneld tempo beter toegankelijk worden
gemaakt voor mensen die slecht ter been zijn.
Regionale samenwerking
Verkeer en vervoer gaan over de grenzen van
de gemeente heen. Om verkeersproblemen op
te lossen werken we steeds meer samen met
andere gemeenten en bijvoorbeeld de provincie.
We verwachten dat rond 2015 vanuit een regionale verkeerscentrale het hele wegennet wordt
bewaakt. Een economisch gezond Helmond
vereist immers een bereikbaar Helmond.
Ook in 2015.
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Signaleringssysteem Helmond

Het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd is bedoeld om risicokinderen en -jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar
in een vroegtijdig stadium in beeld te hebben en geboden hulp snel af te stemmen. De gemeente Helmond heeft
het Zorg voor Jeugdsysteem voortvarend opgestart. Bijna twee jaar voorbereiding ging daaraan vooraf, waarin
intensief met alle Helmondse hulp- en zorgverlenende instanties is nagedacht over de manier waarop we Zorg
voor Jeugd vorm kunnen geven. Samen hebben we een aanpak ontwikkeld waarin een digitaal signaleringssysteem en afspraken over de zorgcoördinatie en de onderlinge werkwijze centraal staan. Samen hebben we
vernieuwend werk verricht.
Stap vooruit
In de keten van jeugdzorg werkt een groot aantal instellingen samen. Elke
instelling voelt zich vanuit haar eigen invalshoek heel verantwoordelijk voor de
problemen van of met jongeren. Om zaken goed op te pakken is samenwerking,
coördinatie, informatie-uitwisseling en afstemming nodig. Maar dat is nog geen
vanzelfsprekende zaak. Soms dreigt een jongere tussen wal en schip te raken of
gaat het echt mis.
Met het signaleringssysteem Zorg voor Jeugd hebben we in Helmond een
baanbrekend initiatief genomen om een belangrijke stap vooruit te zetten.
Hiermee kunnen we de hulpverlening beter organiseren, doordat we de zorg
consequent coördineren. Veel problemen kunnen daardoor worden voorkomen
doordat we risicogevallen aan elkaar doorgeven, registreren en signaleren.
Wat houdt het signaleringssysteem in?
Met een eenvoudig internetprogramma dat alle deelnemende instellingen
gebruiken, worden risicokinderen geregistreerd en problemen gesignaleerd.
Het signaleringssysteem is in 2006 door de gemeente Helmond ontwikkeld in
opdracht van de provincie Noord-Brabant in het kader van de Operatie Jong. Het
systeem is in nauw overleg en door intensieve samenwerking met directies van
jeugdinstellingen tot stand gekomen. De partijen willen het volgende bereiken:
• instellingen die bij eenzelfde jongere betrokken zijn werken optimaal samen
bij de hulpverlening rondom die jongere;
• risico’s worden vroegtijdig gesignaleerd zodat ze beperkt blijven;
• deelnemende instellingen ondersteunen de coördinatie van zorg actief,
zodat er sprake is van één plan per kind.

Zo weten instellingen en hulpverleners altijd welke instellingen contact hebben
met de jongere.
Als een hulpverlener vervolgens een probleemsituatie constateert, voert hij een
signaal in het systeem in. Ook deze signalering wordt direct via de e-mail
doorgegeven aan alle betrokken hulpverleners. Die nemen vervolgens contact
met elkaar op. Dit bevordert de samenwerking tussen hulpverleners en vergroot
de actiegerichtheid.
Wanneer er tegelijkertijd meerdere instellingen betrokken zijn bij de behandeling van een jongere, start de zorgcoördinatie. In Helmond zijn hierover met
alle betrokken hulpinstanties afspraken gemaakt. Op grond daarvan wijst het
systeem automatisch aan wie de verantwoordelijke zorgcoördinator is. De zorgcoördinator legt de afspraken over de zorgcoördinatie vast in het systeem. Alle
betrokken hulpverleners kunnen deze afspraken via het systeem raadplegen.
Paul van Gennip is afdelingsmanager van de afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling
en Dienstverlening. Enthousiast vertelt hij over de voordelen van Zorg voor Jeugd: “Een
groot voordeel van Zorg voor Jeugd is dat de veertien betrokken organisaties van elkaar
weten dat ze met hetzelfde kind bezig zijn. Maar waar de kracht echt in zit, en dat is
uniek, is dat zestien organisaties zich hebben verbonden aan één afsprakenstelsel over
de manier waarop zij met elkaar samenwerken. Dat is nog nergens in Nederland vertoond. De samenwerking tussen de zestien organisaties is daarmee op een goede
manier gewaarborgd. Een ander voordeel is de inzet van een zorgcoördinator als meerdere organisaties gelijktijdig met hetzelfde kind bezig zijn. Voorheen werkten de organisaties langs elkaar heen, nu zorgt de zorgcoördinator voor een afgestemd plan: het
zogenaamde “één kind-plan”. Hierdoor wordt de aangeboden hulp veel beter van kwaliteit. De cliënt zal dat heel snel merken, want hij hoeft zijn verhaal niet meer dubbel te

In een overeenkomst zijn afspraken vastgelegd over de signalering, signaaluitwisseling
en de coördinatie van zorg. Daarnaast hebben de directies het privacyreglement en
aansluitprotocol vastgesteld; daarin staat aan welke eisen een instelling moet voldoen
om te worden aangesloten op het Zorg voor Jeugdsysteem.

doen en komt niet meer tussen hulpverleners in te zitten. De betrokken organisaties
zijn erg enthousiast over Zorg voor Jeugd en hebben de afgelopen twee jaar met veel
energie gewerkt aan het systeem en vooral het afsprakenstelsel. Overigens is Helmond
een van de eerste gemeenten waar dit werkt. En het model dat nu in Helmond ontwikkeld is, is zo succesvol dat alle Brabantse gemeenten hebben besloten om hetzelfde

De aanpak in een paar stappen
Alle jongeren waarmee contact is, worden in het systeem geregistreerd. Een
aantal instellingen heeft hun eigen registratiesystemen gekoppeld aan het Zorg
voor Jeugdsysteem. Hulpverleners die bij een bepaalde jongere zijn betrokken,
worden automatisch via een mailbericht geïnformeerd als dezelfde jongere door
een nieuwe, nog niet eerder betrokken hulpverlener wordt geregistreerd.

model te gaan gebruiken.”
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Industrieel
Erfgoed
Toerisme.
Getuigen van
ons verleden
Helmond heeft een rijk industrieel verleden. De tastbare herinneringen
getuigen uit die tijd, de gebouwen maar ook de machines, moeten we
koesteren en laten zien. Daarom stelde de gemeenteraad enige jaren
geleden het Masterplan Industrieel Erfgoed Toerisme vast.
Een uniek geheel
De bedoeling van het Masterplan is dat nieuwe en bestaande afzonderlijke initiatieven samengebracht worden onder het overkoepelende thema Industrieel
Erfgoed Toerisme. Zo ontstaat een uniek gezamenlijk cultuurtoeristisch totaalproduct. Daardoor wordt het stadscentrum een aantrekkelijkere plek om te bezoeken
en te verblijven, niet alleen voor eigen inwoners maar ook voor bezoekers van buiten.
Wat is er bereikt?
- De collectie Mens en Werk is heringericht
Het Gemeentemuseum Helmond heeft een unieke collectie rond het thema ‘Mens
en Werk’. De collectie is volledig heringericht. Deze vaste tentoonstelling is chronologisch van opbouw en laat zien hoe kunstenaars, vooral in de negentiende en
twintigste eeuw, tegen arbeid aankeken en hoe ze dit vertaalden in hun kunst. De
arbeiders in de ijzergieterij, mijnen en de steenfabriek geven een goed beeld van
de verschuiving in werkzaamheden tijdens de industriële revolutie. In de twintigste eeuw besteden kunstenaars meer aandacht aan de werkomstandigheden,
zoals lange werkdagen, lage lonen, het ongezonde werkklimaat en kinderarbeid.
- ‘Spijkers van katoen’ is op tv uitgezonden
Het rijke industriële verleden van Helmond komt tot leven in de serie ‘Spijkers van
katoen’. In de serie worden beelden uit het heden afgewisseld met historisch filmmateriaal en oude foto’s. De tien afleveringen werden op tv uitgezonden en zijn
op dvd uitgebracht. De kijkcijfers waren goed en de reacties positief. Twee leerlingen van het voortgezet onderwijs in Helmond spelen een belangrijke rol in de
serie. Daardoor wordt ook de jeugd bereikt, een belangrijke doelgroep voor de
gemeente. De serie is niet alleen geschikt voor de oudste leerlingen in het basisonderwijs, maar zeker ook voor leerlingen in het voortgezet onderwijs.

Nieuwe projecten op stapel
- Erfgoed in de schijnwerpers
In het centrum van Helmond bevindt zich een
aantal monumentale, industriële panden en
objecten. Door die op professionele wijze uit te
lichten komen deze ‘verborgen schatten’ naar
voren. De uitstraling van de aangelichte gebouwen draagt ook bij aan de sfeer in de binnenstad.
- Erfgoed in de klas
Leerlingen bewust maken van de geschiedenis
van Helmond en vooral van de industriële
geschiedenis. Dat is het doel van een educatief
project over erfgoed. Leerlingen krijgen meer
begrip en waardering voor de eigen geschiedenis als het industriële verleden van Helmond op
een positieve manier bespreekbaar wordt
gemaakt in de klas. Dat kan met lesprogramma’s voor het basisonderwijs en het voortgezet
onderwijs die zijn afgestemd op de belevingswereld van de leerlingen. Leskisten, belevingsprogramma’s, bezoeken op locatie en digitale
programma’s maken deel uit van deze onderwijsprojecten.
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Vervolg

Collecties
Helmond heeft een aantal collecties die voortkomen uit de lokale industrie en nijverheid of die te maken hebben met het sociaalcultureel leven in de stad. Zo vormen de stoffen, stalenboeken, stempels en talloze andere producten uit de anderhalve eeuw geschiedenis van de Vliscofabriek samen de Vliscocollectie. Het Edahmuseum vormt het tastbare bewijs van de jarenlange band tussen de Edah en
Helmond. Ten slotte is onze stad een grote collectie weefgetouwen rijk. Als deze
collecties op een goede manier worden ontsloten en aantrekkelijk worden gepresenteerd, zijn ze interessant voor een groot publiek.

[Quote]
“We willen de jeugd
bewust maken van de

Edah-museum
Sinds jaar en dag is de naam Edah aan Helmond verbonden. In 1910 begonnen de
Friese kruideniers Ebben, Dames, Aukes en Hettema een gezamenlijke inkooporganisatie onder de naam Edah. De hoofdvestiging kwam in Helmond vanwege de
gunstige ligging aan de Zuid-Willemsvaart en de goede tramverbinding met een
aantal peeldorpen. Het hoofdkantoor staat nog steeds in Helmond en hierin is het
nieuwe Edah-museum gevestigd.
Publiekstrekker
Het is wel duidelijk dat fundamentele keuzes gemaakt moeten worden. Alleen
dan kan er sprake zijn van een succesvol industrieel erfgoed toerisme. Het is goed
om een aantal (kleine) projecten te onderzoeken en te realiseren. Maar om echt
een grote bezoekerstroom in Helmond op gang te brengen is (minimaal) één
publiekstrekker van formaat nodig. Een publiekstrekker die meerdere doelgroepen
aanspreekt, uitnodigt tot een herhalingsbezoek en anders dan anders is. De
gedachten gaan uit naar een groot indoor en outdoor themapark rond industrie
en nijverheid waarin een grote plaats is voor vermaak. In een bij voorkeur industrieel complex midden in het stadshart kan een aantal zeer diverse collecties een
plek krijgen. Bedrijven in de sfeer van hightech en creatieve industrie zouden moeten deelnemen aan dit project. Dit idee is alleen haalbaar en wenselijk als het
commercieel kan worden geëxploiteerd.

industriële geschiedenis
van Helmond”
Wethouder Bethlehem
Middelen en cultuur

Inzet vrijwilligers
Vrijwilligers kunnen een grote rol spelen bij het
industrieel erfgoed toerisme en de plannen met
de collecties. Daarom is het belangrijk een vrijwilligersstructuur tot stand te brengen. De
gemeente Helmond denkt hierbij aan een soortgelijke constructie als die in Den Bosch. Hier
heeft een levendige, zeer actieve en grote groep
vrijwilligers zich verenigd in de Kring ‘Vrienden
van ‘s-Hertogenbosch’. Deze groep zet zich in
voor het behoud en de verbetering van de historische binnenstad en haar omgeving. De vrijwilligers organiseren onder andere vaartochten,
stadswandelingen en speciale activiteiten.
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Helmond, zorgzame stad
Werken aan Helmond, sociale, actieve en zorgzame stad. Dat is in een notendop de visie van uw gemeente op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) die sinds 1 januari 2007 van kracht is. Helmond, zorgzame stad, waar mensen verantwoordelijkheid
nemen voor elkaar. Die zorgzame stad is ingebed in een tweetal andere ‘steden’. In de eerste plaats is dat Helmond, actieve stad,
waar iedereen zoveel mogelijk naar eigen inzicht zijn leven vorm kan geven en zelfredzaam is. Ten tweede is dat Helmond, sociale
stad, waar het prettig leven is omdat iedereen er onderdeel kan zijn van sociale verbanden, zich er thuis voelt en meedoet.
Iedereen draagt een steentje bij
Het inzicht dat zorgzaamheid direct samenhangt met actieve burgers en met
sociale verbanden willen we in ons Wmo-beleid laten terug komen. Het betekent
dat we heel bewust niet alleen inzetten op het verzórgen van mensen met
beperkingen, maar dat we hen willen ondersteunen om mee te doen aan de
samenleving. Het betekent dat we iedereen die zich actief inzet om van hun leven
en onze stad iets moois te maken zoveel mogelijk willen waarderen, stimuleren
en ondersteunen én dat we degenen die (nog) niet actief zijn er bij willen
betrekken. Het betekent dat we ons realiseren dat leefbare en veilige wijken óók
voor de Wmo van het grootste belang zijn. Het betekent dat we begrijpen dat
investeren in sociale verbanden, van sportclub tot fanfare, van wijkvereniging tot
jongerenclub en van zelforganisatie tot vrijwilligers in en om de zorg van enorme
waarde is. Het betekent dat we mantelzorg volop zullen moeten ondersteunen.
En het betekent dat we willen werken aan een Helmond waaraan iedereen zijn
steentje bijdraagt. Dat geldt voor ons als gemeente. Dat geldt voor onze burgers
die voor zichzelf of voor anderen zorgen. En het geldt voor de organisaties - ook
de professionele en commerciële - die in deze stad actief zijn.
De kracht van de stad
Werken aan Helmond, sociale, actieve en zorgzame stad; dat kunnen we als
gemeente niet alleen. Het zwaartepunt in deze visie ligt bij de ‘kracht van de stad’.
Als gemeente willen we deze kracht beter benutten. Dat doen we door ruimte te
geven, maar ook door burgers en organisaties op hun verantwoordelijkheden aan
te spreken. Wij als gemeente zorgen dan voor de randvoorwaarden en de samenhang.
Wat willen we over enkele jaren bereikt hebben?
Als we over een paar jaar kunnen zeggen dat de volgende stellingen kloppen,
hebben we onze eerste ambities bereikt:
• Actieve burgers die zich inzetten voor de samenleving vormen de basis van
de zorgzame stad Helmond.

• Helmonders zijn in staat zolang mogelijk zelfstandig te blijven functioneren
en mee te doen.
De Wmo verplicht ons om jaarlijks aan onze burgers te rapporteren over de
voortgang en de stand van zaken en om ten minste één keer in de vier jaar met
onze burgers het beleid tegen het licht te houden. Heeft het gewerkt? Zijn de
ambities gerealiseerd? Is bijstelling nodig?
Dit is een wettelijke plicht waaraan we graag voldoen. We maken de Wmo in
Helmond immers samen.
De Wmo: Iedereen moet kunnen meedoen
Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe wet; de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Het doel van de Wmo is dat iedereen kan meedoen in de
maatschappij. De gemeenten voeren de Wmo uit.
De Wmo regelt dat mensen die hulp nodig hebben in het dagelijkse leven
ondersteuning krijgen van hun gemeente. Het gaat om voorzieningen als hulp
in het huishouden, een rolstoel of woningaanpassing.
De Wmo ondersteunt mensen die zich inzetten voor hun medemens of buurt.
Het gaat bijvoorbeeld om mantelzorgers en vrijwilligers.
De Wmo stimuleert activiteiten die de onderlinge betrokkenheid in buurten
en wijken vergroten.
Kijk voor meer informatie ook op www.info-wmo.nl
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Het Armoedebeleid van uw
gemeente
In het collegeakkoord 2006-2010 is het Armoedebeleid opnieuw in de schijnwerpers
gezet. is uitgewerkt in uitvoerbare voorstellen. Het eerste concrete resultaat
daarvan is dat de wachttijden bij de Budgetwinkel van zes maanden naar twee
maanden is teruggebracht. Om een duidelijk beeld te krijgen van wat er in Helmond
speelt op het gebied van armoede heeft de gemeente in februari 2007 een
armoedeconferentie georganiseerd. De conferentie heeft veel ideeën opgeleverd

Wethouder Yeyden (links) en de heer Feuerriegel,
voorzitter van stichting SaldoPlus, ondertekenen de

en een aantal daarvan In de tussentijd zit de gemeente niet stil.
Onlangs zijn er twee nieuwe voorzieningen in het leven geroepen. Te weten:
1) Gemeente werkt samen met SaldoPlus
De gemeente heeft een overeenkomst gesloten met SaldoPlus om samen hulp
op maat te bieden bij schuldhulpverlening, inkomensbeheer en bewindvoering.
De diensten van SaldoPlus sluiten naadloos aan op die van de gemeentelijke
Budgetwinkel.
Als geldproblemen een dagelijkse zorg worden, biedt SaldoPlus uitkomst door
verschillende vormen van dienstverlening:
• Vaste lastenrekening. SaldoPlus stelt samen met de cliënt een budgetplan op
en betaalt ten behoeve van de cliënt de (meer)maandelijkse vaste lasten. Voor
de overige vaste lasten wordt een bedrag gereserveerd. De cliënt beschikt zelf
over de rest van het inkomen. Kosten € 18,- per maand.
• Inkomensbeheer. SaldoPlus verricht de betalingen en draagt zorg voor alle
handelingen die samenhangen met het budget zoals het aanvragen van
zorg- en huurtoeslag, kwijtschelding van gemeentelijke heffingen en bijzondere
bijstand. De rest van het inkomen wordt aan de cliënt ter beschikking gesteld.
Kosten € 31,- per maand.
• Budgetbeheer. SaldoPlus verricht dezelfde werkzaamheden als bij
Inkomensbeheer en helpt de cliënt zelf de uitgaven af te stemmen op het
beschikbare budget. Kosten € 52,- per maand.
• Vrijwillig Meerjarigen Bewindvoering
SaldoPlus behartigt de financiële belangen voor mensen die daartoe niet in
staat zijn door hun lichamelijke of psychische toestand of sociale omstandigheden. Bewindvoering omvat zowel budgetbeheer als schuldhulp. Als het nodig
is, doet SaldoPlus ook een aanvraag bij de Budgetwinkel Helmond of WSNP.
Kosten € 68,- per maand (exclusief btw).
Voorwaarden
U komt in aanmerking voor de dienstverlening van SaldoPlus als u:
• legaal in Nederland verblijft;
• een vast woonadres heeft;
• in het bezit bent van een sofinummer;
• meerderjarig bent;
• salaris, pensioen, uitkering of andersoortige inkomsten heeft.
Ook moet u een zorg-, inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering en - indien van
toepassing - een motorrijtuigenverzekering hebben of bereid zijn deze af te sluiten.
Meer weten?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.saldoplus.nl of na telefonische
afspraak bij de medewerkers van SaldoPlus in het Werkplein Regio Helmond,
Churchilllaan 109. Tel. 0492 - 84 59 55.

samenwerkingsovereenkomst SaldoPlus.

2) Collectieve aanvullende verzekering
Nu ook voor overige minima
De gemeente Helmond kent al een collectieve aanvullende verzekering voor
mensen met een inkomen uit een uitkering WWB, IOAW, IOAZ en Bbz van de
gemeente. In januari gaat de regeling ook gelden voor de overige minima met
een inkomen tot 110% van dit norminkomen. Heeft u een minimuminkomen
dan komt u in aanmerking voor een korting op uw verzekeringspremie én een
extra uitbreiding van het aanvullende pakket voor rekening van de gemeente.
De collectieve aanvullende verzekering bestaat uit de basisverzekering, een
aanvullende verzekering en een extra uitbreiding voor een hogere vergoeding
van kosten voor tandarts, brillen, hoortoestellen en psychische hulp. De kosten
voor deze uitbreiding van de verzekering worden door de gemeente betaald.
Om in aanmerking te komen mag uw maximale inkomen per maand niet
hoger zijn dan:
Jonger dan 65
Getrouwd
Alleenstaand
Alleenstaande ouder

€ 1.305,00
€ 913,52
€ 1.174,57

Ouder dan 65
Getrouwd
Alleenstaand

€ 1.368,10
€ 1.005,98

Aanvragen
De gemeente heeft de collectieve verzekering afgesloten met de CZ-groep en
de VGZ zorgverzekering. Wilt u gebruikmaken van de nieuwe regeling, maar
bent u verzekerd bij een andere verzekeraar, dan moet u overstappen naar
CZ of VGZ.
Mensen met een minimuminkomen van wie bij de Zorgpoort bekend is dat
zij eventueel voor de regeling in aanmerking komen, krijgen een brief over
de regeling. Daarin staat ook een aanbod voor deelname aan de regeling.
Ontvangt u geen brief, dan kunt u de collectieve aanvullende verzekering
aanvragen bij: De Zorgpoort, Penningstraat 53, Helmond. Tel. 0492 - 58 78 60.
Ook voor nadere informatie kunt u hier terecht.
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“Samen armoede aanpakken“

Op 21 september 2007 hebben basisschoolkinderen het spel “Armoede uit de taboesfeer” gespeeld. Zij werden daarbij ondersteund door leerlingen van het Knippenberg College
en prominente Helmonders, waaronder René van de Kerkhof.

Beleidsmedewerkster Renske Proost heeft het Armoedebeleid in haar pakket. “Na
de eerste armoedeconferentie, in februari 2007, zijn vijf werkgroepen aan de slag
gegaan om ideeën uit te werken tot concrete activiteiten. De vijf werkgroepen
bestaan uit personen van heel verschillende organisaties: SWOH, SMO, Stichting
Thomas van Villanova, Vrijwilligerscentrale, Stichting Leergeld, Stichting
Voedselbank, Faith moskee, SWH, ROC ter AA, Gehandicapten overleg, Humanitas
en Lev-Evagroep professionele organisaties, maatschappelijke en vrijwilligersorganisaties. De werkgroepen hebben allemaal een eigen thema. Zo is er een werkgroep die het taboe van armoede wil doorbreken. Deze werkgroep heeft onder leiding van Humanitas het eerste project uitgevoerd: het armoedespel. Dit spel
speelden kinderen samen met leerlingen van het Knippenberg College en prominente Helmonders als oud-voetballer René van de Kerkhof in september van vorig
jaar. Kinderen maken zo op jonge leeftijd al kennis met het verschil tussen rijk en
arm en het bestaan van armoede.”

Samenwerking
Op 21 februari 2008 zal de tweede armoedeconferentie plaatsvinden. “Dan willen
we naast de deelnemers van de eerste armoedeconferentie ook scholen en werkgeversorganisaties uitnodigen. We vinden het namelijk belangrijk dat armoede
breed onder de aandacht komt en dat de samenwerking op dit gebied tussen
organisaties wordt gestimuleerd. Kortom, armoede pakken we samen aan.”

Informeren
Maar de vier andere werkgroepen, zijn ook allemaal druk bezig om de verschillende ideeën uit te werken. “We vinden het onder andere belangrijk dat er duidelijkere informatie komt over welke voorzieningen er zijn en voor wie die bedoeld zijn.
Dat kan bijvoorbeeld met een informatieboekje. We willen hiermee bereiken dat
het voorzieningengebruik omhooggaat, dat mensen bij de juiste hulpverleners
aankloppen en dat ze vroegtijdig ondersteuning krijgen. Daarnaast willen we de
participatie en zelfredzaamheid van inwoners stimuleren.”
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