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Veel gestelde vragen over het Havenpark

• Waar komt het Havenpark precies te liggen?
 Het Havenpark komt te liggen tussen het kanaal, Keyserinnedael, Watermolenwal en Havenweg/Havenplein, oftewel 

 het oude Obragasterrein.

• Hoe gaat het Havenpark eruit zien?
 Centraal in het park komt de weer zichtbaar gemaakte Oude Aa met daarlangs een breed wandelpad, de Aa-loop. 

 Het park bestaat uit grote gazonnen, volwassen bomen, afgewisseld met bloemrijke perken, heesters en vaste planten. 

 Een terugkerend thema is water. Langs het kanaal wordt een brede wandel- en fietsboulevard aangelegd. Door het 

 hele park zijn zit- en picknickgelegenheden. Voor jong en oud worden voorzieningen om te sporten en te spelen 

 ingericht. Bekijk de tekeningen op www.helmond.nl/jouwcentrum.

• Wanneer begint de aanleg van het Havenpark?
 De voorbereiding voor de aanleg vindt plaats in 2018. Vanaf maart/april 2019 wordt gestart met de daadwerkelijke 

 aanleg van het park.

• Hoe lang duurt de aanleg van het Havenpark?
 De aanleg van het Havenpark zal circa 9 maanden in beslag nemen. Zaken zoals weersomstandigheden, aantreffen van 

 onbekende verontreiniging e.d. kunnen van invloed zijn op deze doorlooptijd.

• Hoe zien de geplande werkzaamheden eruit? 
 De werkzaamheden in het Havenpark bestaan uit het opbreken van de huidige paden en de parkeerplaatsen tegenover 

 de Elzaspassage, het verplaatsen van het gasreduceerstation, graafwerkzaamheden voor de aanleg van de Aa en het 

 herbestraten van de kanaalkade. Ook worden er  paden en keermuurtjes in het park aangelegd. In het park worden 

 bomen en heesters geplant en worden er diverse sport- en spelvoorzieningen geplaatst. 

 De grond die vrijkomt bij het uitgraven van de Aa wordt niet afgevoerd, maar in het park verwerkt. In het gehele 

 park wordt een laag schone grond aangelegd, die gedurende een periode van een aantal weken wordt aangevoerd met 

 vrachtwagens.

 Het deel van de weg Kanaaldijk N.O langs het park wordt onderdeel van het park en afgesloten voor autoverkeer en 

 parkeren. 

• Is het centrum bereikbaar tijdens de werkzaamheden ?
 Ja, het centrum is via de gebruikelijke toegangswegen bereikbaar gedurende de werkzaamheden.

• Wat is er straks te doen in het Havenpark?
 Het park wordt aantrekkelijk en toegankelijk voor jong en oud. Het park nodigt uit tot wandelen, recreëren, sporten, 

 spelen, picknicken en meer. Dat wordt in de basis mogelijk gemaakt door het ontwerp van het park met de Aa-loop, 

 slingerende paden, avontuurlijke watertrappen en stepstones, een gazon dat dient als speel- en ligweide, zithoeken 

 en picknickplekken. Daarnaast  worden er verschillende voorzieningen in het park geplaatst zoals waterspuwers, 

 loungevlonders, mogelijk een DJ-tafel en (urban) sport/beweegroutes en -toestellen.
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• Zijn er evenementen mogelijk in het nieuwe Havenpark?
 Het park biedt ruimte aan kleinschalige evenementen. Dat wil zeggen evenementen die qua maat en schaal 

 samengaan met de nieuwe inrichting van het park.

• Waar kunnen honden uitgelaten worden?
 Honden mogen aangelijnd  in het park worden uitgelaten. Er is, zoals in de gehele openbare ruimte van Helmond, een 

 aanlijn- en opruimplicht. Hierop zal worden gehandhaafd. Het Havenpark maakt geen onderdeel uit van het ‘centrum’ 

 zoals aangeduid op de Hondenkaart APV 2017 waar een verbod voor honden geldt. Dat betreft de winkelstraten 

 rondom de markt. Aangelijnde honden zijn dus welkom.

 Het huidige loslaatterrein in de noordoost hoek van het park blijft op dezelfde locatie gehandhaafd.

• Waar kan er geparkeerd worden?
 Het deel van de weg Kanaaldijk N.O langs het park wordt onderdeel van het park en afgesloten voor autoverkeer en 

 parkeren. Parkeren kan bijvoorbeeld in de omliggende parkeergarages plaatsvinden.

 Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u terecht bij mevr. M. Derks, contactpersoon van de gemeente Helmond

 via telefoonnummer 14 0492 of jouwcentrum@helmond.nl.


