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Helmond, 1 april 2011 Ons kenmerk: 1199002780       Doorkiesnr.: 140492 

Onderwerp: Jeugd en Veiligheid Uw kenmerk:       Uw brief d.d.:       

   

 

Geachte raadsleden, 

 

Op woensdagavond 30 maart jongstleden zond de actualiteitenrubriek EénVandaag een item uit met als titel 

‘Miljoenen aan subsidies verloren’. In het item gaat de redactie op zoek naar het antwoord op de vraag wat 

er de afgelopen vier jaar is gebeurd met de subsidies voor de zogenaamde Marokkaans-Nederlandse 

gemeenten. Naast op Nederland algemeen en op Amersfoort wordt er met name op Helmond ingezoomd.  

 

Grens bereikt 

Voor dit college is een grens bereikt. We willen alles op alles zetten om het negatieve beeld dat geschetst is 

om te buigen. Wij erkennen dat er problemen in Helmond West zijn. We zijn ons bewust van de negatieve 

impact die een harde kern van raddraaiers heeft op het woon- en leefklimaat. Op korte termijn zullen we 

daarom extra acties ondernemen. En de tot nu toe gepleegde inzet versterken we ook. De uitzending en de 

publiciteit daaromheen maken een stroomversnelling in onze aanpak noodzakelijk. Voor ons is dit dan ook 

aanleiding om een lik-op-stuk aanpak waarover we met onze partners in het veld al in gesprek waren, 

versneld in te voeren. De brede inzet tot nu toe heeft immers nog niet het gewenste effect gehad. We zetten 

de projecten in het kader van jeugd en veiligheid overigens wel voort, naast de extra acties voor de korte 

termijn, omdat we van mening zijn dat deze projecten tijd nodig hebben om zich te bewijzen.  

 

Versterkte inzet   

De tot nu toe gepleegde inzet versterken we door langs de volgende drie lijnen op te treden: 

• Geen acceptatie van intimiderend gedrag 

• Grenzen stellen  

• Perspectief bieden 

 

Een actie die we vanuit die drie lijnen op korte termijn gaan uitvoeren is het onder de loep nemen van de 

ouders en overige gezinsleden van overlastgevende jongeren (Krijgen zij een bijstandsuitkering? Staan er 

nog boetes open?). Ook onderzoeken we de mogelijkheden om kleine ingrepen in de openbare ruimte te 

doen, zodat jongeren bijvoorbeeld niet langer bij seniorenwoningen op de vensterbank kunnen gaan zitten. 

Tot slot zal de politie “code 500” invoeren om aan mogelijke meldingsmoeheid tegemoet te komen. Inwoners 

hoeven bij het doen van een (telefonische) melding alleen nog deze code door te geven. En tevens 

onderzoekt de politie de mogelijkheid tot het doen van anonieme meldingen. 



 

 

 

Concrete actie 

Vanaf nu accepteren we intimiterend en ongewenst gedrag op straat niet meer. Waren we voorheen vooral 

gericht op de juridische weg, nu gaan we breder de druk opvoeren zoals in de voorgaande alinea is 

geschetst. We focussen ons daarbij specifiek op de harde kern van raddraaiers. Samen met onze partners 

gaan we deze raddraaiers isoleren en buiten de groep plaatsen. Per direct (dit weekend reeds) is er extra 

inzet van geüniformeerde mensen in de wijk door politie en stadswachten.  

 

Brede wijkaanpak Helmond West 

Naast alle structurele zaken en projecten gericht op jeugd en veiligheid, gebeurt er in Helmond West meer. 

Veel meer. In de wijk wordt immers samen met partners als WoCom en de Provincie maar vooral samen met 

wijkbewoners aan de weg getimmerd om van Helmond West wederom een wijk te maken waar het prettig 

wonen, werken en leven is. De belangrijkste bouwstenen om de ambities in Helmond West te verwezenlijken 

zijn: 

• het bevorderen van de veiligheid en het treffen van sociale maatregelen (waarbij gedacht kan 

worden aan de inzet rondom jeugd en veiligheid); 

• het vergroten van de kwaliteit van straten, pleinen en woningen (de geplande aanleg van de 

Kasteelherenlaan is hier een voorbeeld van); 

• het realiseren van een Wijkhuis Brede School als hart van de wijk (de start bouw vindt plaats op 16 

april aanstaande). 

 

Proces 

Wij begrijpen dat het voorgaande mogelijk vragen bij u oproept. We zijn vanzelfsprekend bereid om een 

inhoudelijke toelichting te geven in een vergadering van de commissie Samenleving. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens het college van burgemeester en wethouders 

 

                              

 

Drs. A.A.M. Jacobs    A.A.M. Marneffe, RA 

burgemeester     secretaris 
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