
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Duurzaamheid & Leefbaarheid
Wat vindt Helmond van de evenementen in de stad?

Net zoals in 2017 hebben wij in 2018 bezoekers van evenementen gevraagd hoe zij de evenementen in Helmond beoordelen. Dat onderzoek ging over negen 

evenementen met in totaal ruim 250.000 bezoekers. In het algemeen scoorden de evenementen in 2018 met een gemiddeld cijfer van 8,2 net iets beter dan 

in 2017. Toen kwam het uit op een 8,1. In 2018 hebben Het Kasteel van Sinterklaas, Hiphop festival Urban Matterz en de Kasteeltuinconcerten het hoogst 

gescoord. Ook in 2019 zal weer worden onderzocht hoe onze inwoners de evenementen beoordelen. 

75 jaar vrijheid: dat vieren we samen!

Op 25 september 2019 is het 75 jaar geleden dat Helmond is bevrijd uit de Tweede Wereldoorlog. Wij vinden het belangrijk dat dit grootst wordt gevierd. 

Daarom zal op 28 september een bevrijdingsfestival plaatsvinden. Dat festival is het einde een week waarin in Helmond op verschillende manieren wordt 

stilgestaan bij het belang van vrijheid. Het festival vindt plaats in de Warande en richt zich in de middag op kinderen en later op de dag op jongeren. 

Sociale Stad
De Ruilwinkel is een groot succes

Afgelopen december hebben wij besloten een subsidie van €113.117 te geven aan de vereniging Humanitas, voor haar werkzaamheden rondom de Ruilwinkel. 

De Ruilwinkel is een belangrijke plek voor Helmond. Inwoners kunnen daar spullen ruilen en het is ook een plaats waar vaak kwetsbare inwoners te vinden zijn 

die normaal moeilijk te bereiken zijn. Omdat de Ruilwinkel een groot succes is en hier veel mensen op af komen, was er meer geld nodig dan de €113.117. 

Onder meer voor het inzetten van voldoende mensen. Het college heeft daarom besloten een extra subsidie van €10.212 te geven.

Steeds meer AED apparaten te vinden in Helmond

Twee jaar geleden heeft de gemeenteraad besloten dat Helmond zich meer moet inzetten voor de realisatie van een AED-netwerk. AED betekent: een 

Automatische Externe Defibrillator. Dit is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Het realiseren van een 

AED-netwerk betekent dat er voldoende apparaten moeten zijn en dat mensen getraind moeten worden om een AED te gebruiken. Wij hebben daarom 

besloten om het Jan van Brabant College en de OMO scholengemeenschap te ondersteunen bij het geven van reanimatietrainingen voor de bovenbouw. 

Daarnaast hangen wij AED apparaten op in heel Helmond, ook in wijken waar nog niet voldoende vrijwilligers een reanimatietraining hebben gevolgd.
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