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Inleiding 
Nederland verkeert in een periode van onzekerheid. Het lijkt erop dat we het diepste punt 
van de recessie echter achter ons hebben gelaten en dat de weg naar boven weer 
ingeslagen kan worden. De overheid, van rijk tot gemeenten, wordt op dit moment 
gedwongen de tering naar de nering te zetten en forse bezuinigingen door te voeren. Dat 
heeft ook gevolgen voor de gemeente Helmond, die daarmee te maken krijgt. 
De economische crisis biedt tegelijkertijd ook kansen om de uitgangspositie van Helmond en 
de daaruit voortvloeiende taken en investeringen kritisch tegen het licht te houden. De 
uitdaging ligt erin daarbij zodanig selectief en vernieuwend te investeren, dat bij een 
aantrekkende economische situatie volop geprofiteerd kan worden van de gekozen aanpak.  
 
Voor u ligt het coalitieprogramma van Helmond 2010 – 2014 van de coalitie CDA, VVD, 
SDOH, D66 en Helmondse Belangen. Het nieuwe college gaat met enthousiasme, 
optimisme en realiteitszin aan de slag. Helmond is een stad met duidelijke ambities. De 
afgelopen decennia heeft Helmond een geweldige herstructurering ondergaan, die de stad 
nieuw elan en een nieuwe identiteit heeft gegeven. Maar het kan nog beter! De mens, de 
Helmonder heeft recht op een gemeentebestuur dat zorgt voor een goed en betaalbaar 
voorzieningenniveau. Daarbij mag een beroep gedaan worden op de eigen 
verantwoordelijkheid van eenieder voor zijn of haar leven, opleiding, inkomen, kinderen en 
leefomgeving. Voor de medemens echter, die daarbij op enigerlei wijze steun of zorg nodig 
heeft, dient een adequaat en activerend vangnet beschikbaar te zijn. Het nieuwe college zal 
daarbij minder insteken op generiek beleid en generieke ondersteuning en zich meer richten 
op persoonlijk maatwerk.  
 
De economische structuur en het stedelijke voorzieningenpatroon zijn op een aantal 
onderdelen nog kwetsbaar en niet robuust. Er moet nog veel gebeuren om een hoogwaardig 
en veilig leef-, woon- en werkmilieu te bereiken dat duurzaam van kwaliteit is en de 
kwalitatieve vergelijking met andere steden aankan. Een duidelijke visie op de toekomst van 
Helmond, die een richtsnoer kan bieden voor de te maken keuzes en de te stellen prioriteiten 
is juist in deze dynamische tijd van essentieel belang. 
Het is een grote uitdaging om vanuit deze visie een verstandige mix te maken van ambities 
en bezuinigingen. Dat betekent in ieder geval daadkracht tonen: durven en doen! 
Verantwoord risico’s nemen om deze toekomstvisie waar te kunnen maken en niet verloren 
laten gaan wat al is bereikt. Stilstand is immers achteruitgang. Efficiënter werken waar maar 
kan en oplossingen durven kiezen, die ook bestuur en ambtelijke organisatie raken. Soms 
ook “out of the box”- denken: op zoek gaan naar creatieve oplossingen, die geldbesparend 
zijn. Het zal onontkoombaar zijn om bestaande taken en voorgenomen projecten te 
schrappen. Het gaat dus om inhoudelijke keuzes, maar ook dat is durven en doen. 
 
Met bovenstaand perspectief is dit coalitieprogramma samengesteld. Een programma op 
hoofdlijnen, met soms al richtinggevende keuzes. Maar ook een programma, dat de gehele 
gemeenteraad uitdaagt om kritisch, doch constructief mee te denken over de majeure 
opgave waar onze stad voor staat.  
In het bewustzijn dat we een en ander als gemeente niet alleen voor elkaar kunnen krijgen, 
zal er actief gewerkt moeten worden aan het verkrijgen van draagvlak. Veel initiatieven 
komen pas echt van de grond als er actieve medewerking is in de stad en als er constructief 
samengewerkt wordt met partners daarbuiten.  
In toenemende mate worden projecten van enige omvang, die voor Helmond van belang zijn, 
op regionale en landelijke schaal bepaald. Dat geldt met name voor werkgelegenheid, 
infrastructuur, innovatie en grotere voorzieningen. Schaalvergroting, onderlinge 
afhankelijkheid en financiële samenwerking vragen om regionale afstemming en netwerken. 
We denken daarbij aan Brainport en BrabantStad, waarvan Helmond actief deel uitmaakt. 
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Helmond kan en wil in deze samenwerkingsverbanden een belangrijke en betrouwbare 
partner zijn. 
 
We moeten het dus samen doen! Wij sturen dan ook aan op intensieve, resultaatgerichte 
samenwerking met de maatschappelijke partners. Wij kiezen voor een aanpak, waarin 
organisaties en mensen respect en zorg voor elkaar hebben en waarbij ieder zijn of haar 
verantwoordelijkheid zelf draagt. Maar wij houden ook oog voor de inwoners van Helmond, 
onder het motto “meedoen en erbij horen”. Hierbij geldt dat we kiezen voor een sociaal, doch 
realistisch beleid, waarbij hij of zij die onze steun echt nodig heeft die ook krijgt. 
 
Wij hebben aan dit coalitieprogramma het thema “Samen Daadkrachtig” meegegeven. Dit 
college wil zich de komende jaren inzetten voor een veilige en leefbare stad. Een stad waar 
mensen met elkaar leven en niet langs elkaar heen leven. Een stad met een sterke sociale 
infrastructuur en een boeiend verenigingsleven. 
 
Vanuit die invalshoek willen we investeren in: 
 

• Mensen 
Samen met elkaar inventief en creatief individuen, organisaties en verenigingen sterker 
maken. Ondanks de bezuinigingen een solide sociaal stelsel in stand houden. Wij maken 
deze jaren werk van een veilige en leefbare stad, wij zetten ons in voor een gezonde en 
duurzame economische ontwikkeling, voor de bereikbaarheid van Helmond en haar 
stadsdelen, voor wonen en zorg, voor het centrum en de wijken, maar ook voor integratie 
en cultuur. Een juiste balans tussen effectieve duurzame investeringen enerzijds en 
anderzijds het uitvoeren van een omvangrijke bezuinigingsoperatie om het financiële 
huishoudboekje van de gemeente op orde te houden, moet daarvoor de basis leggen. 

 
Binnen de beperkte financiële mogelijkheden in de komende jaren, willen wij selectief 
investeren om de uitgangspositie van Helmond te verbeteren en om onze stad de kansen 
te laten benutten die zich op dit moment voordoen. Deze hebben in ieder geval 
betrekking op een duurzame en gezonde economie.  

 
• Meedoen 
Werk is de beste remedie om uit de armoede te komen! Investeren in een sociale en 
duurzame economie is een belangrijke prioriteit voor de komende vier jaar. De 
economische structuur van onze stad is sinds de jaren negentig verbreed en 
gemoderniseerd. Toch kent Helmond, mede als gevolg van de huidige economische 
crisis, nog steeds een hoog werkloosheidspercentage. Bovendien ontvangt in Helmond 
nog steeds een onevenredig groot aantal mensen een uitkering van de bijstand en is het 
aantal arbeidsplaatsen- afgezet tegen de omvang van onze stad - relatief laag. Los van 
de financiële consequenties, die dit met zich meebrengt, wil het college daarom inzetten 
op een wezenlijke verhoging van de deelname van alle Helmonders aan het 
arbeidsproces. Werk is immers een buitengewoon goede manier om actief in de 
maatschappij te participeren. Ieder mens heeft talenten en iedereen moet de kans krijgen 
die talenten in te zetten voor onze stad. Een gericht, krachtig en uitdagend 
arbeidsmarktbeleid is ons inziens daarom essentieel. Aanvullend daarop geldt als 
uitgangspunt dat niemand mag worden afgeschreven. De rode draad moet zijn dat 
mensen meedoen en erbij horen. Naast betaald werk zijn vrijwilligerswerk en mantelzorg 
ook van onschatbare maatschappelijke betekenis. Om die reden willen we die activiteiten 
ook stimuleren. Mantelzorg is onmisbaar als directe hulp aan en verzorging van de 
mensen, die dat nodig hebben. Vrijwilligerswerk vormt de draaischijf voor het 
verenigingsleven op velerlei uiteenlopende terreinen. 
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• Werkgelegenheid 
Het revitaliseren van bestaande en het realiseren van nieuwe bedrijventerreinen, om 
zodoende nieuwe arbeidsplaatsen te creëren voor de stad en regio, verdient een grote 
prioriteit. De uitbreiding van het BZOB-terrein (Diesdonk) richting de A67 heeft daarbij 
onze voorkeur.  
Helmond is een wezenlijk onderdeel van Brainport, de belangrijkste technologische regio 
van Nederland. Vanuit Helmond wordt sterk ingezet op zeer kansrijke sectoren als zorg, 
automotive en food, met de Groene Campus en de High Tech Automotive Campus als 
twee boegbeelden. De komende jaren zullen we blijven investeren in beide campussen 
als motoren voor het aantrekken van nieuwe bedrijven. Samenwerking tussen overheid, 
bedrijfsleven en kennisinstituten is daarbij een sleutelwoord. Het college wil de uitdaging 
om tot nieuwe werkgelegenheid te komen in goede samenspraak met de omliggende 
gemeenten Deurne, Asten en Someren oppakken. Beleid op het gebied van 
bedrijventerreinen en arbeidsmarkt is in onze ogen een activiteit die nog meer regionaal 
aangepakt dient te worden. Wij willen daarom investeren in een betere relatie met deze 
en  de andere Peelgemeenten. 

 
• Stedelijke kwaliteit 
Een andere prioriteit is het investeren in de stedelijke kwaliteit van onze stad. Voor het 
vestigingsklimaat van Helmond voor ondernemingen en burgers is het van belang, dat er 
ook een stevige impuls wordt gegeven aan stedelijke uitstraling van de stad. Met name 
voor jongeren, maar ook voor nieuwe kenniswerkers en andere werknemers is een stad 
met een aantrekkelijk leefklimaat en voldoende voorzieningen een absolute trekker. 
Helmond heeft laten zien dat dit onder andere met bijzondere woonwijken, zoals 
Brandevoort en Dierdonk, bereikt kan worden. Omdat deze ontwikkelingen niet vanzelf 
tot stand komen en ook op elkaar moeten worden afgestemd is het van groot belang dat 
de gemeente daarbij het initiatief neemt.  

   
Tegen deze achtergrond is de ontwikkeling van het centrum, waar nodig gefaseerd en of 
geactualiseerd, en de kanaalzone een belangrijk speerpunt van het college. Iedereen let 
immers ook op de stedelijke impact, de onderscheidende woon- en winkelvoorzieningen, 
een aansprekend cultureel aanbod en de mogelijkheden om in de nabijheid te recreëren 
alvorens hij of zij ervoor kiest in een stad te gaan wonen. Voor de komende jaren betreft 
het overigens vooral het realiseren van de projecten, die in het kader van Samen 
Investeren met de provincie, regio en Rijk zijn afgesproken. 
De stedelijke kwaliteit en de aantrekkelijkheid van onze stad zijn ook afhankelijk van een 
goede bereikbaarheid. Het eindelijk afmaken van de “ruit om Eindhoven-Helmond” 
alsmede de opwaardering van de N279 staan hoog op onze agenda, niet in de laatste 
plaats omdat ze een belangrijke voorwaarde zijn om de interne bereikbaarheid en de 
vlotte afwikkeling van het toenemende verkeer in de stad zelf, doeltreffend op te kunnen 
lossen.  

 
• Kwaliteit van de wijken                            
Fijn kunnen blijven wonen in je eigen wijk met adequate zorgvoorzieningen in de buurt. 
Investeren in de stedelijke kwaliteit houdt ook in de aandacht voor het behoud van de 
kwaliteit en zo nodig het verbeteren van alle wijken van de stad. Dan gaat het om 
levensloopbestendige wijken met een veilige, schone en duurzame leefomgeving, maar 
ook met de daarbij behorende voorzieningen zoals de wijkwinkelcentra. Het gaat daarbij 
niet alleen om de ruimtelijk-fysieke aspecten, maar zeker ook om de sociaal-
maatschappelijke. Vooral voor de jeugd, maar ook voor de senioren is de directe 
woonomgeving met de daarbij behorende voorzieningen belangrijk. 
Het wijkgericht werken in samenwerking met de wijken is een belangrijk instrument bij dit 
alles. Daarom zal de vernieuwde aanpak daarin, die recent met de wijkorganen is 
afgesproken, de komende periode met vol elan in de praktijk worden gebracht. Zo veel 
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mogelijk Helmonders moeten zelfredzaam zijn, samen verantwoordelijkheid nemen voor 
de directe woonomgeving en de wijk via het wijkgericht werken kan daar een goede 
impuls voor zijn. Over het geheel moeten we ons beleid meer dan ooit op het versterken 
van de eigen kracht van mensen en op het mobiliseren van maatschappelijke 
steunsystemen rondom de mensen. 

 
 
Bezuinigingen 
Het is evident dat de financiële positie van de gemeente, zeker in economische zware tijden, 
een bepalende factor is voor de reikwijdte en het realiseringsgehalte van onze ambities voor 
de komende raads- en collegeperiode. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de 
financiële mogelijkheden.  
Centraal hierbij staat de noodzaak tot bezuinigen en daarnaast het streven om voor zoveel 
mogelijk en (financieel) verantwoord de grootste uitdagingen aan te pakken.  
 
 
*Omvang netto bezuinigingstaakstelling in relatie tot externe ontwikkelingen 
De definitieve omvang van de bezuinigingen, die ons vanuit het beleid van de rijksoverheid 
te wachten staat, is nog niet bekend en is afhankelijk van een aantal ontwikkelingen.  
Actualisatie van het meerjarenperspectief 2010-2013, zoals toegelicht in de gemeente-
begroting 2010, levert een bezuinigingstaakstelling op welke oploopt naar € 5,2 miljoen in 
2013. 
Indien de aangekondigde bezuinigingen op rijksniveau evenredig worden doorvertaald naar 
het gemeentefonds kan dit voor Helmond een structurele korting betekenen van mogelijk 
oplopend tot 20% op jaarbasis, oftewel € 18 miljoen. In het coalitieprogramma houden we 
vooralsnog rekening met een korting van 10% op de uitkering uit het gemeentefonds, met de 
wetenschap dat deze korting hoger kan gaan uitvallen.  
De bezuinigingstaakstelling kan mogelijk nog hoger uitvallen, doordat de bezuinigingen van 
het rijk op doeluitkeringen ook beleidsvelden zullen raken waarop wij als gemeente een rol 
vervullen. Het huidig beleid is, dat als gevolg van het rijksbeleid doeluitkeringen voor een 
taak komen te vervallen, dit volledig wordt doorvertaald naar de uitvoering van deze taak en 
dat deze activiteiten / subsidies naar evenredigheid komen te vervallen.  
 
 
Op basis hiervan gaan we vooralsnog uit van een netto bezuiniging van € 14,2 mln.  

  
In het overdrachtsdossier B&W 2006-2010-2014, staan diverse knelpunten benoemd 
waarvoor nog geen dekking is. Ook wensen voor nieuw beleid zoals die in het 
coalitieprogramma staan geformuleerd vergen mogelijk extra middelen. Keuzes om middelen 
in te zetten op knelpunten of wensen kunnen leiden tot een hogere bezuinigingstaakstelling 
op de overige budgetten. Omdat de omvang van de netto bezuinigingen, zoals die in de 
bovenstaande tabel staan op zich al zal leiden tot ingrijpende maatregelen, wordt deze 
taakstelling niet op voorhand verhoogd om ruimte te geven aan nieuwe wensen en het 
oplossen van knelpunten. Nieuwe uitgaven zullen in een integrale afweging met 
bezuinigingsmaatregelen moeten worden afgewogen.  

Tabel bezuiningingstaakstelling
2010 2011 2012 2013

Geactualiseerd meerjarenperspectief -2.500.000 -4.100.000 -5.200.000

Extra bezuiningen obv verkenningen Rijk: gemeentefonds obv 10% -3.000.000 -6.000.000 -9.000.000
Extra bezuiningen obv verkenningen Rijk: gemeentefonds meer dan 10% -pm -pm -pm
Extra bezuiningen obv verkenningen Rijk: diverse taakvelden -pm -pm -pm
Extra bezuiningen agv onontkoombare knelpunten / nieuwe wensen -pm -pm -pm

0 -5.500.000 -10.100.000 -14.200.000
- pm - pm - pm

Bezuiningstaakstelling
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Uitgangspunt is, dat de bezuinigingen gezocht zullen worden over de volle breedte en dus 
zullen doorwerken in elk programma, maar ook in de gemeentelijke organisatie. Tevens zal 
rekening gehouden moeten worden met de grote impact, die de bezuinigingen kunnen gaan 
hebben op de instandhouding van bestaande voorzieningen. 
 
Om tot een goed onderbouwde integrale afweging te komen, waarbij ook nog de knelpunten 
uit het overdrachtsdossier en wensen tot nieuw beleid moeten worden betrokken, dient 
daarom zorgvuldig te werk gegaan te worden. Het college zal daarom alle opties verkennen 
en die vervolgens ter bespreking en vaststelling voorleggen aan de gemeenteraad. 
 
Het krappe tijdsbestek naar de begroting 2011 biedt het college weinig voorbereidingstijd. 
Bij de begroting 2011 zullen namelijk de eerste bezuinigingsplannen doorgevoerd moeten 
worden om een sluitende begroting te kunnen presenteren. Daarnaast zal daarbij de richting 
bepaald moeten worden hoe we tekorten van de komende jaren het hoofd gaan bieden. Een 
sluitend meerjarenperspectief vergt namelijk vergaande uitwerking van de besluiten in 
concrete plannen.  
Het college neemt zich voor, zo spoedig mogelijk na het zomerreces 2010, concrete 
voorstellen aan de gemeenteraad ter bespreking aan te bieden. 
 
 
Tot slot 
Wij gaan met ambitie, optimisme en realiteitszin werken aan een veiliger en economisch en 
sociaal weerbaarder Helmond. Wij durven de uitdaging aan om onze stad weer een stap 
verder te brengen in aantrekkelijkheid voor iedereen die Helmond een warm hart toe draagt. 
Dat doen wij graag met de gehele gemeenteraad, alle bijna 90.000 Helmonders en iedereen 
die onze ambities deelt en daarvan partner wil zijn. Ons Helmond verdient dat! 
 
Helmond, 6 april 2010, 
 
 
 
Frans Stienen (CDA)   Yvonne van Mierlo (VVD)   Theo van de Ven (SDOH) 
 
 
 
 
Jan van den Heuvel (D66)   Berry Smits (Helmondse Belangen) 
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1. Veiligheid en handhaving 
Nr. Thema Voornemen 
1 Accent op preventie In het veiligheidsbeleid wordt het accent gelegd op preventie, 

bewustmaking en eigen verantwoordelijkheid van Helmonders 
waarbij tevens een rol is weggelegd voor de jeugdzorg, het 
jeugd- en sportbeleid, de verslavingszorg en het onderwijs. 

2 Toezicht en 
handhaving 

Als sluitstuk van de ketenaanpak worden toezicht en 
handhaving versterkt, dit in samenspraak met de Helmonders. 
De stadwacht is daarbij niet per definitie dé bonnenschrijver, 
maar méér een toezichthouder, een wijkbegeleider. 
Medewerkers van Stichting Stadswacht worden meer ingezet 
in woonwijken. 

3 Bestrijding overlast Mensen, die in wijken overlast veroorzaken, vernielingen 
aanbrengen en crimineel gedrag vertonen worden bestuurlijk 
of strafrechtelijk aangepakt. Ouders worden aangesproken op 
het gedrag van hun kinderen, waar mogelijk ook financieel. 

4 Slachtofferhulp De belangen van slachtoffers van misdrijven en huiselijk 
geweld worden effectiever behartigd door de slachtofferhulp 
beter te organiseren en te faciliteren. De gemeente stimuleert 
SMS-alert op Helmonds grondgebied nadrukkelijk. 

5 Overlastgevend 
gebruik van huizen 

Bestrijding van illegale bewoning, de aanpak van 
huisjesmelkers, de sluiting van overlastgevende panden en het 
opsporen van hennepkwekerijen zowel binnen als buiten de 
woonwijken krijgen prioriteit. 

6 Coffeeshops Ter controle op de verkoop aan jeugdigen wordt een 
pasjessysteem ingevoerd bij coffeeshops. Er komt geen 
uitbreiding van het thans door de raad vastgestelde aantal 
coffeeshops. Er komen geen coffeeshops in woonwijken en/of 
nabij gevoelige objecten. 

7 Cameratoezicht De gemeente zal (flexibel) cameratoezicht inzetten, indien dat 
voor de veiligheid noodzakelijk is. Naast het kernwinkelgebied 
en het uitgaansgebied zullen ook de aanloopstraten van 
cameratoezicht worden voorzien. 

8 Bedrijvigheid en 
veiligheid 

Zonder veiligheid geen goed ondernemersklimaat. Het is 
daarom essentieel om in overleg met het bedrijfsleven een 
lokaal integraal veiligheidsplan op te stellen. De gemeente 
ondersteunt initiatieven die de veiligheid voor bedrijven 
vergroten. 

9 Veilig openbaar groen Openbaar groen langs trottoirs en nabij oversteekplaatsen 
wordt laag gehouden. Onveilige plekken die in de wijktafels 
worden gemeld zijn voor 2012 voorzien van voldoende 
verlichting. 

10 Milieucriminaliteit In nauwe samenwerking met de provincie, politie, justitie en de 
regionale milieudienst zal milieucriminaliteit (zoals het illegaal 
storten van afval) intensiever worden opgespoord en 
aangepakt. 
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2. Werk en inkomen 
Nr. Thema Voornemen 
1 Een tegenprestatie 

voor een uitkering 
 

Uitgangspunt is dat iedereen meetelt, dat niemand aan de kant 
staat. Iedereen die een uitkering ontvangt en een bijdrage kan 
leveren, dient een opleiding te volgen of iets terug te doen voor 
de samenleving in de vorm van vrijwilligerswerk. Zo wordt ook 
sociaal isolement voorkomen. Wanneer mensen weinig of 
geen kans op werk hebben, moet er een activerend vangnet 
zijn. Als mensen met een uitkering zich onvoldoende inzetten 
voor het vinden van werk, stage of opleiding, de taal niet willen 
leren, frauderen, zullen sancties volgen. 

2 Talenten van mensen 
 

Helmond kent een relatief grote groep (langdurig) werklozen 
en mensen in de bijstand. Er moet bij de gemeente een beter 
inzicht komen in de kwaliteiten en competenties van de 
ingeschreven cliënten om werk te maken van een adequate 
bemiddeling. Er zal aandacht zijn voor wat mensen wel kunnen 
en niet voor wat ze niet kunnen.  

3 Resocialisatie  
 

Werkgelegenheids-, re-integratie- en/of resocialisatieprojecten 
worden ingezet bij trajecten met een maatschappelijk doel 
zoals het onderhoud van de openbare ruimte (piekprojecten). 

4 Sociale super/LETS 
Ruilwinkel 
 

De gemeente zal de Sociale Super en de LETS Ruilwinkel 
voor de minst draagkrachtigen met een structurele subsidie 
ondersteunen. Een goede samenwerking tussen beide 
instanties zal worden gestimuleerd. 

5 UWV Werkplein 
 

Samenwerking om de werkgelegenheid te stimuleren is 
cruciaal. Daarom is het belangrijk dat het UWV Werkplein nog 
meer klant- en vraaggericht gaat opereren en een keuze maakt 
voor effectieve re-integratieprojecten. 

6 Afstemming onderwijs 
en bedrijfsleven 
 

Een betere wederzijdse afstemming tussen beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven wordt bevorderd zodat opleidingen beter 
aansluiten op de arbeidsvraag in de markt en initiatieven 
gezamenlijk worden opgepakt. 

7 Armoedebeleid 
 

Het beleid gericht op het bestrijden en voorkómen van 
armoede krijgt de vorm van individueel maatwerk. 

8 Taalbeheersing 
 

Goede beheersing van de Nederlandse taal blijft speerpunt 
van het integratiebeleid naast acceptatie van de hier geldende 
grondbeginselen. Integratie en sociale participatie in de 
Helmondse samenleving vindt via de taal plaats.  
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3. Zorg en welzijn 
Nr. Thema Voornemen 
1 Hulp snel en effectief Noodzakelijke huishoudelijke hulp wordt snel en effectief 

aangeboden. De wachttijden voor de uitvoering van 
woningaanpassingen en het verkrijgen van hulpmiddelen 
worden actief en met voorrang teruggedrongen.  

2 Keuzevrijheid Zelfredzaamheid en de vrijheid om zelf keuzes te maken zijn 
het uitgangspunt. Lokaal maatwerk is daarbij essentieel voor 
een goede werking van de WMO. Men krijgt de mogelijkheid 
om te kiezen uit meerdere aanbieders of een persoons-
gebonden budget.  

3 Zorg dicht bij huis De behoefte aan zorg in en nabij de woning neemt toe 
waardoor maatwerk noodzakelijk is. Dit betekent dat de 
verrijking van het aanbod in woon-, zorg-, en 
dienstverleningsarrangementen zal worden bevorderd. De 
gemeente hecht aan goede en betaalbare 
eerstelijnsvoorzieningen in elke wijk. Woningcorporaties en 
ontwikkelingsmaatschappijen, onderwijs- en zorginstellingen 
worden hiertoe uitgedaagd.  

4 Seniorenbeleid 
 

Uitgangspunt is een grotere deelname van ouderen aan de 
samenleving. In het beleid zal de gemeente verbanden leggen 
tussen de verschillende beleidsterreinen, die gaan over wonen, 
zorg en welzijn. 

5 Vrijwilligerswerk 
 

Vrijwilligerswerk dient het cement van de samenleving te 
blijven. De gemeente stimuleert en ondersteunt de inzet van 
het vrijwilligerswerk.  

6 Samenwerking in het 
veld 

De gemeente ondersteunt en stimuleert samenwerking en 
mogelijke samensmelting van de verschillende Helmondse 
vrijwilligers-, zorg- en welzijnsorganisaties. 

7 Intensiever gebruik 
wijkcentra 

Het beheer van wijkcentra wordt beter geregeld, waardoor een 
wijkcentrum nog meer ‘de huiskamer’ van een wijk wordt 
(ontmoetingsplek voor alle wijkbewoners, senioren, jeugd, 
cultuur etc.). 

8 Zorg ouderen en 
gehandicapten 
 

Indien ouderen en gehandicapten zorg en hulp nodig hebben, 
zorgt de gemeente voor een goede afstemming tussen de 
verschillende regelingen en de uitvoering daarvan. 
Ouderenadviseurs kunnen hier nuttig werk verrichten in 
samenwerking met de WMO-adviesraad, welke breed 
samengesteld moet zijn. 

9 Voorkomen is beter 
dan genezen 

Preventieve voorlichting moet leiden tot vermindering van 
alcohol- en drugsverslaving. Ook zullen (onderwijs)-
programma’s gericht op een gezondere levensstijl 
ondersteuning krijgen.  
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4. Jeugd en onderwijs 
Nr. Thema Voornemen 
1 Achter de voordeur De gemeente wil dat bij problemen van kinderen ook de ouders 

nadrukkelijk hun verantwoordelijkheid nemen. Doen ze dat niet, 
dan zal de gemeente hen daar toe aanzetten door verplichte 
zorgondersteuning of het opleggen van sancties. In een stadium, 
waar nog geen sprake is van ernstig crimineel gedrag, kan bij 
tijdige signalering, opvoedkundige hulp voor ouders uitkomst 
bieden. 

2 Competentie-
ontwikkeling 

Jeugdbeleid 13+ richt zich niet alleen op ontspanningsactiviteiten 
maar tevens op de ontwikkeling van competenties zoals zelfred-
zaamheid, betrokkenheid, het dragen van verantwoordelijkheid. 

3 Jongeren in de 
gevarenzone 

Er moet meer geïnvesteerd worden in de begeleiding van 
jongeren in de gevarenzone. Problemen van jongeren worden 
vaak het eerst zichtbaar op school. Scholen hebben daarom een 
belangrijke signaal- en doorverwijsfunctie naar zorginstanties. 
Problemen kunnen op deze wijze in een vroeg stadium worden 
aangepakt. In deze samenwerking tussen scholen en 
zorginstanties is nog winst te behalen. De gemeente gaat hierbij 
zorgen voor samenhang in beleid in plaats van talrijke losstaande 
initiatieven te ondersteunen.  

4 Jeugd binden aan 
Helmond 
 

Helmond moet jeugd en jongeren meer bieden en dus binden 
door jongeren actief te betrekken bij 13+ beleid, door meer op 
jongeren gerichte voorzieningen aan te trekken, activiteiten in de 
wijk samen met de jongeren te bedenken en uit te voeren. 
Jongerencentra moeten, behalve de al bekende groepen, meer 
jongeren bereiken. Er worden plannen gerealiseerd om voldoen-
de studentenhuisvesting in onze stad beschikbaar te hebben.  

5 Schoolkeuze Ouders hebben een vrije schoolkeuze. De gemeente zorgt voor 
een gevarieerd aanbod. Er mag geen verschil in kwaliteit van het 
geboden onderwijs tussen scholen (en daarmee de 
leerprestaties) bestaan.  

6 Brede scholen Brede scholen groeien (als centraal punt in de wijken), waar 
mogelijk, uit tot basisvoorziening waarin ook de voor- en 
naschoolse opvang, peuterspeelzaal en kinderopvang inclusief 
vroeg- en voorschoolse educatie een plek hebben. 

7 Schoolbegelei- 
dingsdiensten 

Subsidiëring van schoolbegeleidingsdiensten wordt beëindigd en 
via prestatieafspraken met marktpartijen omgebogen naar inzet 
voor lokale en innovatieve (onderwijskundige) speerpunten of in 
bijdragen aan Integraal Jeugdbeleid. 

8 Leerlingenvervoer 
 

De gemeente zal extra aandacht besteden aan het beheersen 
van de kosten voor leerlingenvervoer. 

9 Beroepsonderwijs De gemeente wil het onderwijsaanbod binnen Helmond 
verbreden door de opleidingen voor verplegend personeel en 
verzorgenden op MBO-niveau verder uit te breiden met een HBO-
opleiding. De vraag naar goed opgeleid personeel in de 
zorgsector is groot. Hierdoor ontstaat een combinatie van een 
gewenste extra HBO-opleiding binnen Helmond met de uitbrei-
ding van een sector, waarin nu en in de toekomst veel werk te 
vinden is.  
Helmond zal jeugd en jongeren meer bieden en dus binden door 
te investeren in onderwijs (versterking beroepsonderwijs, Groene 
Campus, Automotive-Campus en intensivering van het duale 
leren). 
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10 Voortijdig 
Schoolverlaters 
 

Er zal hard opgetreden worden tegen ongeoorloofd 
schoolverzuim. Ook zal bestrijding plaatsvinden van voortijdig 
schoolverlaten. Tot 2014 neemt het aantal schoolverlaters zonder 
startkwalificatie (diploma) met 10% per jaar af. Om dat te bereiken 
is een goede en volledige registratie nodig van die jongeren, die 
zónder startkwalificatie hun school verlaten. Met betrekking tot 
voortijdige schooluitval neemt de gemeente een sterke regierol bij 
nieuwe initiatieven van onderwijsinstellingen. 

11 Onderwijs 
arbeidsmarkt 

Vanwege de toenemende problematiek onder jongeren op het 
grensvlak van onderwijs en arbeidsmarkt komt er binnen de 
gemeente een stuurgroep Arbeidsmarkt - Jeugd - Onderwijs – 
Sport. In deze stuurgroep komt de samenhang aan de orde 
tussen Centrum Jeugd en Gezin en passend onderwijs, passend 
onderwijs en arbeidsmarkt, maar ook bijvoorbeeld de voorziening 
Helmond Sport/Berkendonk (met huisvesting voor onderwijs). 
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5. Cultuur 
Nr. Thema Voornemen 
1 Speerpunten 

cultuurbeleid 
De gemeente wil de Helmondse cultuur stimuleren door 
Amateurkunst (van fanfare tot koor, en van toneel tot 
schilderkunst), Evenementen en Cultureel Erfgoed te 
faciliteren. 

2 Gemeentemuseum Het Gemeentemuseum wordt vrij toegankelijk voor jeugd tot 
13 jaar. 

3 Cultuuronderwijs Cultuuronderwijs moet een vaste plaats op school hebben. 
Samenwerking zal daarbij worden gestimuleerd met het 
Kunstkwartier en het Speelhuis. 

4 Multifunctionele 
voorzieningen en 
themapark 

In de komende bestuursperiode wordt nagedacht, waar in het 
Stadscentrum of de Kanaalzone een multifunctionele 
voorziening voor theater, congressen, seminars, ontvangsten 
ed. gerealiseerd zou kunnen worden. Het onderzoek naar het 
themapark ‘Industrie en Nijverheid (inbegrepen Industrieel 
Erfgoed) zal hierin worden meegenomen, waarbij als 
randvoorwaarde meegenomen zal worden dat zowel voor de 
investering als het beheer een sluitende exploitatieopzet wordt 
gerealiseerd.  

5 Evenementen Evenementen, poppodia en festivals kunnen rekenen op 
ondersteuning. 

6 Programmering 
Speelhuis 

Het Speelhuis blijft zich richten op een breed publiek met een 
aansprekende en afwisselende programmering. 

7 Winterprogramma Een winterprogramma rondom het kasteel van Helmond wordt 
gestimuleerd en gefaciliteerd. 

8 Cacaofabriek Het terrein van de oude cacaofabriek (kop Suytkade) wordt 
omgevormd tot een culturele ‘hotspot’. Voorwaarde voor Lakei 
en het Filmhuis op deze locatie is dat een sluitende exploitatie 
en gelijkblijvende kwaliteit mogelijk is en dat de overblijvende 
locaties budgettair neutraal hergebruikt kunnen worden.  

9 Bibliotheek 
 

De bibliotheek dient een laagdrempelige voorziening te zijn. 
Flexibilisering van de openingstijden komt tegemoet aan de 
taalontwikkeling van met name scholieren. De bibliotheek is 
een centrum van cultuur, een centrum ter bevordering van de 
leesvaardigheid en een ontmoetingsplaats. Ook is de 
bibliotheek de plaats waar iedereen toegang heeft tot het 
internet, en ouderen ondersteund kunnen worden bij het 
gebruik van de nieuwe digitale mogelijkheden. 

10 Brabant Culturele 
Hoofdstad 2018 
 

In het kader van BrabantStad neemt Helmond deel aan de 
kandidatuur Brabant Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. 
Van deze deelneming wordt ook een aanzienlijke 
economische meerwaarde verwacht. 
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6. Sport en recreatie 
Nr. Thema Voornemen 
1 Combinatie- 

functionarissen 
Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang 
moeten nauw samenwerken om de jeugd liefst dagelijks een 
uur te laten bewegen. Er wordt ingezet op de komst van meer 
professionals (combinatiefunctionarissen), die verenigingen 
en scholen ondersteunen om onze jeugd met (nieuwe) 
sporten kennis te laten maken. 

2 Topsportevenementen De gemeente stimuleert de organisatie van meer belangrijke 
sportevenementen binnen de gemeentegrenzen. Investeren 
in topsportevenementen en talenten is investeren in 
Citymarketing. Topsporters dienen als rolmodel voor de jeugd 
en de topclub bindt mensen aan de identiteit van de 
gemeente. 

3 Helmond Sport op 
Berkendonk 

De gemeente staat positief tegenover verplaatsing van het 
stadion van Helmond Sport naar Berkendonk ter plekke waar 
nu het zanddepot ligt, en vindt dat meerdere potentiële en 
kansrijke kostendragers aan dit sportvoorzieningenproject 
moeten deelnemen, waardoor dit project tevens een 
economische impuls voor de regio kan zijn. 

4 Multifunctioneel 
leisurecomplex 
Suytkade 

Er komt in deze bestuursperiode een nieuwe multifunctionele 
dubbele sporthal op Suytkade. 

5 Ommetje in de buurt Voor 2014 is in elke wijk een ‘ommetje in de buurt’ uitgezet. In 
de stad zijn er minimaal twee wandelroutes uitgezet, die ook 
begaanbaar zijn met een rolstoel. Het ‘rondje Helmond’ wordt 
opgefrist met picknickplaatsen, zitbanken en tevens een 
goede verlichting. 

6 Accommodatie-
problemen sport-
verenigingen 

De gemeente stelt een nieuwe visie op het sportbeleid op en 
gaat in dat kader actief op zoek naar oplossingen in 
samenwerking met de sportverenigingen, indien zich 
accommodatie/ruimteproblemen voordoen. Sportverenigingen 
dienen daarbij een levensvatbare omvang te hebben. De 
gemeente opteert voor het intensiever gebruik van 
sportaccommodaties. Het stelselmatig vervangen van 
grasvelden door kunstgrasvelden is daarbij een serieuze 
optie. Voor 2014 zijn alle sportaccommodaties door de 
gemeente in kaart gebracht en is er een plan opgesteld 
samen met de verenigingen hoe de landelijke NOC*NSF- 
norm kan worden bereikt. 

7 Zwembad In de komende raadsperiode komt er helderheid over hoe, 
waar en wanneer een nieuwe, moderne zwembadvoorziening 
gerealiseerd kan worden. Daarbij behoort een onderzoek naar 
de mogelijkheden van subsidiëring en privatisering. Sportpark 
de Braak lijkt een goede alternatieve locatie voor nieuwbouw 
van zwembad de Wissen.  

8 Groene Peelvallei 
 

De gemeente ziet Berkendonk als een geschikte locatie voor 
dagrecreatie het jaar rond. Daarbij wordt eraan gedacht om 
aan een deel van de plas een commercieel concept te 
verbinden, vergelijkbaar met Aquabest, en een deel gratis 
toegankelijk te houden. Er wordt recht gedaan aan de 
activiteiten van de huidige gebruikers van de plas.  

9 Ruimte voor recreatie Er zal ruimte worden gecreëerd voor voldoende ontspanning 
en recreatie (o.a. Stiphoutse Recreatieve Poort). 
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7. Economisch beleid en werkgelegenheid 
Nr. Thema Voornemen 
1 Versterking werk-

gelegenheidsstruc- 
tuur 
 

Extra initiatieven zullen worden ondernomen voor een gezonde 
economische toekomst. Accent ligt op innovatieve en kansrijke 
initiatieven rondom food, toerisme, automotive, design en zorg. 
Als voorwaarde geldt dat meerdere ondernemers hier achter 
staan en mee-investeren. Onderdeel van de Foodregio moet de 
Groene Campus zijn met een doorlopende leerlijn (dus ook 
HBO). Op het gebied van Automotive wordt extra aandacht 
gegeven aan het aantrekken van nieuwe research- en 
ontwikkelcentra en aanverwante bedrijven. Ontwikkelingen op 
het gebied van Leisure moeten versneld worden zodat er 
werkgelegenheid gecreëerd wordt voor lager opgeleiden. De 
gemeente zet zich in voor versterking van de 
werkgelegenheidsstructuur door in wijken, zoals Helmond West, 
samenwerkingsinitiatieven van de talrijke aanwezige zzp-ers en 
starters te faciliteren en te begeleiden. Aan de randen van 
Helmond krijgen recreatie, toerisme en vrijetijdseconomie de 
ruimte door onder andere de verkoop van regioproducten en 
een bed & breakfast of ‘stayokay’ (hostel) toe te staan. 

2 Ozb voor “niet 
woningen”  
 

Het verzoek van het Parkmanagement, Centrummanagement 
en de Federatie Ondernemers Helmond (FOH) om de ozb voor 
niet-woningen beperkt te verhogen zal in overweging worden 
genomen. Met dit voorstel wordt beoogd free-riding onder de 
vastgoedeigenaren aan te pakken en te zorgen voor een solide 
en structurele financiering van genoemde organisaties. In de 
toekomst betaalt iedereen mee, hetzij door de reclameheffing 
hetzij door middel van de ozb-verhoging. 

3 Deregulering 
 

Blijvende aandacht dient uit te gaan naar vermindering van wet- 
en regelgeving. Vermindering van de bureaucratie heeft abso-
luut prioriteit. Dit is van wezenlijk belang voor een succesvol 
arbeidsmarktbeleid en een gezond investeringsklimaat.  

4 Accountmanagement 
bedrijven 
 

De gemeente onderhoudt op een actieve manier de relatie met 
het bedrijfsleven en zorgt dat, waar mogelijk, eventuele 
belemmeringen worden weggenomen. 
Voor ondernemers is het belangrijk dat zij snel en adequaat 
geholpen worden als zij vragen hebben over zaken die de 
gemeente betreffen. Over het algemeen zijn ondernemers daar 
erg tevreden over, maar om de klantcontacten nog meer te 
structureren zal het werken met zogeheten accountmanagers 
worden versterkt. 

5 Winkels in wijkcentra 
 

Winkels in wijkcentra (met name eerstelijnsvoorzieningen, zoals 
drogisterijen en bakkerijen), krijgen waar mogelijk de ruimte om 
te groeien. Het gaat daarbij niet primair om een kwantitatieve 
uitbreiding, maar wel kwaliteitsverbeteringen in 
wijkwinkelcentra. In de Heistraat worden ondernemers 
nadrukkelijk kansen geboden om zich te vestigen en hun 
ondernemingen te laten groeien. 

6 Breedband 
 

Het streven blijft om heel Helmond te voorzien van een 
glasvezelnetwerk voor breedband. 

7 Citymarketing 
 

Een goede, eenduidige en krachtige Citymarketing zal leiden tot 
een duidelijk gezicht naar buiten waarin alle unieke 
verkooppunten van Helmond tot uitdrukking komen. 
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8 Bedrijventerreinen 
 

Naast hoogwaardige nieuwe bedrijventerreinen heeft 
revitalisering en een meer efficiënt gebruik van bestaande 
bedrijventerreinen hoge prioriteit. De gemeente zal in 
samenwerking met het bedrijfsleven parkmanagement, inclusief 
het HR (Human Resources) servicepunt, vormgeven. Bij de 
revitalisering van Hoogeind zal het parkmanagement worden 
ondersteund door een bedrijfscontactfunctionaris van de 
gemeente.  

9 Revitalisering van 
leegstaande 
(kantoor)panden 
 

Er zal gekeken worden naar mogelijkheden van revitalisering 
van leegstaande (kantoor)panden die ingezet zouden kunnen 
worden om kleine, nieuwe, startende creatieve ondernemers te 
ondersteunen en hen werkruimte te bieden. 
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8. Ruimtelijke ontwikkeling en volkshuisvesting 
Nr. Thema Voornemen 
1 Ruimtelijke 

Structuurvisie 
 

Er zal een herijking plaatsvinden van de kaders, die zijn 
vastgelegd in het Algemeen Structuurplan 2015. Deze zal 
worden afgestemd op de uitkomsten van de herijking van de 
Stadsvisie. Beheerste, doch gestage groei van het woning-
bestand in onze stad is daarbij speerpunt. Uitgangspunt bij de 
herijking is dat het woongebied Lungendonk ten zuiden van 
Helmond vooralsnog niet tot ontwikkeling wordt gebracht.  

2 Stedelijke ontwikkeling 
en kwaliteit 
 

Kwaliteit gaat boven kwantiteit om de Helmondse wijken mooi 
en leefbaar te houden. De gemeente kiest voor doorgroei van 
de stad in ruimtelijk/fysieke zin, waarbij Helmond zich qua 
architectuur en stedenbouwkundige opzet kwalitatief onder-
scheidt van de omliggende gemeenten en zich ook richt op 
het aantrekken van kenniswerkers, werkzaam in de Brainport. 
Helmond zal voldoende vrije kavels uitgeven zodat toekom-
stige bewoners hun individuele woonwensen kunnen invullen. 

3 Samen Investeren 
 

Wij houden vast aan het meerjarenprogramma ‘Samen 
investeren in Brabantstad 2008 – 2013’. De hoofdlijnen van 
het hiervoor in nauw overleg met de Provincie vastgestelde 
beleid zullen daarom niet gewijzigd worden. Indien mogelijk 
en nodig zal het programma gefaseerd worden. 

4 Regionaal 
bedrijventerrein 
 

Naast revitalisering van de bestaande bedrijventerreinen is 
uitbreiding van het BZOB noodzakelijk om banengroei 
mogelijk te maken. De voorkeur gaat uit naar het gebied 
Diesdonk op Astens grondgebied. 

5 Revitalisering van 
leegstaande 
(kantoor)panden 

Om de leegstand van kantoren in het centrum tegen te gaan 
staat de gemeente welwillend tegenover bestemmings-
wijziging van deze panden voor woondoeleinden. 

6 Centrumplan Stiphout 
 

De komende bestuursperiode zal stevig ingezet worden om 
het Centrumplan Stiphout tot uitvoering te brengen. Tevens 
wordt met de herinrichting van de Dorpsstraat begonnen. 

7 Woningbouw-
programma 
 

Het aanbod van woningen in de projecten zal voortaan nog 
beter afgestemd worden op de wensen van de burger, waarbij 
het eigen woningbezit wordt gestimuleerd. Die 
woningvoorraad moet ook voorzien in voldoende woningen 
voor specifieke doelgroepen zoals ouderen, alleenstaanden 
en studenten. Dit betekent in de praktijk bijvoorbeeld meer 
woningen voor eenpersoonshuishoudens, meer 
etagewoningen voor studenten en meer woningen voor 
senioren in de eigen wijk. Daarnaast zullen we het particulier 
opdrachtgeverschap stimuleren, hetgeen onder andere gericht 
is op starterswoningen, senioren (SIR55) en duurzaamheid.  

8 Woningbouw voor 
starters 
 

Voor starters zullen voldoende woningen in de koopsector 
worden gebouwd. De grens voor de maximale 
verwervingskosten om in aanmerking te komen voor een 
gemeentelijke starterslening is in verband met de kredietcrisis, 
tot 1 januari 2011 verhoogd van € 265.000 naar € 350.000. 

9 Woningbouw voor 
senioren 
 

Voor 2014 zal er een kleinschalig ‘hofjesproject’ in de vorm 
van beschermd wonen worden gerealiseerd. Daarnaast zullen 
we het tot stand komen van zogenaamde 
“kangoeroewoningen” faciliteren. Dit is een woonvorm waarbij 
zorgbehoevenden, met behoud van hun zelfstandigheid, deel 
kunnen uitmaken van het huishouden van een mantelzorger. 
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10 Energieneutraal 
wonen 
 

De gemeente zal initiatieven die leiden tot z.g. 
‘energieneutraal’ wonen steunen. Energieneutraal bouwen 
draagt bij aan een aantrekkelijker woon, werk- en leefklimaat 
in Helmond.  

11 Hoogspanningslijnen 
 

De gemeente blijft zich inzetten voor een goede oplossing 
voor de beide hoogspanningslijnen ter hoogte van 
Brandevoort. In overleg met andere overheden en TenneT 
dient een onderhandelingsresultaat te worden bereikt dat 
recht doet aan de landelijke verplichtingen ten behoeve van 
de stroomvoorziening door TenneT, de in 1998 met de 
P.N.E.M. gesloten Verleggingsovereenkomst en de 
bestemmingsplanbesluiten van de gemeente Helmond. 
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9. Stedelijke vernieuwing 
Nr. Thema Voornemen 
1 Transformatie 

Kanaalzone 
 

De Kanaalzone wordt, in afstemming met het Rijk en de 
provincie Noord-Brabant, vernieuwd en verder vormgegeven. 
De strategische visie op de Kanaalzone zal richtinggevend zijn 
voor het centrumgedeelte, dat aan het kanaal ligt en zal 
worden geïntegreerd in het Centrumplan. Een juiste fasering, 
rentmeesterschap en verantwoordelijk investeren zijn hierbij 
belangrijke uitgangspunten. 

2 Stedelijke 
vernieuwing en 
leefkwaliteit 
 

Het huidige stedelijke vernieuwingsbeleid, waarbij indien nodig 
een actieve grondpolitiek bedreven wordt en waarbij de 
gemeente met marktpartijen samenwerkt om politiek en 
maatschappelijk gewenste ontwikkelingsinitiatieven tot stand te 
brengen, zal worden voortgezet. 
Bij herstructurering of ontwikkeling van wijken zullen sociale 
voorzieningen verbeterd worden door het bundelen van 
functies in multifunctionele gebouwen zoals brede scholen 
waarbij kinderopvang, peuterspeelzaal, school, buitenschoolse 
opvang, wijkhuis en gezondheidsvoorzieningen onder één dak 
worden gebracht. 

3 Helmond-West 
 

Het wijkontwikkelingsprogramma Helmond West zal 
voortvarend worden uitgevoerd. Door alle partners in Helmond 
West zal geïnvesteerd moeten worden in zowel de ruimtelijk-
fysieke als in de sociaal-maatschappelijke sector. De 
gemeente kiest voor het z.g. ‘Buitenom’ tracé en voor een 
Wijkhuis Brede school in het hart van de nieuwe wijk, dus aan 
de Cortenbachstraat.  

4 Binnenstad-Oost 
 

De herstructurering in de Vossenberg, Zonnekwartier en 
Weverspoort zal ongewijzigd worden doorgezet. Ook de 
volledige herinrichting van de Heistraat zal worden voltooid.  

5 Wijkbudgetten 
 

Om de leefbaarheid en de sociale samenhang in de wijken te 
bevorderen krijgt elke wijk een jaarlijks (impuls)budget, dat 
naar eigen inzicht besteed kan worden. 

6 Masterplan Centrum 
 

De gemeente zal -uiteraard in samenwerking met markpartijen- 
investeren in het centrum van Helmond. Het streven is daarbij 
om op basis van het Masterplan Centrum de komende vier 
jaren de winkeloppervlakte en de kwaliteit van het 
stadscentrum verder te verhogen. Aanpassing en fasering (van 
delen) van het plan worden in verband met de gewijzigde 
economische omstandigheden niet uitgesloten, met dien 
verstande dat binnen de gemeentelijke financiële kaders wordt 
gebleven. 

7 Aanbod detailhandel 
Centrum 

In de branchering van de nieuw te bouwen winkels zal verder 
het accent liggen op onderscheidend vermogen.  

8 Kwaliteitsimpuls 
Centrum 
 

Vanuit een duidelijke meerjarige visie zal de kwaliteitsimpuls 
gefaseerd worden voortgezet in de aanloopstraten. Ook de 
herinrichting van het Ameideplein wordt voortvarend ter hand 
genomen. 
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10. Verkeer en mobiliteit 
Nr. Thema Voornemen 
1 Hoofdwegen- 

structuur 
De gemeente werkt er actief aan mee dat ‘de grote ruit’ rondom 
Eindhoven en Helmond met voortvarendheid wordt aangelegd. 
Helmond heeft de voorkeur voor een tracé, dat parallel loopt 
aan het Wilhelminakanaal en aansluit op de A67. De 
leefbaarheidsaspecten van de omwonenden zullen aan de 
voorkant van het planproces worden meegenomen. 
In de stad zullen goede bereikbaarheid van de wijken en van 
economische kerngebieden (stadscentrum en 
industrieterreinen) worden nagestreefd. Op korte termijn zal de 
tweede ontsluiting van Stiphout worden gerealiseerd. Ook de 
doorstroming van het stadsverkeer middels de voltooiing van de 
stadsring tussen de Europalaan en de Heeklaan geniet hoge 
prioriteit. De aanleg van twee spoortunnels is een belangrijk 
onderdeel bij het oplossen van de infrastructurele knooppunten 
die de doorstroming van het stadsverkeer belemmeren. 

2 Verkeers- 
management 
 

Er wordt op fors minder en vooral slimmere verkeerslichten 
ingezet om de doorstroming binnen Helmond nog verder te 
verbeteren en een verdere toepassing van 
verkeersmanagement. 

3 Parkeren in het 
Centrum 
 

De aanleg van een efficiënt parkeerbegeleidingssysteem, de 
snelste route naar een parkeerplek (door middel van Tom-Tom-
aansturing), zal ter hand worden genomen.  
Goede parkeervoorzieningen voor fiets en auto zijn een must. 
Het parkeerbeleid in het Centrum zal klantvriendelijker worden 
gemaakt door de betaalmethode zoveel mogelijk te baseren op 
de feitelijke tijd waarop de parkeerplaats gebruikt wordt. Dat 
geldt in eerste instantie voor de gemeentelijke parkeergarages. 
Bewaakte fietsenstalling tijdens uitgaansuren (vrijdag- en 
zaterdagavond) zal als mogelijkheid worden onderzocht. 

4 Parkeren in wijken 
 

Bij de parkeerproblematiek in met name de oudere wijken zal de 
gemeente pragmatisch te werk gaan. Waar mogelijk en 
noodzakelijk zullen extra parkeerplaatsen worden aangelegd. 
Uitgangspunt is hierbij wel dat de totale groenbalans in een wijk 
onveranderd blijft. Verkeersveiligheid is een belangrijk item.  

5 Openbaar vervoer 
 

De mobiliteit voor senioren en voor mensen met een beperking 
zal verbeterd worden. Er wordt naar gestreefd dat elke 
woonwijk, waar een duidelijke behoefte aanwezig is, een goede 
busverbinding heeft met het stadscentrum en het ziekenhuis. 
Goede voorzieningen zijn daarbij noodzakelijk, vooral in het 
centrum en in de buurt van het station. 

6 Fietsvervoer 
 

Fietspaden en wegen moeten op orde zijn en geen 
belemmeringen vormen voor de fietser. In samenwerking met 
de andere betrokken overheden streeft de gemeente naar de 
realisatie van een snelle fietsverbinding naar Eindhoven. 

7 Innovatie 
 

Er zal worden ingezet op de sterke punten van de diverse 
vervoerwijzen in plaats van dwingend mensen over te laten 
stappen op andere vervoeralternatieven. Helmond zal haar 
Brainportstatus waarmaken door waar mogelijk medewerking te 
verlenen aan innovatieve toepassingen. De positie van 
Helmond in de Automotivebranche wordt daarmee bovendien 
versterkt. 
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11. De openbare ruimte en natuurbescherming 
Nr. Thema Voornemen 
1 Beheer 

 
Een veilige openbare ruimte moet bereikt worden door 
voldoende beheer en toezicht, waarbij aandacht wordt besteed 
aan preventie en bewustwording. Bij vervanging van de 
openbare verlichting wordt zowel naar de veiligheids- als de 
milieuaspecten gekeken. Vernielingen zullen zo snel mogelijk 
worden hersteld. 

2 Bestuurlijke boete 
 

De gemeente voert de bestuurlijke boete in als sanctie voor het 
veroorzaken van ergernissen in de openbare ruimte.  

3 Wijken 
 

De gemeente heeft tijdig een integrale aanpak van onderhoud 
van de openbare ruimte beschikbaar. Dat zal aan de wijk 
worden gepresenteerd, zodat hierop nog aanpassingen in 
overleg met de wijkorganen mogelijk zijn.  

4 Groene 
hoofdstructuur 
 

De komende jaren staan in het teken van een versterking van 
de groene hoofdstructuur, onder meer in het gebied tussen 
Helmond en Eindhoven, en de aanleg van ecologische 
verbindingszones, te beginnen met de Schootense Loop. 
In samenwerking met waterschap, provincie en SRE zullen 
stedelijke uitloopgebieden zoals de Bakelse Beemden, de 
Stiphoutse Bossen, de Warande, Croy en het natuurgebied 
rondom Berkendonk voor recreatieve doeleinden worden 
ingericht, met behoud en bescherming van de kwetsbare 
natuurgedeelten. Ook zullen waterbergingsgebieden op 
Diesdonk en de Bakelse Beemden worden ingericht. 

5 Groenbeheer 
 

De gemeente zal – met inachtneming van de budgettaire 
kaders – het groenbeheer in wijken op zo hoog mogelijk niveau 
houden. Dat geldt ook voor het beheer en onderhoud van 
oppervlaktewater, wijkvijvers e.d. Ten aanzien van het beheer 
van het groen binnen de wijken, zal de gemeente - binnen 
kwaliteitskaders - meer verantwoordelijkheid en keuzevrijheid 
bij de wijken zelf leggen door de toekenning van een eigen 
budget. 
In de wijken zal voldoende ruimte worden gereserveerd voor 
het uitlaten van honden. In een aantal wijken zal een 
‘hondentrimbaan / hondenspeelplaats’ komen. 

6 Natuur in de stad  
 

De natuur in de stad zal worden versterkt. De voorkeur gaat 
daarbij uit naar robuuste natuur in plaats van versnipperde 
kleine plantsoenen. 

7 Overdracht 
natuurgebieden 
 

De gemeente is voorstander van het overdragen van 
gemeentelijke natuurgebieden, bospercelen, landgoederen en 
dergelijke aan particulieren, die zorg dragen voor bescherming 
van natuur en behoud en voor het waarborgen van de 
toegankelijkheid. 
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12. Milieu 
Nr. Thema Voornemen 
1 Milieubeleid 

 
In 2010 wordt de Strategische Milieuvisie herzien. Daaraan 
wordt een concreet Meerjarenprogramma Milieu gekoppeld. 
Als vertrekpunt zal daarbij gelden dat Afval, Bodem, Geluid, 
Lucht, Klimaat, Water, Duurzaamheid en Leefomgeving en de 
invloed van de mens hierop, in balans verder ontwikkeld 
worden. Dit vraagt om een goed integraal afgestemd beleid, 
waarbij de lokale partners betrokken worden. 

2 Klimaatbeleid 
 

De gemeente heeft de ambitie vastgesteld om klimaatneutraal 
te zijn voor de totale gemeente in de periode 2035-2045. 
Belangrijke pijlers binnen deze ambitie zijn de toename in 
toepassing van duurzame energie-opties, energiebesparing in 
de woningbouw, bedrijfsterreinen en gemeentelijke gebouwen 
en het optimaliseren van duurzame mobiliteit. Door op 
een innovatieve manier in te spelen op de autonome 
stedelijke ontwikkelingen kunnen de doelstellingen op het 
gebied van milieu en duurzaamheid optimaal gerealiseerd 
worden en elkaar versterken. 

3 Duurzaam bouwen 
 

De gemeente geeft voorlichting en stimuleert het duurzaam 
en energiezuinig bouwen, waarbij tevens rekening wordt 
gehouden met een goed binnenklimaat, en geeft hierbij zelf 
het goede voorbeeld. 

4 Geluid en lucht 
 

De gemeente neemt maatregelen om geluidshinder te 
verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren zonder 
daarmee extra eisen boven de wettelijke eisen te stellen. 

5 Hoogspanningsmasten 
 

De gemeente zet zich bij de hogere overheden en de 
beheerder in om een adequaat antwoord te verkrijgen over 
het gezondheidsvraagstuk met betrekking tot de 
hoogspanningsmasten.  

6 Afvalstoffenbeleid 
 

Het afvalstoffenbeleid richt zich op vermindering van de 
hoeveelheid afval en op doelmatige en doeltreffende 
verwijdering van de resterende afvalstroom. Ook is een 
belangrijke rol voor de gemeente weggelegd in het 
bevorderen van het hergebruik van materialen. 

7 Rioolstelsel 
 

Waar mogelijk zullen bij renovatie of uitbreiding van het 
bebouwd oppervlak gescheiden rioolstelsels worden 
gebouwd. 

 



_________________________________________________________________________________  Samen daadkrachtig __  

 23

13. Bestuur en organisatie 
Nr. Thema Voornemen 
1 Realisatievermogen 

 
Er zal worden ingezet op het vergroten van het 
realisatievermogen van het bestuur en de ambtelijke 
organisatie, waarbij de gemeenteraad zal worden gefaciliteerd 
te sturen op hoofdlijnen. 

2 Herziening Stadsvisie Er komt een herziening van de stadsvisie. Deze nieuwe visie 
op de stad zal uiteraard in een zorgvuldig proces met 
betrokkenheid van de gemeenteraad en de stad tot stand 
komen.  

3 Communicatie en 
burgerparticipatie 
 

De communicatie naar onze inwoners door het college van 
burgemeester en wethouders zal meer duidelijk en open gaan 
verlopen. Het college zal hierbij ook nadrukkelijk luisteren 
naar de wensen en ideeën, die bij de inwoners van Helmond 
leven om een betere communicatie te bereiken. De burger 
wordt tijdig betrokken bij processen rond besluitvorming, die 
hem of haar raakt. In verdergaande mate worden op internet 
alle openbare gemeentelijke stukken en formulieren 
eenvoudig en snel benaderbaar voor burgers, bedrijfsleven en 
raadsleden. 
De lokale (publieke) omroep moet haar media-aanbod ook via 
internet en andere nieuwe digitale platformen blijven 
aanbieden. Onderzocht zal worden door middel van een 
kosten-batenanalyse in hoeverre, met inachtneming van de 
Mediawet, een geïntegreerde aanpak mogelijk is van 
Gemeente-TV en de lokale publieke omroep, ter versterking 
van enerzijds het programma - en media aanbod en 
anderzijds een toename van de vraag (meer kijkers, 
luisteraars en lezers). 

4 Organisatie wijkgericht 
werken 
 

Met betrekking tot de organisatie van het wijkgericht werken is 
in samenspraak met de wijkorganen in de stad een nieuwe 
aanpak ontwikkeld, waarbij de wijktafels, het wijk-werkoverleg 
en het wijkbezoek de drie centrale vormen van gestructureerd 
overleg tussen de gemeente en elke wijk vormen. Deze 
organisatie zal de komende periode worden ingevoerd en na 
verloop van tijd geëvalueerd.  

5 Regionale 
samenwerking 
 

Ter versterking van de bestuurskracht van de regio en de 
gemeenten werkt de gemeente Helmond samen met de 
regiogemeenten en met de participanten in BrabantStad. Met 
de gemeente Eindhoven heeft Helmond een bijzondere 
positie in Zuidoost-Brabant. De samenwerking dient door-
zichtig en doelmatig te zijn en gebaseerd op een win-win-
situatie. Verlengd lokaal bestuur behoeft beheersbaarheid en 
controleerbaarheid. De gemeente Helmond hecht ook aan het 
voortzetten van de (werk-)relatie met de Peellandgemeenten. 

6 Stedenbeleid  De gemeente kiest met het oog op de handhaving van 
Helmond in de regionale, provinciale en landelijke netwerken 
voor het voortzetten van een actieve opstelling. 

7 Internationaal Beleid 
 

De gemeente blijft aandacht geven aan internationale 
betrokkenheid. Realisatie van de acht millenniumdoelen zal 
worden nagestreefd. Internationale contacten en jumelages 
zullen vooral een economische invalshoek krijgen, waarbij de 
speerpunten automotive, food, technologie en design 
uitgangspunten zullen zijn. 
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8 Administratieve 
lastenvermindering 
 

De administratieve lasten- en regelgeving voor de burger zal 
– waar mogelijk – worden teruggedrongen of worden 
vervangen door een klantvriendelijker en toegankelijker 
digitaal loket via internet.  

9 Dienstverlening 
 

Inwoners en ondernemers kunnen bij de gemeente terecht 
met vragen over de overheid en worden zoveel mogelijk direct 
geholpen worden, via het internet, telefonisch of aan het loket. 

10 Lasten voor de burger 
 

De totale lokale lastendruk stijgt niet meer dan de jaarlijkse 
inflatiecorrectie. Gemeentelijke belastingen worden in 2010 
doorgelicht, onnodige belastingen komen te vervallen en 
tarieven worden aangepast. 

11 Aanbestedingsbeleid 
 

De gemeente richt het proces bij aanbestedingen 
proportioneel in, d.w.z. geen ingewikkelde, kostbare en 
langdurige procedures voor kleine opdrachten onder de 
Europese aanbestedingsnorm. Voor zover relevant zijn 
duurzaamheid, het bestendigen van goed werkende 
duurzame relaties en de economische belangen binnen de 
wettelijke kaders tevens een afwegingscriterium. 

12 Begrotingssystematiek 
 

Een sluitende meerjarenbegroting zal altijd de basis zijn. Een 
automatische doorbelasting naar de inwoners is niet aan de 
orde. Overschotten van jaarrekening(en) moeten minimaal 
zijn. Dat betekent nog realistischer begroten.  
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