
Helmond, 13 oktober 2015 

Aan de bezoekers van wijkhuis de Terp, 

U bent 31 augustus aanwezig geweest op de bijeenkomst in wijkhuis De Terp. Er zijn toen een aantal 

vragen en opmerkingen meegegeven aan de vertegenwoordigers van gemeente Helmond. Daar is 

een antwoord op gekomen, zie in de bijlage. 

Wij hebben inmiddels weer gereageerd naar de gemeente toe en alternatieve plannen ingediend. 

Daarover hebben we volgende week een gesprek met de gemeente. 

Wij houden jullie op de hoogte. 

Met vriendelijke groeten, 

Martine Kemp, Juliette van Schijndel en Ria van Aerle. 

 

 

 

Reactie op argumenten en vragen rondom de Terp door gemeente Helmond  

 

1. Verhuizing naar andere accommodaties is geen optie; deze zitten helemaal vol; 

Wij hebben andere informatie van de accommodaties gekregen. Als het nodig is, kijken wij 
graag met u mee naar alternatieve huisvesting. 
2. Leegstand van de Terp zal problemen op gaan leveren in verband met vandalisme; 

Dit is inderdaad een punt waar rekening mee gehouden moet worden. Dit geldt echter voor 
alle accommodaties die gesloten worden. 
3. De jeu de boulesbaan is pas twee jaar gelden geopend; nu de Terp sluiten is 

kapitaalvernietiging; 

Wij zullen bekijken of er mogelijkheden zijn om de jeu de boulesbaan open te houden. Wij 
gaan hierover nog in overleg gaan met de vereniging. 
4. In de Terp is bij verkiezingen het stembureau gevestigd; sluiting van de Terp betekent dat de 

helft minder mensen in de wijk zullen gaan stemmen; 

Bij elke verkiezingen wordt er een goede verdeling van stembureaus over de wijken 
gemaakt. Wij zullen dit signaal doorgeven. 
5. Bezuinigingen treffen altijd de mensen aan de onderkant; kwetsbare mensen worden de 

dupe 

De gemeente Helmond staat voor een majeure bezuinigingsopgave. Deze bezuinigingen 
raken heel veel mensen. We proberen zo veel als mogelijk juist daarbij de kwetsbare 
inwoners te ontzien. 
6. Gebruikers van de Terp zullen niet naar een andere accommodatie gaan omdat deze te ver 

weg liggen; 

Omdat er verschillende accommodaties in de wijk liggen, gaan wij er van uit dat de 
bereikbaarheid geen probleem is. Als dit wel een probleem is, denken wij graag mee over 
een oplossing. 
7. De Terp heeft een keuken ( kookclub); dit is niet het geval bij de andere accommodaties in 

Helmond- Noord. 

Er zijn meer accommodaties die een keuken hebben. Zo heeft de Kamenij een keuken die 
onlangs is opgeknapt 
8. Helmond-Noord is een grote wijk met 5000 woningen, een dergelijk grote wijk verdient 3 

accommodaties; 



Indien de Terp gesloten wordt heeft Helmond-Noord nog steeds 2 wijkhuizen, naast de 
andere accommodaties die de wijk kent; denk hierbij bv aan de Pannehoeve en de 
Eeuwsels. 
9. De jeugd heeft een eigen plek in de Terp; 

In overleg met de jeugd en Levgroep zal een andere locatie worden gezocht. 
10. De sociale functie van de Terp mag niet worden onderschat. De beheerder wordt vaak 

aangesproken op straat voor hulp en/of informatie; 

We erkennen de sociale functie van de beheerders maar ook die van vaste vrijwilligers. Dit 
geldt voor alle wijkhuizen. 
11. De jeu de boulesbaan wordt door andere gebruikers in de gaten gehouden, als de Terp sluit 

is de kans groot dat de baan binnen de kortste keren wordt vernield; 

Dit is een punt van aandacht en zullen dit meenemen in de verdere uitwerking. 

12. De gebruikers van de Terp zijn bereid energie en tijd te steken om het wijkhuis open te 

houden; 

Wij horen graag alternatieve voorstellen waarmee wij een bezuiniging van € 100.000 kunnen 
realiseren. 
13. Decentrale ligging is geen goede reden om de Terp te sluiten. De Terp ligt juist centraal t.o.v. 

de ander accommodaties; 

Ten opzichte van de andere accommodaties ligt de Terp centraal; geografisch gezien ligt de 
Terp aan de buitenrand van de wijk. 
14. De Terp is als enige accommodatie in Helmond Noord geschikt om de doelgroepen ouderen 

en gehandicapten te herbergen vanwege de toegankelijkheid, laagdrempeligheid en de 

aanwezigheid van de keuken; hierdoor kunnen er bv maaltijden voor ouderen georganiseerd 

worden. 

Er zijn meerdere accommodaties toegankelijk voor inwoners met een lichamelijke beperking. 
Mocht dit nodig zijn, dan kijken we graag met u naar alternatieven. Ook de Kamenij heeft een 
goed uitgeruste keuken. Verzorgingshuizen kunnen ook dienen voor ontvangst van de 
genoemde doelgroepen. Deze zijn aangepast om gehandicapten en ouderen te ontvangen. 
 

 
Vragen 
1. Wat zijn de consequenties voor de beheerders wanneer de Terp gesloten wordt? 

Sluiting van de Terp zal consequenties hebben voor de beheerders. Dit geldt ook voor de 
beheerders van de andere accommodaties, omdat er ook `bezuinigd wordt op het beheer 
van de wijkaccommodaties. Samen met de Levgroep gaan we op zoek naar een passende 
oplossing. 
2. Waarom wordt alles bezuinigd in 1 wijk? 

Er vinden niet alleen bezuinigingen plaats in Helmond Noord. Bij andere accommodaties 
wordt bezuinigd op het beheer. 
3. Waar moet de jeu de boulesbaan naar toe als de Terp sluit? 

We zullen bekijken in overleg met de gebruikers of de jeu de boulesbaan open kan blijven. 
4. Waarom wordt de Terp gesloten? 

De Terp staat op de nominatie om gesloten te worden vanwege een aantal redenen: 
- de hoeveelheid ( structurele) activiteiten; 
- het feit dat Helmond Noord 3 wijkaccommodaties kent; 
- de decentrale ligging in de wijk en 
- het feit dat sluiting van de Terp € 100.000,- oplevert. 

- De gemeenteraad heeft tot deze bezuiniging op wijkaccommodaties besloten. 

5. Verenigingen hebben competities die binnenkort starten of al gestart zijn. Waar moeten 

deze verenigingen naar toe als de Terp per 1/1/16 sluit? 

In samenwerking met de verenigingen en de Levgroep zal worden gezocht naar andere 
locaties. Dit kunnen andere wijkaccommodaties zijn, maar ook andere locaties zoals een 
gymzaal, sportkantines of verzorgingshuizen ( Pannenhoeven, Eeuwsels). 



6. Hoeveel verenigingen kent de Terp? 

Uit de door ons ontvangen gegevens blijkt dat er 14 vaste gebruikersgroepen in de Terp 
actief zijn. Daarnaast is er een aantal organisaties en verenigingen die af en toe gebruik 
maken van de Terp. 


