
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Duurzaamheid & Leefbaarheid
Resultaten PIT in 2018 

Dinsdag 16 april hebben wij het jaarverslag van het PIT vastgesteld. Daarin staat wat het Peelland Interventie Team (PIT) in 2018 heeft bereikt. 

Het PIT heeft het afgelopen jaar 288 overtredingen geconstateerd bij 33 acties. In de meeste gevallen ging het om milieuovertredingen, adresfraude en handelen 

in strijd met het bestemmingsplan. Het PIT houdt regelmatig acties bij panden en locaties waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden 

of dat er niet wordt voldaan aan bestuurlijke wet- en/of regelgeving. Het team kijkt bijvoorbeeld naar brandveiligheid, illegale bewoning, vergunningen, 

mensenhandel, prostitutie, drugs en sociale zekerheidsfraude.

Het PIT werkt vanuit de peelgemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren. Het team bestaat naast de gemeenten uit politie 

Oost-Brabant, de Afdeling Vreemdelingen Identificatie Mensenhandel (AVIM), Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) en Senzer. 

Ontwikkelingen Bravoflex

Bravoflex is het flexibele vervoerssysteem waarmee mensen met kleine busjes van halte naar halte worden vervoerd. Het is een tweejarige pilot van de provincie 

en vervoerbedrijf Hermes. Sinds december 2018 rijden er minder Bravoflex-busjes in Helmond. In antwoord op vragen van de gemeenteraad zeggen we dat we het 

belangrijk vinden dat de service van Bravoflex blijft zoals bij de start van de pilot is afgesproken. Wij gaan daarover in gesprek met de provincie. Verder maken we 

ons zorgen over het toenemende aantal klachten over de service van Bravoflex. Wij zullen dit de komende tijd goed in de gaten houden. 

Sociale Stad
Nieuwe subsidie voor stichting Jibb+

Al enkele jaren krijgt Jibb+ subsidie om activiteiten uit te voeren in de wijken Helmond-Noord, -Oost, -West en Binnenstad-Oost. De activiteiten richten zich 

op het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen inwoners uit deze wijken en inwoners uit andere wijken in onze stad. De stichting zet zich in voor een 

vitaal Helmond door voldoende beweging en gezonde voeding toegankelijk en aantrekkelijk te maken voor allen. In 2018 heeft Jibb+ €83.000,- ontvangen. Wij 

willen graag dat de goedlopende projecten blijven bestaan en daarom geven wij opnieuw €83.000,- subsidie aan stichting Jibb+. Naast hun eigen projecten 

leveren zij eveneens een bijdrage aan de wijkpreventieplannen.
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