
Begroting Helmond 2018 
Investeren in de toekomst

Sport- en 
(beleef)campus 
De Braak
De grootste investering (€ 25 miljoen) in de nieuwe begroting 
is De Braak: een sport- en (be) leefcampus waar onderwijs, 
gezondheid, breedtesport en topsport samenkomen. 
Een campus met grote sociale en maatschappelijke meerwaarde 
voor omliggende wijken, maar zeker ook voor de hele stad. 

Investeren in 
onderwijs
Er komt de komende jaren 
   € 14 miljoen euro beschikbaar voor goede onderwijshuisvesting.   
      Hiervoor is samen met de schoolbesturen een plan gemaakt, wat 
         unaniem door de gemeenteraad is omarmd. Dit plan gaat over 
              veel meer dan stenen. Het gaat over visie, over vernieuwende 
                                                    onderwijsconcepten en over duurzame en 
                                                    gezonde scholen. 

Extra geld voor wijken, het centrum en bedrijventerreinen
Er komen in meer wijken buurtbeheerders, die werken voor de gemeente  en voor de woningbouwcorporaties. 
In veel wijken hebben buurtbeheerders hun meerwaarde ruimschoots bewezen. Een aantal wijkhuizen krijgt 
extra financiële ruimte, zodat ze hun belangrijke maatschappelijke bijdrage kunnen blijven leveren. 
De gemeente investeert de komende jaren flink in het centrum, onder andere met het aanleggen 
van het Havenpark. En voor het versterken van bedrijventerreinen wordt bijna € 1 miljoen extra 
                                                                                                                                       uitgetrokken, dat in nauwe 
                                                                                                                                              samenspraak met het 
                                                                                                                                                bedrijfsleven wordt 
                                                                                                                                                      besteed. 
 

WIJKHUIS

Uitgaven 
2018

353,6 mln

Inkomsten 
2018

353,6 mln

Op weg naar een 
duurzame toekomst
In de voorgestelde begroting is verder geld 
vrijgemaakt voor het investeren in de duurzame 
toekomst van Helmond. Er wordt een start gemaakt 
met het planten van extra bomen. De Braak wordt 
nagenoeg energieneutraal en er komt geld voor het 
verduurzamen van sportcomplexen en wijkhuizen. 
De fiets krijgt ruim baan in Helmond: in 2018 wordt 
een miljoen geïnvesteerd in de fietsinfrastructuur.
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Overige
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