
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst

Duurzaamheid & Leefbaarheid
Andere locatie voor de wekelijkse zaterdagmarkt op Koningsdag

Het is weer bijna zover: Koningsdag! Op zaterdag 27 april vieren we ook in Helmond deze feestdag. Op de Markt worden verschillende feestelijke activiteiten 

georganiseerd, waaronder de Slingermarkt. Daarom staat de wekelijkse zaterdagmarkt die dag op een andere plek. De marktkraampjes staan op 27 april vooral 

op de Ameidewal.

 

Helmond steeds duurzamer

Sinds 2015 richten we ons in Helmond meer op het verduurzamen van de stad. Zo willen wij dat Helmond tussen 2035 en 2045 klimaatneutraal is en in 2050 

aardgasvrij. Klimaatneutraal betekent dat een gebouw bijvoorbeeld niet méér energie verbruikt dan het zelf opwekt. 

In onze aanpak richtten wij ons de afgelopen jaren vooral op ‘koplopers’: mensen die anderen aanzetten tot duurzamer gedrag. Vanaf nu bereiken we graag 

een grotere groep Helmonders en bovendien ook Helmondse bedrijven, en willen we hen helpen duurzamer te leven en werken. De komende tijd zal deze 

verandering zichtbaar zijn. We gaan bijvoorbeeld aan de slag met duurzaamheidsleningen en willen (meer) duurzame ideeën uit de stad ondersteunen.

Sociale Stad
Steeds meer mensen met verward gedrag

De afgelopen jaren zien wij in Helmond steeds meer mensen met verward gedrag. Onze aandacht gaat daar naar uit en wij vinden het belangrijk dat de 

hulpverleners (meer) samenwerken. Er zijn al goede stappen gezet, maar het kan nog beter. Daarom hebben wij een nieuw Plan van Aanpak gemaakt. Daarin 

besteden we onder andere aandacht  aan de samenwerking tussen verschillende partijen binnen het zorgdomein én het veiligheidsdomein. Daarnaast streven 

we ernaar dat hulpverlening 24 uur per dag beschikbaar is, om daarmee sneller in te kunnen spelen op acute situaties.

College van B&W 2018-2022

Een greep uit de collegevergadering van week 14
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Economische Vitaliteit
Verbreding van de A67

Een voorwaarde voor een goed draaiende economie is dat onze stad goed te bereiken is. De minister van Infrastructuur heeft voorgesteld de A67, voor het 

traject Eindhoven/Leenderheide – Geldrop, te verbreden van 2 naar 3 rijstroken. Wij staan daar positief tegenover, maar vinden de verbreding niet voldoende. 

De beslissing van de minister heeft effect op het wegennet in Helmond. Daarom hebben wij samen met de gemeenten Deurne, Asten, Someren en de Stichting 

Bedrijventerreinen Helmond, een brief naar het ministerie gestuurd. Daarin vragen wij om uiteindelijk ook het gedeelte van de A67 tussen Geldrop en Asten te 

verbreden.


