
Strategische Agenda Helmond 

Coalitie-onderhandelingen 

4 april 2018  



Staat van Helmond:  

Hoofddoelen strategische agenda 

Meer inwoners Meer banen 

Minder 

werkloosheid 
Hoger 

huishoudinkomen 

Gemiddeld: €36.900,= 

 

Werkloosheidspercentage 

nagenoeg gelijk niveau in 

Nederland en de regio. 

 

Jeugdwerkloosheid daalt 

 

7.000 vestigingen, 40.600 

(bezette) banen. Groei van 2% 

Verwachte groei naar 

101.000 inwoners in 2040  

Centrale ambitie: Meer banen  



Autonome &  externe ontwikkelingen (1) 

Technologische ontwikkeling / digitalisering 

• Economie 

• Onderwijs & arbeidsmarkt 

• Maatschappelijke innovaties 

 

• Externe programma’s 

     -  MKB-actie agenda 

     -  Brainport Nationale Actieagenda (incl.  

        toekomstbestendige maakindustrie) 

     -  MRE: MRE Verbonden      

     -  BrabantStad: BrabantRing 
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Autonome &  externe ontwikkelingen (2) 

Klimaat 

• Energietransitie 

• Circulaire economie 

• Klimaatadaptatie 

 
• Externe programma’s 

− Interbestuurlijk programma 

− Klimaat- en energieakkoord (reductie 

broeikasuitstoot) 

− Nationale / provinciale omgevingsvisie 

− Provinciale Energieagenda 2030, 

100.000-voertuigenplan 

− MRE: regionale energiealliantie 
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Autonome &  externe ontwikkelingen (3) 

Duurzame verstedelijking & agglomeratiekracht 

 
• Wonen 

• Transformatie 

• Verduurzaming 

 

Externe programma’s 

− Nationale / provinciale 

omgevingsvisie 

− Landelijke retailagenda 

− Provinciale agenda Wonen 
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Autonome &  externe ontwikkelingen (4) 

Samenleving & burgerparticipatie 

 

 
• Veranderende bevolkingssamenstelling 

• Sociale Veerkracht 

• Veiligheid (incl. ondermijning) en 

Naleving 

• Gezondheid 

 

 
Externe programma’s 

− Interbestuurlijk programma 

− Landelijk transformatieprogramma 

Sociaal Domein 

− Programma Sociale Veerkracht provincie 

/ Sterk in Brabant  
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Strategische Agenda 2016 - 2020 
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Meer werkgelegenheid & economische positionering 

Opgave 

 Meer werkgelegenheid 

 Economisch profiel in de Brainportregio 

 

Resultaat: 

 Versterking economisch profiel Helmond 

 MKB- en MBO-stad 

 Sectoren: Automotive, Food en Slimme Maakindustrie 

 Verdubbeling aantal banen en bedrijven op de Automotive Campus 

 Doorontwikkeling Food Tech Brainport leidt – naar verwachting – ook tot extra banen, maar 

vooral ook tot circulaire voeding en gezonde voeding 

 Slimme Maakindustrie zorgt tenminste voor behoud werkgelegenheid MKB 

 

Randvoorwaarden 

  Goede bereikbaarheid (fysiek en digitaal) 

  Voldoende bedrijventerreinen 

 



Klimaatneutraal in 2035 

Opgave: 

 Klimaatbestendig 2050, klimaatneutraal in 2035 

 Aardgasvrije samenleving 

 Meer ruimte voor kwalitatief groen en water 

 Minder voedselverspilling (circulaire voeding)  

 Meer smart & green mobility toepassen en opschalen in de stad 

 

Resultaat: 

 4 pilots ‘aardgasvrije wijken’ gerealiseerd  

 Voor 2021 alle wijken voorzien van warmteplannen 

 Visie & aanpak verduurzamen bedrijven 

 Minimaal 3 smart mobility-projecten per jaar 

 Food Tech cluster speelt belangrijke rol in tegengaan verspilling 

 Start realisatie Brainport Smart District 

 



Duurzame verstedelijking & agglomeratiekracht 

 

 

 

Opgave 

 Een levendig centrum via een mix van winkelen, wonen, werken, cultuur en een groene en 

aantrekkelijke openbare ruimte. 

 Voldoende woningen en een verduurzaming van de woningvoorraad 

 Brainport Smart District 

 Meer ruimte voor kwalitatief groen en water 

 Creëren van een leefomgeving die uitnodigt tot gezond gedrag 

 

Resultaat: 

 Start uitvoering Havenpark (incl. duidelijkheid woningbouw Havenpark) 

 Nieuw bestemmingsplan Centrum 

 Vestiging nieuwe winkels 

 Herstructurering:  

 afronden herstructurering West, Binnenstad en Leonardus-wijk 

 start herstructurering De Waart & Annawijk. Planvorming herstructurering Oost & noord 

 Start realisatie Brainport Smart District 

 

 



Een veilige samenleving 

Opgave 

 Continu verlagen van aantal high impact crimes 

 Continue aandacht voor toenemende ondermijnende criminaliteit en drugsoverlast/ 

criminaliteit 

 Verhogen van het veiligheidsgevoel in een aantal wijken 

 Aandacht blijven besteden aan het belang van goede data als informatievoorziening / 

deling (big data) 

 

Resultaat: 

 Uit de top 20 misdaadmeter 

 Het veiligheidsgevoel neemt toe (alle wijken scoren minimaal een 7) 

veiligheid 



Sociale Veerkracht 

Opgave 

 Sociale stijging inwoners stimuleren 

 Sociale economische basis van de stad versterken 

 Tegengaan van segregatie (armoedebestrijding, schuldhulpverlening etc.)  

 Inzet innovatie in sociaal domein (sociaal & technisch) 

 Ervaren gezondheid van alle Helmonders, fysiek & mentaal, moet verbeteren 

 Gezondheid is een onderdeel van de gemeentelijke omgevingsvisie 

 

Resultaat: 

 Realisatie uitvoeringsprogramma werkgelegenheidsimpuls (leidt tot meer 

werkgelegenheid) 

 Realisatie uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt & onderwijs 

 Ontwikkelen dagbesteding in de wijken als voorliggende voorziening ter voorkoming van 

dure geïndiceerde zorg 

 Inclusieve samenleving 

 Wijkpreventieplannen voor (alle) wijken 

 Klimaat adaptieve wijken 

 

 



Strategische projecten 

• Sport- en (be)leefcampus De Braak 

– draagt bij aan versterking sociale structuur 

van de stad 

 

 

• Bedrijventerreinen 

– maximale benutting 

– veilig, schoon en duurzaam 

 

 

 

• Glasvezel 
– gemeentedekkend glasvezelnetwerk 

 



Regionale samenwerking & strategische positionering 

Via netwerken de doelen van de stad sneller realiseren 



Ontwikkelingen in regionale samenwerkingsverbanden 

 Strategische Agenda 2016 – 2020: ‘Helmond, stad van het doen 
 Opgave-gestuurd netwerken 

 Samen met Eindhoven  

 Verbindende rol vanuit Stedelijk Gebied Eindhoven  naar de  Peel  (brugfunctie) 

Stevige positie in BrabantStad 

 
 Helmond, slimme stad naar de toekomst. Een visie op veerkrachtig 

bestuur in Helmond 
 Brainport als internationale motor om economische positie uit te bouwen; 

 Samen met Eindhoven op regionale strategische dossiers; 

 SGE als het verhikel voor wonen, werken, en ruimte; 

 MRE voor vraagstukken die op het niveau van de 21 gemeenten spelen, en 

passend binnen de thema’s economie, ruimte en mobiliteit; 

 De Peel: samenwerking op de domeinen veiligheid, werkgelegenheid & participatie 

en economie (innovatiehuis). We zijn centrumstad en vervullen de rol van gastheer; 

 In bovenregionale dossiers trekken we samen op met Brabant(Stad). 

 

 



Regionale samenwerkingsverbanden 

De Peel 



Brainport 

• Brainport Next Generation 

• Brainport Nationale 

Actieagenda 

• Propositie regio-enveloppe 



Metropoolregio Eindhoven 

• Economie 

• Mobiliteit 

• Energietransitie 

• Transitie platteland 



Stedelijk Gebied Eindhoven 

• Economie 

• Wonen 

• Voorzieningen & 

evenementen 

• Ruimte 



De Peel 

• Innovatiehuis De Peel 

• Werk & participatie (Senzer) 

• Veiligheid 



BrabantStad 

• Digitale Stad 

 

• Slimme & Duurzame 

Mobiliteit  

 

• Cultuur & Sport 

 

• Gezonde en duurzame 

leefomgeving  

 

• Kennis & Onderwijs 

 

• Economisch 

vestigingsklimaat 

 

• (Veiligheid) 

Stedelijke Agenda BrabantStad 
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 SmartWayz 



 

 

 

 

Bedankt voor uw aandacht! 
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