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Aan de gemeenteraad, 
Tijdens een bijeenkomst op 2 oktober kwamen jongeren van 12 tot 18 jaar uit de wijk Mierlo-Hout op 
uitnodiging bij elkaar om te praten over het te bouwen Orion. Ook jongeren van 18 jaar en ouder kwamen op 
deze bijeenkomst af. Zij vroegen aan het eind van de avond ook rekening te houden met hun wensen. Na 
afloop is met betreffende jongeren (circa 30 personen), een jongerenwerker (SWH), een straathoekwerker 
(BJ Brabant) en een ambtenaar (gemeente Helmond) gesproken. 
De jongeren 18+  gaven aan behoefte te hebben aan een ‘eigen’ plek waar ze elkaar kunnen ontmoeten. De 
uitkomst van deze avond was dat met de jongeren is afgesproken dat ze met een concreet plan komen over 
waar ze dat zouden willen. Tevens is hen gezegd dat een dergelijke plek een tijdelijk karakter zou krijgen en 
dat wetsovertredingen en overlast niet getolereerd zullen worden. In november is de vraag gekomen of een 
schuilhut in De Schut mogelijk zou zijn. Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft er een gesprek 
plaatsgehad met het bestuur van het Schuttersgilde dat in de nabijheid van de beoogde locatie voor de te 
plaatsen schuilhut een verenigingsgebouw heeft in de vorm van een container. Het bestuur heeft 
aangegeven niet negatief te staan tegenover deze ontwikkeling. Uiteraard wil ze in gesprek met de 
toekomstige gebruikers. Het devies van het bestuur is dat je ‘niets tegen een goede buur kunt hebben’.  
Betrokken ambtenaren hebben met het bestuur van het Schuttersgilde ter plaatste onderzocht onder welke 
voorwaarden en op welke precieze plaats de schuilhut geplaatst zou kunnen worden. Snel daarna zullen de 
betrokken jongeren gevraagd worden mee te denken over verdere invulling. De wijkbewoners zijn op 29 
januari uitgenodigd om persoonlijk te horen wat de motieven van de gemeente Helmond zijn om deze 
hangplek te realiseren. Daarnaast is op deze avond nogmaals uitgelegd dat jongeren (zoals iedereen) naast 
rechten en plichten hebben. Alle betrokkenen in de wijk (jong en oud) moeten weten dat respect en 
verdraagzaamheid naar elkaar de bouwstenen vormen voor een wijk waarin het goed wonen is. Er is sprake 
van een inspanningverplichting van iedereen.  
Het Straathoekwerk heeft op 10 maart telefonisch laten weten dat er nauwelijks overlastmeldingen bij de 
politie binnen zijn gekomen sinds er een dialoog is aangegaan met jongeren. De jongeren hebben getoond 
zich aan gemaakte afspraken te (kunnen) houden.  
 
Beleidsmatige context 
Integratiebeleid gemeente Helmond 2008-2011; 
Integraal jeugdbeleid 13+ ; 
Notitie voor continuering van de Jeugd Preventie Teams. 
 
Beoogd effect en/ of resultaat 
De groep jongeren 18+ heeft laten zien zelf een steentje te willen bijdragen aan de sfeer in de wijk. Het feit 
dat er serieus naar ze is geluisterd en er serieus ingegaan is op hun vragen, heeft er voor gezorgd dat er 
sinds 2 oktober bij de politie een duidelijke afname van overlastmeldingen in de wijk is. We beogen met deze 
actie deze betrekkelijke rust in stand te houden.  
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Argumenten 
1.1 Jeugdbeleid gaat ook over jongeren 18+: 
Het integraal jeugdbeleid van de gemeente Helmond is ontwikkeld voor jongeren tot 24 jaar. Als gemeente 
krijgen we de kans hieraan nu invulling te geven. 
 
1.2 De wijk is een plek voor alle bewoners: 
Hoewel er weerstand van uit diverse hoeken in de wijk niet slechts denkbeeldig is, is het goed te realiseren 
dat er voor alle bewoners van de wijk plek moet zijn in de wijk. 
 
1.3 Jongeren1 18+ hebben hun verantwoordelijkheid genomen:  
De jongeren weten wat van hen wel en niet wordt getolereerd en hebben aangetoond te willen 
communiceren en tot oplossingen te willen komen. Als ze ontdekken dat dit de manier is om zaken voor 
elkaar te krijgen, is de kans groot dat de relatieve rust die nu in de wijk heerst, wordt gecontinueerd.  
 
Kanttekeningen 
1.1 Bezwaren vanuit de wijk: 
Gezien het feit dat de verstandhouding tussen de diverse (leeftijds)groepen in de wijk niet optimaal is, is de 
kans aanwezig dat er verzet vanuit de wijk komt. Zaak is het om deze ontwikkeling niet als een bedreiging 
maar als een kans te zien en de bewoners van de wijk, jong en oud, zo snel mogelijk integraal op de hoogte 
te brengen van deze ontwikkeling. Communicatie is van groot belang. 
 
Middelen 
De totale geraamde kosten bedragen € 30.000,--. Deze worden gedeeltelijk gedekt vanuit Sociale culturele 
accommodaties 2009 (€ 11.000,--). Het restant van € 19.000,-- vragen wij u ten laste van de post onvoorzien 
incidenteel te brengen. Voor kosten van onderhoud is voorzien de € 18.000,-- die MOeD jaarlijks 
beschikbaar stelt aan BOR voor onderhoud skatebanen, en dergelijke. De middelen worden na vaststelling 
beschikt. Het betreft hier begrotingswijziging 31-2009. 
 
Vervolgstappen 
Onder leiding van een straathoekwerker stellen belanghebbenden samen regels op omtrent het gebruik van 
de te realiseren schuilhut.  
Na vaststelling krijgt het projectbureau opdracht om tot uitvoering over te gaan. Hierbij worden een 
medewerker communicatie en een medewerker vanuit Team Jeugd nauw betrokken. 
 
Het advies van de commissie middelen, ondersteuning en economie en het advies van de commissie 
samenleving zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,  De secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.  Mr. A.C.J.M. de Kroon. 
 



 

 
Gemeenteraad van Helmond                                                                                                                                                             blz. 3 
Raadsbesluit 47    

 

 

Raadsbesluit  47  
Vergadering  12 mei 2009   Gemeenteraad

 
De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 maart 2009 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  
 
1. Akkoord te gaan met het plaatsen  van een (tijdelijke) schuilhut in Mierlo-Hout; 
2. Ter (gedeeltelijke) dekking van de kosten hiervoor een bedrag van € 19.000,-- ten laste van de 

post onvoorzien beschikbaar te stellen; 
3. Begrotingswijziging 31- 2009 vast te stellen.  
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 12 mei 2009.      
 
De raad voornoemd, 
De voorzitter,       de griffier, 
 


