
Wat vinden omwonenden van de camperplaatsen 
aan de Beatrixlaan? 

Bijna alle respondenten geven aan geen overlast te ervaren van de camperplaatsen
De volgende opmerkingen worden hierbij gemaakt:
"ik vind het geweldig hoe de mensen met hun stoeltjes in de zon genieten"
"gezellig, levendig, mooie campers, sfeer, mensen zijn op vakantie"
"mooi dat de plaatsen actief benut worden"
"gezellig en geen last meer van jongeren aan die kant"
"het voorkomt veel dealen aan die kant van de parkeerplaats"
"het schrikt anderen met meer criminele plannen  en hangjongeren af"
Eén respondent ervaart wel overlast in de zin van geluid en vuilnis.
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Wat merkt u als direct omwonende van de camperplaatsen?

Het merendeel van de respondenten staat positief tegenover het plan om de camperplaatsen definitief te 
maken in 2019
Eén respondent ziet het plan niet zitten en 3 respondenten hebben deze vraag niet beantwoord.
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De gemeente is van plan om de camperplaatsen in 2019 definitief te maken. 

Wat vindt u hiervan?

ACHTERGROND

In het voorjaar van 2016 zijn op de parkeerplaats aan de Beatrixlaan een zestal plaatsen ingericht 

als  camperplek. Sindsdien mogen campers gebruik maken van deze parkeerplaatsen en daar overnachten.

Het gaat om een proef van drie jaar. De gemeente Helmond wil nu onderzoeken of op basis van de gebleken 

behoefte en praktische gevolgen de camperplaatsen op deze locatie een definitief vervolg kunnen krijgen. 

De omwonenden  van de Beatrixlaan zijn gevraagd naar hun mening over de camperplaatsen. 

In totaal zijn 34  huishoudens benaderd , waarvan 12 huishoudens de enquête hebben ingevuld.  
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Respondenten geven een aantal tips om de camperplaatsen aantrekkelijker te maken en meer 

campertoeristen naar Helmond te trekken:

Ondanks de positieve reacties op het plan om de camperplaatsen in 

2019 definitief te maken  worden er een paar kanttekeningen geplaatst 

Op de camperplaatsen worden overdag en 's avonds ook andere 

voertuigen geplaatst die overlast bezorgen. Containers met afval 

worden gestald om later weer te worden opgehaald. Op het 

parkeerterrein aan de andere kant van de Beatrixlaan hebben 

omwonenden last van van hangjongeren, drugskoeriers en 

wegscheurende auto's.

Grotere of extra afvalbakken 

(liefst in de grond)

Mogelijkheid om gft te dumpen

Snoeien van het groen rondom het 

parkeerterrein

Meer verlichting om zicht en 

veiligheid te verbeteren

Duidelijke bestrating van de 

camperplekken

Elektriciteitsaansluiting

(tegen betaling)

Mogelijkheid om drinkwater te 

tappen (tegen betaling)

Duidelijke, goed te lezen parkeermeter

Mogelijkheid om parkeergeld contant

te betalen

Informatiebord over wat er allemaal te 

doen is in Helmond (zaterdagmarkt, 

Kasteeltuinconcerten, etc.)

Verbod voor caravans

Verbod voor vrachtwagens

Strengere controle door politie 

en/of stadswacht


