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Brug Waardstraat
De waart

Deze brug is nodig om de noordelijke
verkeerslus te realiseren en ontlast het
complexe kruispunt Oostende-Julianalaan

samen op weg naar
het Helmond van 2030

herinrichting kop van de markt

Woonbuurt De Waart ondergaat een flinke renovatie
met nieuwe woningen langs de buitenrand en open
verbindingen naar het winkelgebied, het Havenpark,
het Havenplein en Oranjekade. in 2021 start de gemeente
met de herinrichting van de openbare ruimte.

In het centrum hebben we de Kiosk van de Markt weggehaald. Dit biedt
ruimte aan de terrassen en de weekmarkt. In 2021 maken we plannen
voor de verfraaiing van de Markt met onder andere een waterplein.
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Dit project bestaat uit circa 250
huur- en koopwoningen, inclusief
een park rondom de watertoren.

De weef

Speciaal in het Stationskwartier zien we kansen voor creatieve makers
en bedrijvigheid. Om te komen tot een hoogstedelijk woon- en werkmilieu
werken we in 2021 aan plan van aanpak voor dit gebied.
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Tegenover de bibliotheek komt
rond de zomer een verhalenspeeltuin.
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In het Burgemeester Geukerspark
wordt De Weef ontwikkeld.
Hier komen 67 appartementen,
verdeeld over 3 gebouwen.

visie voor stationskwartier
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huis voor de stad
In dit nieuwe stadskantoor kunnen inwoners,
partners en ambtenaren elkaar kunnen ontmoeten,
met elkaar in gesprek gaan en efficiënt samenwerken.
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Theater het Speelhuis
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Op het Speelhuisplein plaatsen we verschillende bankjes.
Het theater zelf lichten we uit met buitenverlichting.

horecapaviljoen
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Ook in het Burgemeester Geukerspark, tegenover
het Havenplein, komt een horecapaviljoen.
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Terugbrengen stadse AA
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Projecten & planning
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een sterk winkelgebied
Een levendig kernwinkelgebied, met goede winkels en horeca.
En natuurlijk zo min mogelijk leegstand. Daar blijven we aan werken, ook in 2021.

groen & water

mobiliteit
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Sinds de goedkeuring van het Centrumperspectief
is er al veel veranderd in Helmond. Maar er
staat ook nog veel te gebeuren. Op deze kaart
vindt u de projecten die in 2021 starten.

In het Burgemeester Geukerspark is de Aa
alweer zichtbaar, net zoals op Suytkade.
We werken aan een plan van aanpak om de Aa op
meer plekken weer bovengronds te laten stromen.
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de cacaofabriek
Bij de Cacaofabriek realiseren we een buitenpodium.
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