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Helmond. Stad in beweging.
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Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst
Duurzaamheid & Leefbaarheid
Camperlocatie Beatrixlaan goed bezocht
In de lente van 2016 heeft de gemeenteraad besloten om 3 jaar te kijken hoe een gedeelte van het parkeerterrein aan de Beatrixlaan kan dienen als camperplaats.
Dit zou een bijdrage kunnen leveren aan het toerisme en de levendigheid in het centrum. Deze probeerperiode eindigt op 10 mei aanstaande. Uit onderzoek is gebleken
dat de camperlocatie een succes is: de recreanten zijn tevreden en de omwonenden ervaren geen overlast. Daarbij zien we dat het aantal campers de afgelopen jaren is
gestegen. Wij willen daarom graag dat deze camperlocatie de komende 7 jaar blijft bestaan en dit hebben we daarom voorgesteld aan de gemeenteraad.

Sociale Stad
Tevredenheid over huishoudelijke ondersteuning
De kwaliteit van zorg en ondersteuning vinden wij heel belangrijk en dat willen wij onder andere graag terugzien in een schoon een leefbaar huis.
Tussen oktober 2018 en januari 2019 heeft er steekproefsgewijs een onderzoek plaatsgevonden waarin is gekeken naar de schoonmaakwerkzaamheden door
zorgaanbieders bij cliënten die maatschappelijk ondersteuning krijgen. In 363 huishoudens (in Helmond én de vijf Peelgemeenten) is deze kwaliteitsmeting
gedaan en zijn er vragen gesteld over hoe tevreden de bewoner is. Uit het onderzoek is gebleken dat het grootste deel van de cliënten tevreden is en dat de
kwaliteit goed is. De laatste jaren is deze beleving bovendien verbeterd. Momenteel vindt 95% de huishoudelijke ondersteuning voldoende of (zeer) goed. Daar
waar het onvoldoende bleek is actie ondernomen tot verbetering.

Economische Vitaliteit
Steeds meer duurzame bedrijven
We zijn trots op wat er al bereikt is op het gebied van duurzaamheid in Helmond. Duurzaam betekent: een bijdrage leveren aan een schoon milieu en een betere
samenleving. In Helmond hebben we bijvoorbeeld zonne-energie op daken en zetten we ons in voor aardgasvrij Helmond. Toch kunnen we nog veel meer doen en zeker
in het Helmondse bedrijfsleven. Daarom werken we samen met partijen uit de stad, onder andere Stichting Bedrijventerreinen Helmond, om bedrijven en ondernemers
te helpen bij verduurzaming. Deze ambitie uit ons coalitieakkoord hebben we in een gezamenlijk plan van aanpak beschreven.Daarin staat dat wij ervoor zorgen dat
bedrijven goed geïnformeerd worden over financiële mogelijkheden die we kunnen bieden en hopen we dat bedrijven elkaar inspireren en het goede voorbeeld geven.
Ook de gemeente wil een voorbeeld zijn met het verduurzamen van haar gebouwen. Daarnaast weten we dat maatregelen treffen ingewikkeld is en tijd en geld kost,
daarom helpen wij bij het maken van goede keuzes en de uitvoering daarvan. Wij zullen blijven sturen op duurzaam ondernemen en daarbij controleren of alle regels
worden nageleefd.
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