
Nieuwsbrief Time-out & 
Verblijfsvoorziening Helmond
December 2022

Terugblik opiniecommissie 13 december 

Samen met zorgpartners, politie, woningcorporaties ervaringsdeskundigen en de Peelgemeenten ontwikkelen we een Time-
out & Verblijfsvoorziening in Helmond voor inwoner met meervoudige en complexe problematiek. De beoogde locatie voor 
deze 24-uursvoorziening is bij de kruising Rochadeweg-Veldbeemd (westzijde). Hier kunnen maximaal 30 personen 24/7 
opvang en begeleiding krijgen. De Time-out & Verblijfsvoorziening is bedoeld voor inwoners met problematiek zoals een 
verslaving of geestelijke gezondheidsklachten. 

Dit gaat om mensen die er nú ook gewoon zijn, maar soms op straat of in hun woonomgeving overlast veroorzaken. Met de 
juiste zorg en begeleiding in zijn zij beter geholpen. Met deze voorziening helpen we mensen door opvang en zorg te bieden 
die nodig is, stabiliseren we de ervaren problemen én verkleinen de ervaren overlast. 

In deze nieuwsbrief leest u hoe het vordert. Wij versturen een nieuwsbrief als er nieuws is of als er ontwikkelingen 
zijn rondom de Time-out & Verblijfsvoorziening.  U kunt zich op elk moment aan- of afmelden voor de nieuwsbrief 
door te mailen naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl. Stuur deze nieuwsbrief gerust door naar anderen die 
geïnteresseerd zijn in de Time-out & verblijfsvoorziening. 

In deze nieuwsbrief leest u een terugblik op de opiniërende raadscommissie van dinsdag 13 december en hoe het proces er 
verder uit ziet. Wij wensen u alvast prettige Kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

Op 13 december heeft de raad tijdens de opiniecommissie over de beoogde locatie aan de Rochadeweg/Veldbeemd 
gesproken. Tijdens een opiniecommissie kunnen commissieleden een oordeel vormen over een onderwerp. Er worden 
vragen gesteld en argumenten uitgewisseld.  

Zes inwoners maakten gebruik van hun inspreekrecht. Zij vroegen onder andere aandacht voor de leefbaarheid 
van Brouwhuis en de stapeling in Brouwhuis van onder andere stankoverlast en meerdere voorzieningen voor 
arbeidsmigranten. Ook waren er twijfels en vragen over hoe prikkelarm de aangewezen locatie is. De grootste zorg van de 
insprekers betrof de veiligheid. 

Wethouder van Dijk benadrukte dat dit voorstel niet voortkomt uit de wens om een dergelijke voorziening in te richten, 
maar uit een noodzaak. Omdat aan een specifieke groep mensen met een hulpvraag nu niet de gepaste zorg worden 
geboden, waardoor die groep voor overlast kan zorgen in de wijken en in de stad. Tegelijkertijd erkende de wethouder ook 
dat er vragen, bedenkingen en zorgen leven bij omwonenden en/of insprekers. Hij benadrukte veel waarde te hechten aan 
een gedegen, transparant en gezamenlijk proces zodat we de zorgen en de aandachtspunten kunnen vertalen in een voor 
alle partijen geslaagde voorziening. De raad besloot in december 2021 al dat deze voorziening nodig is en er moet komen en 
stelde toen het programma van eisen voor de locatie vast. 

In het merendeel van de bijdragen van de raad werd de noodzaak van de voorziening herbevestigd. Ook werd er gesproken 
over de grootte van de kamers; het moet leefbaar zijn maar geen luxe voorziening. Een belangrijk aandachtspunt voor 
de raadsleden was de combinatie van de Time-out & Verblijfsvoorziening en de voorziening voor arbeidsmigranten 
aan de overzijde. Er waren onder andere vragen over de interactie tussen beide groepen en de mate waarin de locatie 
tegenover een voorziening voor arbeidsmigranten prikkelarm is. Ook vroegen de raadsleden naar de keuze voor de locatie 
Rochadeweg/Veldbeemd ten opzichte van de andere locaties die onderzocht en overwogen zijn. Tevens uitten sommige 
raadsleden zorgen over de belasting van Brouwhuis met de komst van deze voorziening. Daarnaast werd aandacht 
gevraagd voor de veiligheid van de omgeving van de voorziening en het minimaliseren van de veiligheidsrisico’s.  
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De burgemeester ging tot slot in op de zorgen die er leefden omtrent veiligheid en overlast. Het 
doel van deze voorziening is dat de overlast in heel Helmond afneemt. Tegelijk stellen we ons als 
doel dat de overlast rondom de voorziening niet toeneemt en de leefbaarheid daar gewaarborgd 
blijft.

U kunt de raadsvergadering terugkijken via Bijeenkomst/926288/Opiniecommissie 13-12-2022 Gemeente Helmond 
(notubiz.nl).  
 
Lees ook het artikel hierover in het Eindhovens Dagblad (Premium artikel):  
https://www.ed.nl/helmond/weerstand-tegen-24-uurslocatie-voor-verwarden-groeit-in-helmond-zijn-er-geen-betere-
plekken-te-bedenken~add2e234/ 

Hoe verder?  
De adviescommissie van de raad bespreekt de locatie naar verwachting op 28 februari. De raad neemt daar, waarschijnlijk 
op 14 maart, een besluit over de beoogde locatie voor de Time-out & Verblijfsvoorziening aan de Rochadeweg/Veldbeemd.

Als de raad positief besluit over de locatie gaan de partners aan de slag met een bouwplan en ondernemingsplan. 
Omwonenden worden betrokken bij de nadere uitwerking. Wij nemen het initiatief om samen met omwonende inwoners, 
ondernemers en ketenpartners aan de slag te gaan met het veiligheids- en beheerplan. Zodra hier meer over bekend is, leest 
u het in een volgende nieuwsbrief.

We willen dat alle inwoners kunnen meedoen, rondkomen en vooruitkomen. Er is nu een groep mensen met meervoudige 
complexe problematiek die tussen wal en schip valt. In de Time-out & Verblijfsvoorziening kunnen zij opvang en begeleiding 
op maat ontvangen.  

Veel actuele informatie over de Time-out & Verblijfsvoorziening is te vinden op de gemeentelijke website,  
zie https://www.helmond.nl/time-outvoorziening. 

Kent u iemand die deze nieuwsbrief ook interessant vindt? Tip hem of haar om zich in te schrijven voor de nieuwsbrief. 
Aanmelden kan met een mailtje naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl.   
 
Wilt u deze nieuwsbrief niet ontvangen? 
Uitschrijven kan ook door te mailen naar timeoutenverblijfsvoorziening@helmond.nl. 
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