
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Duurzaamheid & Leefbaarheid
De slimste wijk ter wereld in Helmond

In Brandevoort wordt de slimste wijk ter wereld ontwikkeld. Op gebieden zoals bijvoorbeeld gezondheid, veiligheid en energie worden de nieuwste technieken ingezet 

om een mooie en duurzame woonomgeving te maken, genaamd: Brainport Smart District. Er is hiervoor een plan opgesteld met het team van Brainport Smart 

District. Dat plan, ook wel de stedenbouwkundige onderlegger genoemd, geeft de grote lijnen van BSD weer. Een heel belangrijk punt daarin: dat er altijd ruimte is voor 

vernieuwing en flexibiliteit. Om de ontwikkeling van de slimste wijk ter wereld daadwerkelijk mogelijk te maken, is een nieuw bestemmingsplan nodig. Naar verwachting 

zal het opstellen van dit plan ongeveer 1 jaar duren. Neem gerust een kijkje op www.brainportsmartdistrict.nl voor meer informatie.

Wijkspeelplan Mierlo-Hout

Begin 2018 is het project ‘Natuurlijk buiten spelen!’ gestart, met als doel: meer buiten bewegen, ontmoeten en ontdekken. Daarbij richten wij ons op alle bewoners van 

de stad, maar met name op de kinderen. Zo streven we naar voldoende speelruimte voor alle leeftijden en een gevarieerd en modern aanbod met minder regels.

Binnen het project ‘Natuurlijk buiten spelen!’ is er in de tweede helft van 2018 in Mierlo-Hout een proefperiode geweest. Daarbij is de kwaliteit van bestaande 

speelvoorzieningen beoordeeld en zijn er gesprekken gevoerd met kinderen, bewoners en samenwerkende partijen uit de wijk  over hun behoeften. In Mierlo-Hout 

lijkt het haalbaar om het project ‘Natuurlijk buiten spelen!’ verder te ontwikkelen. Dit heeft geleid tot een wijkspeelplan voor 2019 tot en met 2023. 

Daarin staat wat er de komende jaren in Mierlo-Hout wordt gedaan voor ‘Natuurlijk buiten spelen!’.Het streven is om in 2019 de wijkspeelplannen voor álle wijken

in Helmond uit te werken. 

Sociale Stad
Verlengde schooldag een succes

Sommige kinderen krijgen thuis niet de ontwikkelkansen die je ze zou toewensen. Sommige kinderen komen op school “op adem”, omdat ouders/verzorgers niet altijd

in staat zijn de wereld voor hun kind te “vergroten”. Daarom startte in 2016 op basisschool de Westwijzer een proefperiode met het project: Verlengde Schooldag. In deze 

proefperiode konden kinderen uit groep 4 t/m 8 van de Westwijzer deelnemen aan naschoolse activiteiten. Iedere week ging het hierbij om 75 tot 125 leerlingen. Door 

het succes van deze proefperiode hebben wij besloten de Verlengde Schooldag door te laten lopen tot het einde van dit schooljaar. Het doel is de Verlengde Schooldag 

met ingang van volgend schooljaar als vast onderdeel in het programma van de Westwijzer op te nemen. 

Economische Vitaliteit
Onderzoek nieuwe locaties voor bedrijven

We willen bedrijven graag de ruimte geven om te ondernemen. Zoals in het coalitieakkoord beschreven is onderzocht of we de bedrijventerreinen Varenschut-Noord en BZOB-Zuid kunnen ontwikkelen tot 

nieuwe bedrijventerreinen. Dit onderzoek richtte zich op: waterberging, uitstoot van stikstof, verkeer en kosten/opbrengsten. Ook zijn er gesprekken gevoerd met belanghebbenden, zoals: ondernemers, 

buurgemeenten en sport- en hobbyclubs die in de buurt van de gebieden hun locaties hebben. Uit het onderzoek blijkt dat beide locaties te ontwikkelen zijn. Wel moeten er nog gesprekken worden gevoerd 

met bijvoorbeeld samenwerkingspartijen uit de regio. Gezien de uitkomsten van het onderzoek hebben wij besloten dat er per direct een verdiepend onderzoek naar de ontwikkeling van Varenschut-Noord 

moet komen. Er wordt dan gekeken naar verschillende technische en financiële zaken. In het najaar van 2019 is dat onderzoek afgerond. Voor Bedrijventerrein Brabant Zuid Oost-Zuid gaat Helmond eerst in 

gesprek met onder andere de Peelgemeenten en het Waterschap Aa en Maas over een mogelijk regionaal bedrijventerrein in de omgeving. Wij verwachten dat er in de zomer van 2019 een plan gepresenteerd 

kan worden of en zo ja, hoe en waar dit mogelijke bedrijventerrein kan worden gerealiseerd.   
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