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FACTsheet
Helmond groeit verder

Ook in 2016 is de bevolking van Helmond weer in aantal toegenomen. Ditmaal met 503 personen. Deze toename komt door meer geboor-

ten dan sterfgevallen én door meer vestigers dan vertrekkers. Hiermee komt het totaal aantal inwoners op 1 januari 2017 uit op 90.609.

Met uitzondering van 2005 (sluiting toenmalig AZC), is de Helmondse be-

volking vanaf het jaar 2000 elk jaar gegroeid. In de eerste plaats komt dit 

door een geboortesaldo dat elk jaar positief is geweest. Deze positieve balans 

wordt wel van jaar op jaar kleiner. Dit komt enerzijds omdat het aantal ge-

boorten sinds 2003 aan het dalen is. Anderzijds zien we een stijgend aantal 

sterfgevallen. Een verklaring hiervoor vinden we in de veranderende leeftijds-

opbouw van de Helmondse bevolking. We zien namelijk over deze periode 

een afname van het aantal en aandeel vrouwen in de zogenoemde vrucht-

bare leeftijd (15 t/m 45 jaar). Vooral de groep vrouwen van 25 t/m 39 jaar is 

in omvang afgenomen. Daarnaast neemt het aantal ouderen ieder jaar toe.

De toename van de bevolking in de afgelopen 

16 jaar komt in de tweede plaats ook doordat 

er over de gehele periode gezien meer men-

sen in Helmond zijn komen wonen dan dat 

er vertrokken zijn. De loop van de migratie 

verloopt iets grilliger dan het verloop van de 

natuurlijke aanwas. Na een periode van 4 jaar 

waarin Helmond een negatief migratiesaldo 

kent komen er de laatste 3 jaren weer meer 

mensen in via vestiging dan dat er weggaan. 

Loop van de bevolking Helmond in 2016
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