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Voorwoord

Helmond moet een veilige en leefbare stad zijn, om in te wonen en te werken. Dat is een cruciaal uitgangspunt waar ik 

als burgemeester namens de gemeente Helmond voor sta. Elke dag weer werken we er hard aan om dit doel te bereiken. 

Samen. Natuurlijk, als gemeente met de politie en het Openbaar Ministerie. Met wijkagenten en stadswachten. Maar ook 

de Veiligheidsregio, welzijnsinstellingen, hulpverleningsinstanties, scholen, ondernemers en woningcorporaties hebben 

hierin een hele belangrijke rol.

De grootste verantwoordelijkheid leggen wij de komende jaren echter bij de belangrijkste partner: onze inwoner. Als ogen 

en oren in de wijk. Als bondgenoot in onze ambitie om de stad Helmond nog veiliger en mooier te maken. Wij zetten in op 

inwoners die zich hard willen maken voor hun eigen wijk of buurt, en daarmee bijdragen aan de veiligheid van zichzelf of 

de nabije omgeving.

Het zijn immers de bijna 92.000 inwoners van Helmond die weten wat de stad nodig heeft. En vooral: wat hun eigen wijk 

nodig heeft. Met elkaar kunnen zij, de agenda bepalen waarmee veiligheid en leefbaarheid dichtbij worden gerealiseerd. 

Hoe wil de wijk haar leefbaarheid verbeteren? Welke overlast en ergernissen moeten worden aangepakt? En wat 

kunnen inwoners daarin zelf betekenen? Door inwoners te betrekken, hen serieuze invloed te geven op de aanpak van 

veiligheids- en leefbaarheidsproblemen in hun wijk, kunnen uitdagingen door actieve samenwerking worden aangepakt. 

Schouder aan schouder met alle andere partners. Passend bij de wijk, passend bij degenen die er wonen. Veiligheid 

‘dichtbij’, in en rond de woning, in de straat en in de buurt. Maar ook in het centrum van de stad, in het winkelgebied 

en op bedrijventerreinen. We streven naar zo weinig mogelijk criminaliteit en overlast, met een zo groot mogelijk 

veiligheidsgevoel. De veiligheidsbeleving van onze inwoner staat voorop.

Binnen de Brainportregio laten wij daarnaast zien dat slimme, vernieuwende en duurzame oplossingen voor leefbare 

wijken, in de nabije toekomst het verschil kunnen gaan maken. Een voorbeeld zijn de slimme lantaarnpalen die ons van 

bruikbare informatie kunnen voorzien, of camera’s die in contact staan met mobiele data van voertuigen of data rond 

Brainport Smart District. Helmond gaat een innovatieve toekomst tegemoet, en neemt haar verantwoordelijkheid. Zowel 

als centrumstad binnen driehoek Peelland als tweede stad binnen de Brainportregio.

We willen een stad zijn van kansen en ontwikkelingen, en willen dat iedereen meedoet en zich geborgen weet. Een stevige 

basis van veiligheid is daarom vereist. In de afgelopen jaren hebben we  daarvoor belangrijke stappen gezet. De Kadernota 

Integrale Veiligheid 2015-2018’ en het plan ‘Grenzen stellen, perspectief bieden’ (april 2016) gelden als fundament waar 

dit nieuwe plan 2019-2022 op voortbouwt. De gemeenteraad heeft in januari 2018 prioritaire thema’s vastgesteld, 

en dit masterplan schetst de lijnen voor de komende jaren. Concrete acties en maatregelen volgen in het jaarlijkse 

Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid.

Wij zijn een stad in beweging.  Een stad die vooruit kijkt en anticipeert op haar toekomst. Door faciliteren en stimuleren, 

willen we realiseren en vooral presteren. De komende jaren in volledige samenwerking met onze partners. Met de 

inwoner als onze belangrijkste bondgenoot.

Elly Blanksma

Burgemeester
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1.  Samen werken aan veiligheid

Helmond wil een stad zijn van kansen en ontwikkeling. Een stad waar je graag woont en werkt. Een stad waar iedereen 

meedoet en zich geborgen weet. Dit vereist een stevige basis van veiligheid: in en rond de woning, in de straat en in de 

buurt. Maar ook in het centrum van de stad, in het winkelgebied, op bedrijventerreinen. En verder: in De Peel, in de regio 

Oost-Brabant, want (on)veiligheid houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Veiligheid in de zin van zo weinig mogelijk 

criminaliteit en overlast. Maar ook veiligheid in de zin van veiligheidsgevoel. Daar staan we voor, daar werken we aan. 

Door veiligheidsproblemen zo goed mogelijk te voorkomen. En problemen die zich tóch voordoen, breed aan te pakken.

Gemeente Helmond werkt samen met een scala aan organisaties. Traditionele veiligheidsorganisaties zoals politie, 

Openbaar Ministerie, brandweer en veiligheidsregio, het Zorg- en Veiligheidshuis en het Regionaal Informatie- 

en Expertisecentrum. Maar ook zorg-, welzijns- en onderwijsinstellingen. En maatschappelijke partners zoals 

woningcorporaties, ondernemersverenigingen, de industrie en kennispartners.

Wat is er nieuw?

In de afgelopen jaren zijn op dit gebied al belangrijke stappen gezet. We kunnen zeggen dat de veiligheid nu in veel 

opzichten van een goed niveau is. Daar mogen we blij mee zijn, maar we moeten wel blijven opletten en nieuwe 

ontwikkelingen in de gaten houden. Sommige zaken vragen ook extra aandacht: jeugdoverlast en -criminaliteit, 

woninginbraken en criminaliteit die ons dagelijkse leven beïnvloedt, de zogeheten ondermijnende criminaliteit.

We gaan deze zaken in de komende jaren op een andere manier te lijf. Een brede aanpak en slimme verbindingen komen 

nog meer voorop te staan. Vier sporen krijgen extra nadruk:

1. de relatie tussen veiligheid en leefbaarheid,

2. de verbinding van zorg en veiligheid,

3. intensief gebruik van de mogelijkheden van technologie en innovatie en

4. inzetten op actieve deelname van inwoners en ondernemers.

Veiligheid en het veiligheidsgevoel wordt sterk beïnvloed door de kwaliteit van de buurt. De uitstraling en 

verkeersveiligheid, maar ook de sociale samenhang in de buurt spelen daarin een grote rol. Alle partijen dienen 

nauw samen te werken om de relatie tussen veiligheid en leefbaarheid nog verder te versterken. Daarbij wordt een 

vernieuwende gevaren: we beschouwen de stad op basis van de beschikbare informatie over inwoners en over de 

leefomgeving in dat gebied. 

Hoe gaan we dat doen? Door:

• speciale wijkagenda’s met veiligheidsspeerpunten voor aandachtsgebieden;

• in de hele stad wijk-BOA’s te laten werken: gemeentelijke handhavers als ‘vast gezicht’ in de wijk;

• de openbare ruimte slim in te richten: met veel licht en groen en verkeersveilig; en

• professionals, zoals de wijkagent, de wijk-BOA, buurtbeheerders en de wijkadviseur, vooral samen te laten 

 optrekken. 
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De wereld waarin we leven, wordt snel ingewikkelder en de gevolgen merken we op het terrein van de veiligheid. Overlast 

rond problematische personen en/of gezinnen is vaak hardnekkig en leidt zelfs soms tot geweld. Wanneer we die 

personen of gezinnen vroegtijdig in kaart hebben, kunnen we snel in actie komen en situaties minder gemakkelijk uit de 

hand lopen. Met kracht wordt ingezet op de verbinding van zorg en veiligheid.

Hoe gaan we dat doen? Door:

• de introductie van het Aanpak Voorkomen Escalatie-model, waardoor elke situatie op maat en op tijd door de 

 juiste partijen aangepakt wordt;

• veel aandacht te besteden aan de nazorg voor ex-gedetineerden, waardoor de kans op herhaling zo klein mogelijk 

 is; en

• het instellen van het Go-team, dat ingewikkelde gevallen in samenwerking met het Veiligheidshuis oppakt.

Technologie en innovatie ontwikkelen zich in rap tempo en we gaan daar ten volle gebruik van maken. Optimale 

benutting van technologie voor veiligheid past bij onze bredere ambitie als grote gemeente in de Brainportregio 

Eindhoven. Met behulp van intelligente camerasystemen en andere technieken kunnen we onveiligheid nog beter 

voorkomen én sneller reageren op incidenten. 
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Hoe gaan we dat doen? Door:

• de introductie van hoogwaardige technologie, waarbij (mogelijke) onveiligheid in een vroeg stadium kan worden

  opgemerkt;

• de bestaande camera’s te vervangen door een moderne variant met een technologisch niveau dat hoort bij de 

 huidige tijd; en

• alle bronnen te bundelen om informatie-gestuurd werken nog beter mogelijk te maken.

En we blijven natuurlijk inzetten op actieve deelname van inwoners en ondernemers bij de aanpak van veiligheid. Vooral 

voor preventie en het veiligheidsgevoel is dit cruciaal: veiligheid begint immers bij onze inwoners en ondernemers zelf. 

Een schitterend voorbeeld is de buurtpreventie. We hebben nu al zo’n vijftig buurtpreventieteams, die uitstekend werk 

doen. Deze activiteiten worden krachtig voortgezet, en op innovatieve wijze doorontwikkeld.

Hoe gaan we dat doen? Door:

• niet alleen buurtpreventie verder te ondersteunen, maar ook buurtwaakzaamheid in bijvoorbeeld door 

 WhatsApp-preventienetwerken;

• ondernemers in hun kracht te blijven zetten door voorlichting en trainingen te verzorgen die gericht zijn op de 

 aanpak en voorkoming van specifieke vormen van criminaliteit; en

• burgers nauwer te betrekken bij het creëren van bewustwording onder inwoners, zoals bij de inzet van de 

 BuurtTent en mobiele alarmsystemen.
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2.  Waar staan we nu?

Veiligheid is een rekbaar begrip; iedereen vult dat anders in. De één kan zich in een bepaalde situatie best prettig voelen, 

terwijl de ander bij wijze van spreken constant om zich heen kijkt. Helmond heeft in de afgelopen jaren in kaart gebracht 

welke verschillende factoren, een rol spelen in het gevoel van veiligheid.

Het beeld is dat de Helmonders zich over het algemeen veilig voelen in de stad. We zijn er echter nog lang niet, 

bijvoorbeeld op het gebied van de jeugdcriminaliteit en de overlast en criminaliteit in de wijken en buurten.

Sociale overlast en onveiligheid in de wijken en buurten 

De ‘gewone inwoner’ leest in de krant over georganiseerde criminaliteit, maar voor hem is de overlast in de alledaagse 

woon- en leefomgeving veel belangrijker. De ergernis over zaken als woon- en drugsoverlast, woninginbraak, 

fietsendiefstal, autokraken, straatgeweld, verkeersveiligheid en verloedering van de woonomgeving is bij vele inwoners 

aan de orde van de dag. De gemeente wil dit soort zaken aanpakken met een pakket aan maatregelen, gericht op 

individuen en gezinnen. Buurtpreventie is bijvoorbeeld al fors op de kaart gezet. Begin 2018 waren er vijftig ‘fysieke’ 

buurtpreventieteams en zo’n honderd geregistreerde WhatsApp-groepen. Drugsoverlast, woonoverlast en overlast van 

personen met verward gedrag worden samen met partners aangepakt.

Kortom, er zijn in de afgelopen jaren enorm veel meters gemaakt maar bepaalde zaken kunnen nóg beter.

Problematische jeugd en jeugdgroepen

Op verschillende plekken in de stad veroorzaakt jeugd overlast. Soms is het beeld grimmig en is er sprake van geweld, 

drugsgebruik en -handel en overige vormen van criminaliteit. Als je daar iets aan wilt doen, moet je maatwerk leveren: 

jeugd kan immers dader, maar ook slachtoffer zijn. De gemeente kiest ervoor om vooral de wortels aan te pakken: zij wil 

uitwassen van het gebruik van social media (o.a. cyberpesten en sexting) aanpakken, buitensporig gebruik van alcohol en 

drugs tegengaan, maar ook heeft zij aandacht voor problematische gezinssituaties en schooluitval. In de uitvoering wordt 

samengewerkt met onder meer horeca, onderwijs.

Georganiseerde, ondermijnende criminaliteit

Het is onverteerbaar als de georganiseerde criminaliteit invloed heeft op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving. Ook 

Helmond heeft te maken met zaken als witwassen en fraude, drugsgerelateerde criminaliteit, cybercrime, mensenhandel, 

loverboy-problematiek en arbeidsuitbuiting. De politie en het Openbaar Ministerie hebben -in samenspel met onder meer 

het RIEC en de Belastingdienst- al aanzienlijke stappen in de goede richting gezet, maar de speelruimte van criminelen 

kan nog verder worden verkleind. 
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De aanpak

Analyses geven aan dat de aanpak bij andere thema’s op het brede veiligheidsterrein ‘staat’ en het veiligheidsniveau goed 

is. Het beleid voor wat betreft uitgaan en evenementen is grotendeels op orde en dat geldt ook voor het winkelgebied 

en de bedrijventerreinen, brandveiligheid en crisisbeheersing en radicalisering. De gemeente neemt het initiatief 

bij veiligheidsvraagstukken, coördineert interne en externe samenwerking en stimuleert integrale aanpak. Zij wil de 

samenleving meer betrekken bij de veiligheid in de stad én dichtbij de inwoner maatwerk bieden, het liefst in de wijk. 
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3.  Waar willen we staan in 2022?

Overheden zijn er niet alleen aan morgen, maar ook aan overmorgen en verder te denken. Daarom heeft Helmond 

doelstellingen voor het jaar 2022 geformuleerd. Waar willen we staan over vier jaar en hoe weten we zeker dat onze 

maatregelen tijdloos zijn en werken? 

Een veilig Helmond

Voorop staat een stevig en waar nodig verbeterd veiligheidsbeeld van onze stad. De prioriteiten (Veilige en leefbare wijken 

en buurten, Problematische jeugd en jeugdgroepen en Ondermijning) krijgen extra aandacht en we zorgen ervoor dat het 

huidige niveau op andere veiligheidsthema’s wordt vastgehouden. 
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Samenwerking met burgers en ondernemers 

Veiligheid begint bij inwoners en ondernemers zelf. Hun actieve deelname bepaalt mede het veiligheidsgevoel. In 

2022 is veiligheid daadwerkelijk een co-productie van samenleving, gemeente en partners. Dit streven sluit aan bij de 

veranderende verhouding tussen overheid en samenleving. De overheid ondersteunt en nodigt uit. Daardoor wordt het 

zelf-organiserend vermogen van inwoners benut en de zelfredzaamheid en samenredzaamheid gestimuleerd.

De basis op orde 

De basis van de veiligheid van onze stad, van onze inwoners, is ‘veiligheid dichtbij’. Ofwel: de veiligheid bij uw huis, uw 

straat, uw wijk, in het verkeer, tijdens evenementen of een voetbalwedstrijd. We streven dat die basis in 2022 op orde is, 

ook in de kwetsbaardere wijken van de stad. Dit vereist goede contacten op wijk- en buurtniveau en een stevig netwerk 

van samenwerkende professionals. 

Effectief ingrijpen van de overheid

Inwoners en ondernemers eisen van de overheid dat zij ingrijpt bij duidelijke misstanden en dat gebeurt ook; niet alleen 

aan de ‘voorkant’, ook de ‘achterkant’ is gedicht. 

Veerkrachtig beleid

Veiligheid is geen zaak van ‘een afdeling’ van de overheid. Het is altijd een wisselwerking tussen inwoners en vele 

terreinen, zoals Wmo, stedelijke vernieuwing, wonen en participatie. Hoe beter deze wisselwerking, hoe groter het 

veiligheidseffect, hoe meer winst er wordt geboekt in de basis. In 2022 is er een samenhangend beleid voor een 

veerkrachtige stad en is het veiligheidsbeleid stevig verankerd in een overkoepelende aanpak.

Innovatief in veiligheid 

Als gemeente hebben we een naam én een ambitie als het gaat om innovatie. Onder meer door de Wijk van de Toekomst 

(Brainport Smart District)en de Automotive Campus zetten ons op de kaart. We spelen een belangrijke rol als tweede 

gemeente van Brainportregio Eindhoven. De mogelijkheden op het gebied van veiligheid worden in de komende jaren 

daardoor continu doorontwikkeld.
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4.  Hoe gaan we het allemaal aanpakken?

Hoe gaan we te werk om de ambities waar te maken? Wat is de rode draad van onze aanpak? 

We hebben daarvoor negen steekwoorden:

Regie - De gemeente heeft de touwtjes in handen. We voeren consequent de regie, brengen partijen bij elkaar, bevorderen 

en bewaken de gezamenlijke aanpak en leggen verbindingen met ander beleid. We hebben het overzicht, spelen in op 

nieuwe opgaven en grijpen in waar het niet goed loopt. We coördineren en inspireren, zijn zichtbaar en alert, gericht op 

resultaat. 

Informatie-gestuurd - Onze basis is betrouwbare informatie: over trends in het veiligheidsbeeld, voortgang van de aanpak, 

risicovolle situaties en praktijkgevallen. Daardoor zijn scherpe keuzes en acties mogelijk, kunnen we koers houden én tijdig 

bijsturen. We zorgen ervoor dat we alle noodzakelijke voorzieningen ter beschikking hebben en gebruiken natuurlijk alle 

informatie die al ‘in huis’ is.

Samenhangend werken, met de nadruk op voorkomen - We zoeken altijd passende combinaties van vooraf en achteraf 

optreden, waarbij we gebruikmaken van de mogelijkheden van partners en met oog voor wat er al in uitvoering is. Het 

accent ligt waar mogelijk op het beheersen en voorkomen, maar dat waar nodig is grijpen we in.

Meer en meer gebiedsgericht en informatie-gestuurd werken - We werken dichtbij de inwoner, in de wijken en buurten, 

ook vanuit veiligheid en naleving. Hiermee zijn we in staat ‘veiligheid dichtbij’ daadwerkelijk op orde te krijgen. Per wijk 

zal een wijkagenda worden opgesteld met veiligheidsspeerpunten voor dit gebied. Samen met de interne en externe 

veiligheidspartners van de wijken zal deze wijkagenda de koers bepalen van de aan te pakken speerpunten op het terrein 

van veiligheid en handhaving. Gemeenten, politie en inwoners werken samen aan een veilige, schone en leefbare wijk. 

Bewoners zijn op de hoogte van problemen en hebben vaak ideeën om de veiligheid en leefbaarheid binnen de buurt 

te verbeteren. Door inwoners nog meer te betrekken bij veiligheid en leefbaarheid voelen zij zich serieus genomen en 

verbetert de veiligheidsbeleving. De aanpak is op hoofdlijnen als volgt: inwoners van de 11 wijken worden eenmaal per 

jaar via een digitale enquête (representatieve respons vanuit de wijk) gevraagd om prioriteiten op het terrein van “kleine 

ergernissen” in hun wijk aan te geven waarna een top-3 ontstaat. Deze onderwerpen of thema’s worden als eerste 

aangepakt in die wijk door de Boa’s etc..

Voortdurend de rol van maatschappelijke partners in de gaten houden - Steeds weer stellen we ons de vraag welke rol 

inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners kunnen hebben. We verkennen en benutten alle mogelijkheden van 

de samenleving. 

Beleid op orde - Veiligheid is een co-productie, maar als gemeente doen we om te beginnen ons huiswerk. We zorgen dat 

beleid en plannen, regels en uitvoering up-to-date zijn. We voeren nieuwe bevoegdheden en maatregelen in, ingepast in 

de bredere aanpak. Waar nodig verbeteren we onderdelen van onze organisatie.
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Aandacht voor de raakvlakken tussen zorg en veiligheid - Veel veiligheidsvraagstukken hebben te maken met de zorg. De 

gemeente heeft een belangrijke rol om alle aspecten op elkaar af te stemmen. Dat begint ‘in huis’, bij de verbinding van 

zorg en veiligheid op ambtelijk en bestuurlijk niveau. We brengen dit in de komende jaren verder op orde.

Innovatief - We hebben consequent oog voor de mogelijkheden van vernieuwing en innovatie van onze aanpak. Dit kan 

betrekking hebben op woninginbraak, maar ook op ondermijnende criminaliteit, verkeersveiligheid en brandveiligheid. Zo 

verhogen we de effectiviteit van onze aanpak.

Samenwerking - We werken samen met een breed palet van partijen. Met wie verschilt per vraagstuk en aanpak; we 

zoeken altijd naar passende combinaties. Een centrale rol spelen onze maatschappelijke partners. Bij ondernemers gaat 

het zowel om individuele ondernemers als ondernemersorganisaties. Met maatschappelijke organisaties zoals kerken 

en moskeeën worden al banden onderhouden. Bewoners, zowel individueel als in georganiseerd verband, spelen een 

sleutelrol in ons beleid.
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5.  Wat staat er hoog op ons lijstje?

De gemeente heeft op het terrein van de veiligheid drie prioriteiten: 1. Veilige en leefbare wijken en buurten, 2. 

Problematische jeugd en jeugdgroepen en 3. Ondermijning’. Daar gaan we vol op los.

 

5.1 Veilige en leefbare wijken en buurten 

Het allerbelangrijkste voor onze inwoners is de alledaagse woon- en leefomgeving. Door overlast en geweld, 

vermogenscriminaliteit, verloedering en verkeersonveiligheid kunnen veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten 

onder druk komen te staan.

De gemeente wil overal op een acceptabel niveau ‘veiligheid dichtbij’, en dat betekent veiligheid op wijk- en buurtniveau. 

In nauwe samenwerking met alle betrokkenen, zeker ook met bewoners, worden in het bijzonder drie deelthema’s 

aangepakt: sociale problemen, vermogenscriminaliteit en leefbaarheid en kwaliteit van de openbare ruimte.

Waar willen we in 2022 staan?

Door in de komende jaren gericht in te zetten op sociale veiligheidsvraagstukken, criminaliteit en fysieke 

verloedering, is de weerbaarheid en vitaliteit van de wijken en buurten en onze stad als geheel versterkt.

5.2 Problematische jeugd en jeugdgroepen

Jeugd is enerzijds oorzaak en dader van onveiligheid, anderzijds slachtoffer. Deze tegenstelling is niet te voorkomen. 

Aan de daderkant zien we overlast in de woonomgeving, in het centrumgebied, rond uitgaanslocaties. Dit gaat soms 

gepaard met geweld, kleine of minder kleine criminaliteit, drugs dealen. Groepen kunnen daadwerkelijk intimiderend zijn. 

Sommige jongeren zijn actiever in de criminaliteit, ‘groeien door’ en komen in aanraking met criminele groepen.

Aan de ‘slachtofferkant’ zien we kwetsbare jongeren met problemen op school en thuis, soms geestelijk en vaak met 

alcohol en drugs. Steeds vaker is er ook sprake van sexting en loverboyproblematiek.

Dat vraagt om een allesomvattende groeps- én persoonsgerichte aanpak: voorkomen én achteraf optreden, met inzet van 

extra zorg én straffen. Jongeren worden overal gevolgd: thuis, op school en werk, bij sport en bij het uitgaan.

Waar willen we in 2022 staan?

Door een compleet pakket aan maatregelen en veel aandacht voor problematische jeugd is ongewenst gedrag 

‘duurzaam’ verminderd. 
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5.3 Ondermijning

Fenomenen als drugsproductie en -handel, fraude en witwassen, mensenhandel en cybercrime gaan óók aan Helmond 

niet voorbij. De precieze aard en omvang zijn niet goed vast te stellen, omdat er vaak onduidelijke banden zijn met de 

samenleving en economie. Risicofactoren zijn de sociale kwetsbaarheid van groepen inwoners en de ligging van de stad. 

Georganiseerde criminaliteit werkt vooral ondermijnend als overheidsgezag (deels) wordt overgenomen. Er zijn in de 

afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet om de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit terug te dringen en haar 

speelruimte te ontnemen. Vervolgstappen zijn echter mogelijk.

Waar willen we in 2022 staan?

Via een consequente inzet van de mogelijkheden die de overheid heeft is de weerbaarheid van bestuur en 

samenleving vergroot, waardoor een gezamenlijke dam is opgeworpen tegen de criminele industrie. 
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6.  Blijvende aandacht voor dagdagelijkse zaken

Prioriteiten mogen niet ten koste gaan van andere veiligheidsthema’s. Zeven gebieden houden permanente aandacht. 

Het huidige niveau houden we daarin vast en de lopende aanpak zetten we voort. Natuurlijk scherpen we gaandeweg aan 

waar dat nodig.

6.1 Veilig winkelgebied, veilige bedrijventerreinen

Winkelgebied en bedrijventerreinen moeten schoon, heel en veilig zijn. Dat kunnen we realiseren door preventie en 

heterdaadjes. Daarvoor wordt meer mankracht ingezet en het cameratoezicht vervolmaakt naar de laatste stand van de 

techniek. Er is ook aandacht voor de risico’s op economische ontwikkellocaties.

6.2 Veilig uitgaan, evenementen en toerisme

Veilig uitgaan, evenementen en toerisme worden verder verbeterd door handhaving van de Drank- en Horecawet, de 

regels van de APV, de aanpak van horecaoverlast en een duidelijk evenementenbeleid. Problemen worden voorkomen door 

preventie en heterdaadkracht door cameratoezicht.

6.3 Verkeersveiligheid

Gedragsbeïnvloeding via voorlichting en educatie aan risicogroepen en risicoroutes zijn de hoofdlijnen van onze aanpak 

rond verkeersveiligheid. Denk daarbij aan kinderen, beginnende bestuurders van scooter of auto, senioren, fietsers/E-

bikers en schoolfietsroutes. In woongebieden worden waar nodig verkeersremmende maatregelen genomen, vaak als 

onderdeel van groot onderhoud.

6.4 Brandveiligheid, externe veiligheid en crisisbeheersing

Er worden geen risico’s genomen op het gebied van de brandveiligheid. Voorlichting, vergunningen, toezicht en een 

consequente handhaving bij overschrijdingen zorgen daarvoor. Er is extra aandacht voor risicogroepen, zoals verwarde 

personen en jeugd. Bewustzijnsvergroting en zelfredzaamheid van bewoners en ondernemers vormen het fundament 

onder de aanpak. Er is een uitstekend draaiboek voor crisisbeheersing dat daadwerkelijk klaar staat en steeds wordt 

getest. Alle betrokken partijen worden geregeld bijgeschoold.
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6.5 Polarisatie en radicalisering

Radicalisering is een probleem van deze tijd. Waar mogelijk worden oorzaken aangepakt door professionals en 

eerstelijnswerkers. Zij weten ook hoe te handelen in concrete situaties.

6.6 Informatieveiligheid

Beschikbaarheid, betrouwbaarheid en vertrouwelijkheid van informatie wordt beschermd door een optimale beveiliging 

van onze systemen, het handhaven van de privacyregels en een pakket maatregelen bij incidenten. Het risicobewustzijn 

van het eigen personeel wordt versterkt via interne communicatie en regelmatige tests en controles.

6.7 Ambtelijke en bestuurlijke integriteit

De overheid moet betrouwbaar zijn en dus zijn er duidelijke ambtelijke, bestuurlijke en politieke gedragscodes en 

procedures voor klokkenluiders, vertrouwenspersonen en meldingen. Om deze zaken ‘levend te houden’ staat een 

betrouwbare overheid constant op de agenda, waardoor het een gewoon gespreksonderwerp is.
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7.  Wat kost dat?

Veel maatregelen en activiteiten zijn al opgenomen in de huidige begroting. Denk daarbij aan de brandweer, de kosten 

van de Veiligheidsregio en de Stadswacht Helmond en de taken van het Veiligheidshuis.

Extra activiteiten worden betaald uit andere budgetten en door slimmer om te gaan met de beschikbare middelen. Het 

gemeentebestuur is inmiddels akkoord gegaan met de meerkosten rondom vervanging van de camera’s door nieuwe. 
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8.  Wie hebben er allemaal meegedacht?

Beleid kan alleen succes hebben als er voldoende draagvlak voor is. Niet alleen bij de overheid of in de politiek, maar 

ook (en vooral) bij de mensen die er mee moeten werken of die er direct en indirect mee te maken hebben. Daarom is 

gemeente Helmond met veel verschillende partners in gesprek gegaan.

Tijdens vier inwonersavonden in november 2017 is met bijna honderd inwoners gesproken over hun beleving van de 

veiligheid en leefbaarheid in de stad. Ook zijn veel betrokken instanties naar hun mening gevraagd. 
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