
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Duurzaamheid & Leefbaarheid
Buisleidingen tracé

In 2012 heeft het Rijk bepaald dat er in Nederland ruimte wordt gereserveerd voor de aanleg van buisleidingen voor het vervoer van chemische stoffen. In dat 

plan is ook voorgenomen dat het buizenstelsel door een gedeelte van Helmond loopt. Het stadsbestuur heeft toen al aangegeven het hiermee niet eens te 

zijn, omdat zulke buisleidingen niet in dichtbevolkte gebieden gelegd moeten worden. 

Dat vinden wij nog steeds en daarom doen wij er alles aan om de komst van de buisleidingen te voorkomen. Zo hebben we:

• Eind 2018 een brief gestuurd naar de bewoners op de betreffende locaties en naar de minister van Binnenlandse Zaken. 

• Tweede Kamerleden uitgenodigd in Helmond om toelichting te geven op onze zorgen en die van de bewoners.

• Een overleg gehad met de directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Wij wachten nu op reactie van het ministerie. Kijk voor meer informatie op: www.helmond.nl/buisleidingen.

Sociale Stad
Kindpakket

Armoede vinden wij onacceptabel. Zeker als er kinderen in het spel zijn. Ongeveer 2.500 kinderen in Helmond groeien op in een gezin dat moet rondkomen 

met minimale middelen. Vaak zien we dat armoede overgaat van generatie op generatie. Dit willen we graag doorbreken. Alle kinderen in Helmond moeten 

mee kunnen doen met de gewone dagelijkse dingen. Het Kindpakket helpt daarbij. Kinderen die opgroeien in een gezin dat leeft rond het bestaansminimum 

kunnen een bijdrage krijgen voor bijvoorbeeld sport- of muziekles. Het bereik van Stichting Leergeld, de uitvoerder van het Kindpakket, is fors gegroeid naar 

bijna 1.900 kinderen. In de loop van 2019 breiden wij het Kindpakket uit, daarvoor hebben wij geld gereserveerd. 

Economische Vitaliteit
Ontwikkeling voormalig EHAD terrein

Dit terrein van ongeveer twee hectare ligt aan de Engelseweg, dicht bij de Annawijk. Het is een bedrijventerrein. We kijken kritisch naar welke bedrijven geschikt zijn voor deze locatie. 

Denk aan uitstraling, beperking van luchtvervuiling en de toegankelijkheid. Wij waren in onderhandeling met het bedrijf Spirotech B.V., dat nu gevestigd is naast het voormalig EHAD terrein. 

Het bedrijf heeft onlangs laten weten niet tot aankoop van het EHAD terrein over te gaan. Dat is jammer, maar we zijn wel blij dat het bedrijf op de huidige locatie kan uitbreiden en doorgroeien. 

De gemeente heeft de grond van het EHAD terrein inmiddels bouwrijp gemaakt. Wij hopen snel een nieuwe potentiële koper te vinden. Het is belangrijk dat dit bedrijf een bijdrage levert aan 

de economie van Helmond, maar geen afbreuk doet aan de leefbaarheid van de Annawijk.  

Verkiezingen
Op 20 maart zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten en Waterschappen. In Helmond komen 34 stembureaus. Wilt u meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan op www.helmond.nl/verkiezingen.
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