
 
Vragen van gemeenteraadsleden Gemeenteraad

 
Onderwerp: 
 

Schuilhut Mierlo Hout 

Datum 3 december 2009 
Partij: SP 
  
Bijlage:  
Ingekomen brief griffie:  
Antwoord college:  
 
Toelichting: 
Op 2 oktober 2008 is er een bijeenkomst georganiseerd in verband met de onrust tussen bewoners en 
jongeren in de wijk Mierlo-Hout. Op initiatief van de wethouder zijn op deze avond bewoners en jongeren 
met elkaar in debat gegaan over de leefbaarheid in de wijk. Ons inziens een geslaagde avond.  In antwoord 
op de vraag van de jongeren (18+) om een “eigen plek” is het voorstel gedaan tot het bouwen van een zgn. 
schuilhut. Als voorwaarde zouden strikte afspraken worden gemaakt en wetsovertredingen en overlast niet 
getolereerd zouden worden. Tussen de 30 tot 50 jongeren hebben hun medewerking hieraan toegezegd. 
 
Op d.d. 12 mei 2009 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel om een krediet van € 30.000 euro 
beschikbaar te stellen ten behoeve van het bouwen van deze schuilhut in Mierlo-Hout.  
 
Tot onze verbazing lezen wij in het ED van 1 december jl. dat van de toezeggingen nog niets is 
terechtgekomen. Nadat in september al werd bericht dat de schuilhut er niet voor 2010 zou komen 
verscheen nu het bericht dat deze niet eerder dan in het voorjaar 2010 klaar zou zijn. En hoewel een reactie 
van de wethouder uitblijft bereiken ons berichten dat ontoereikende financiën de oorzaak van deze 
vertraging zijn.   
 
Rekening houdend met de ernst van de problematiek en de reeds verstreken tijd achten wij deze situatie 
onwenselijk. Het gevoel serieus genomen te worden en het draagvlak onder de betrokkenen neemt hierdoor 
af. Het initiatief van de wethouder om de dialoog aan te gaan met de jongeren en hiermee te streven naar 
meer rust en draagvlak in de wijk lijkt nutteloos geweest.  
 
Wij hebben hierover dan ook de volgende vragen. 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
 

- Op welke manier heeft u in de afgelopen periode uitvoering gegeven aan het op 12 mei 2009 
genomen besluit tot financiering en bouw van de schuilhut? 

- Wat is de oorzaak van de vertraging in de uitvoering? 
- Wat is de oorzaak van de genoemde kostenoverschrijding en wat is hiervoor de oplossing? 
- Wanneer zal de “opening” van de schuilhut een feit zijn? 

 
 
De SP fractie verzoekt om schriftelijke beantwoording van bovenstaande vragen  
 
 
Namens de fractie van de SP, 
Nathalie van der Zanden  
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