
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Duurzaamheid & Leefbaarheid
Dreiging eikenprocessierups

De eikenprocessierups heeft in 2018 veel meer overlast gegeven dan de jaren ervoor. Door gunstige groeiomstandigheden voor de rupsen verwachten wij in 2019 

ook veel overlast. Voor de volksgezondheid moeten we de rupsen bestrijden. Dit wordt op de volgende manier gedaan:

- Twee keer preventief bestrijden: we spuiten dit jaar twee keer preventief met een ruimte ertussen van tien dagen. Wij verwachten daarmee de meeste rupsen 

 te doden voordat ze in het stadium komen met de overlast van hun brandharen. Door twee keer preventief te spuiten denken wij dat de overlast in 2019 en 

 2020 beter beheersbaar is. 

- Twee teams inzetbaar voor directe bestrijding: op het moment dat er een plaag zichtbaar en voelbaar is, worden er direct twee teams ingezet om rupsen en 

 nesten te verwijderen. Vorig jaar was hiervoor één team beschikbaar. 

Inwoners die meldingen hebben gedaan van de eikenprocessierups hebben wij als bedankje een vogelhuisje gegeven. 

Ontwikkelingen Helmondse spoorwegen

Zowel landelijk, provinciaal als regionaal zijn er voor het treinvervoer veel ontwikkelingen gaande. Daarin wordt gekeken naar de bereikbaarheid met Europa en 

dat raakt ook Helmond. ProRail en vervoerders uit de regio willen onder andere ontwikkelen naar:

1. Internationale verbindingen via Breda en Eindhoven. 

2. Meer en snellere verbindingen binnen regio’s en binnen het land. 

3. Nachttreinen weer laten rijden in Brabant. 

Voor deze ontwikkelingen wordt eind 2020 een agenda opgesteld. Wij zetten ons in voor goede resultaten voor Helmond. 

Sociale Stad
Hoe pakken we armoede en schulden aan?

Op dit moment bieden wij op twee manieren hulp aan armoede- en schuldenproblematiek in Helmond. Aan de ene kent verlichten we de nood en ellende en 

proberen dit draaglijk te maken, zodat inwoners ondanks hun financiële situatie toch kunnen meedoen in de samenleving. Daar lag voor ons de afgelopen jaren 

vooral de focus. Aan de andere kant richten wij ons erop dat inwoners kunnen rondkomen en vooruitkomen, door het verminderen van armoede en schulden. 

Daar ligt de focus de komende tijd. Wij willen daarmee bereiken dat: 

- (meer) huishoudens die het nodig hebben gebruik maken van inkomensondersteuning.

- (meer) huishoudens die het nodig hebben gebruik maken van schuldhulpverlening. 

- Meer huishoudens die al schuldhulpverlening krijgen, schuldenvrij blijven.

- Betere resultaten voor het terugkeren op de arbeidsmarkt, opvoedondersteuning en afname van stress rondom financiën. 
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