
Helmond, stad van het doen

Het Helmond dat we voor ogen hebben is aantrekkelijk om te 

wonen, te leven en te werken. Er is plaats voor iedereen, ook 

voor hen die minder makkelijk meedoen in een samenleving die 

sterk verandert. Een stad voor jong en oud, arm en rijk, 

inwoners en ondernemers.

De bezuinigingen van de afgelopen jaren 

zorgen voor een gezonde financiële 

situatie van de gemeente Helmond. 

Nu is er ruimte om extra te investeren. Daarbij wordt vast-

gehouden aan een belangrijk punt uit het Coalitieakkoord: 

de totale woonlasten gaan de komende twee jaren niet 

omhoog.
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BANEN

Werk. Werk. Werk!

De rode draad voor de komende jaren is helder: we zetten in 

op werk! Er zijn extra banen nodig. We investeren daarom in 

het begeleiden van inwoners naar een baan voor langere 

tijd, zodat zij kunnen meedoen, rondkomen en vooruit 

komen.      

We investeren 1,2 miljoen in een werkgelegenheidsimpuls 

met aandacht voor banen, vooral voor inwoners die lager 

opgeleid zijn.         



Sociale stad

Helmond wil een stad zijn waar voor iedereen een plek is. 

Mogelijk maken wat nodig is, is het uitgangspunt. 

Als onze wijken sociaal sterk zijn, vormen ze de basis voor een veilige 

stad, een dynamische stad, een stad die ontwikkelt en groeit.

Als onze inwoners kunnen meedoen en 

rondkomen, kunnen ze ook vooruit komen 

en daarmee hun wijk versterken.

We willen de eigen kracht en zelfred-

zaamheid van de inwoners en de 

regie over hun eigen leven vergroten. 

Het Stadsleerbedrijf helpt mensen zonder werk om organisaties te ondersteunen. We bieden betere ondersteuning aan jongeren in de overgang 

naar volwassenheid van 18-, naar 18+.

We werken aan vernieuwende initiatieven en activiteiten in het 

Stadslab die de stad socialer, leefbaarder én aantrekkelijker maken.
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Voor de doorontwikkeling van Food Tech Park Brainport 

wordt de komende jaren geld gereserveerd. 

Helmond zoekt naar financiering en 

(Europese) subsidies voor projecten van 

het Food Tech Park Brainport en voor 

innovatieve en duurzame Helmondse projecten. 

Helmond werkt aan de bekendheid als 

‘foodstad’ en strijdt mee voor de ‘Award 

European Region of Gastronomy in 

2017 en 2018.’ 

Foodtech & Smart Industries

Ook in het programma Food Tech en Smart Industries 

wordt geïnvesteerd om meer banen te creëren. 

Naast banen in de techniek, levert dit ook extra 

werkgelegenheid op in de Helmondse horeca, 

logistiek en in de schoonmaak en productie.

De kortingstarieven voor Gepast Parkeren 

blijven in stand.

Food Tech Park

BRAINPORT



Automotive, bereikbaarheid 
en Smart Mobility
Helmond wordt nationaal en internationaal gezien 

als dé plek in Nederland waar slimme mobiliteit 

ontwikkeld wordt. We werken aan een goede en 

slimme bereikbaarheid om mensen van buiten met 

open armen te kunnen ontvangen. 

De kortingstarieven voor Gepast Parkeren 

blijven in stand. 

Het automotive bedrijfsleven, kennis- en 

onderwijsinstellingen en de overheid 

werken samen aan slimme, veilige en 

groene mobiliteit. Hiermee is Helmond 

in de afgelopen jaren koploper geworden 

als ‘City of Smart Mobility’.    

De komende jaren investeren we 

1,5 miljoen in fietspaden.

Naast het verbeteren van het imago als 'Smart Mobility 

Hotspot', creëren we banen in de Automotive en dat 

versterkt de economie. Helmond blijft investeren in de 

verdere ontwikkeling van de Automotive Campus.
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Wonen

Een aantrekkelijke woonstad kan alleen worden bereikt door het 

aantal en soort woningen aan te laten sluiten bij de groei en 

opbouw van de bevolking. 

Samen met Woonpartners beginnen we in 

2017 met het opknappen van de Waart.

Samen met Volksbelang revitaliseren we de 

Leonardusbuurt en de Annawijk, daarmee 

maken we de wijken veerkrachtiger. 

Met starters- en duurzaamheidsleningen stimuleren 

we woningbouw, duurzaamheid en trekken we 

nieuwe bewoners naar Helmond. 

Innovatieve woonconcepten worden gestimuleerd 

met de ontwikkeling van de Brainport Slimme Wijk. 

Hiermee wordt ingezet op een wijk die niet alleen 

op het gebied van woningbouw en duurzaamheid 

‘slim’is, maar vooral ook op het vlak van mobiliteit, 

gezondheid, veiligheid en sociale samenhang.

Brainport

SLIMME WIJK
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Centrum

Het centrum als kloppend hart van Helmond vinden wij 

belangrijk. Bij het opstellen van een plan om het stadshart, 

met het oog op de toekomst, levendig en aantrekkelijk te

houden zijn de inwoners nauw betrokken. Na het 

opstellen van het centrumperspectief, gaan we in 

2017 aan de slag!

perspectief

centrum



Duurzame en gezonde stad

Dat ook aan toekomstige generaties wordt gedacht, wordt 

zichtbaar in dit thema. De ambitie om in 2035 klimaatneutraal 

te zijn is springlevend en wordt door inwoners en onderne-

mers gevoeld en omgezet in concrete acties. Met het duur-

zaamheidsfonds en de subsidie voor groene daken worden 

inwoners door ons ondersteund.

Het ontwikkelen van Sportcampus De Braak is een kansrijke ontwikkeling 

waarvoor in 2019 en 2020 geld gereserveerd wordt. Met als voorwaarde 

dat de investering niet afhankelijk is van de financiële situatie van het 

betaald voetbal in Helmond. Het belooft een plek te worden waar 

onderwijs, sport en gezondheid samenkomen. Niet alleen voor de 

omliggende wijken, maar voor de hele stad.

We investeren in het duurzamer maken van Helmondse wijkhuizen.  In 2017 houden we de derde duurzaamheidsconferentie samen 

met bedrijven, inwoners en het onderwijs.

WIJKHUIS



Blik naar buiten

De gemeente Helmond werkt samen met inwoners, 

bedrijven en het onderwijs en faciliteert en 

ondersteunt waar dat kan. Maatwerk is daarbij 

belangrijk; door Helmond op wijk-, straat- en 

persoonsniveau te kennen zoeken we naar 

lokale oplossingen voor lokale behoeften.
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Laarbeek

Nuenen

Someren Asten

Geldrop-Mierlo
Gemert-Bakel

Deurne

Netwerkstad in Brainport

Samenwerkingsverbanden in de Peel, het Stedelijk Gebied 

Eindhoven en binnen Brainport zijn belangrijk voor Helmond. 

Hierin hebben wij een belangrijke, verbindende rol.

Samen met Brabantse steden versterken we elkaar in de lobby naar 

Den Haag, Brussel en op Europees niveau. 

Samen met TU Eindhoven en de 

gemeente Eindhoven werken we 

aan de Slimme Wijk in Brandevoort. 

Samen met onze buurgemeenten werken we aan een sterke regio die aantrekkelijk is voor inwoners.
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Financiën  2017

Helmond staat er financieel gezond voor, het huishoudboekje is op orde. 

Er wordt een sluitende begroting gepresenteerd waarin ruimte is om 

weer echt te gaan investeren in onze stad! 

De bestedingen die gepland zijn in 2017, bedragen 349 

miljoen euro. De geplande bestedingen zijn verdeeld in 

13 inhoudelijke programma's en de reserves.

De gemeente Helmond gebruikt voor de 

bestedingen de volgende inkomstenbronnen. 

Veiligheid en 
handhaving 

Werk en 
inkomen 

Zorg en 
welzijn 

 Jeugd en onderwijs  
  Cultuur  Sport en 

recreatie

 Economisch beleid 
en werkgelegenheid 

7,5 
mln

54,1
mln

73,8
mln

43,4
mln11,9

mln

6,2
mln

3,1
mln

Ruimtelijke ordening 
en volkshuisvesting 

48,8
mln

Stedelijke vernieuwing 

4,7 
mln

Verkeer en mobiliteit 1,7
mln

Openbare ruimte en 
natuurbescherming 19,8 

mln

Milieu 
18,9
mln

Bestuur en organisatie 
13,6
mln

Algemene dekkingsmiddelen
en overhead 32,9

mln

Storting reserves 

8,6
mln

Bestedingen 
2017

Onttrekkingen aan reserves 25,2 
mln

Doeluitkeringen 
en subsidies 

75,1
mln

OZB 20,7
mln

Overige heffingen 
en belastingen 

28,4
mln

Opbrengsten grondexploitaties 

29,5
mln

Gemeentefonds 

170,3
mln

Herkomst 
van middelen


