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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond, 
Vandaag valt in het Eindhovens Dagblad te lezen dat op 9 juli het wijkbureau aan de Deltaweg dichtgaat, en 
in het najaar het wijkbureau aan de Steenovenweg. Al eerder is hierover gesproken in de gemeenteraad. In 
november 2010 diende de SP over dit onderwerp een motie ‘vreemd aan de orde van de dag’ in, die helaas 
werd verworpen. In die discussie ging het met name om beperking van de openingstijden van de 
wijkpolitiebureaus. Sluiting was een optie, maar nog niets was definitief. Vandaar onze verbazing dat al een 
half jaar na de beperkte openingsstelling, nu definitief overgegaan wordt tot sluiting. Als reden wordt de 
sterke daling van het aantal bezoekers genoemd. Niet gek natuurlijk, als je eerst de openingstijden fors 
inperkt.  
De burgemeester heeft in dat debat een aantal toezeggingen gedaan. Zo zou hij de raad beter betrekken bij 
besluitvorming met betrekking tot de wijkbureaus en zouden er aanlooppunten in de wijken komen. Deze 
toezeggingen waren voor een aantal fracties de reden dat zij uiteindelijk niet ingestemd hebben met de 
motie van de SP, die opriep om beperking van openingstijden en sluiting van de wijkbureaus tegen te gaan. 
Van deze toezeggingen hebben we tot op heden helaas niets gezien.  
Dat brengt de SP-fractie tot de volgende vragen aan het college:  

1. Klopt het bericht in het ED 
1
 dat het bureau Helmond-Oost op 9 juli definitief dichtgaat, en het bureau 

Helmond-West in het najaar?  
2. Wanneer is hiertoe besloten, en met welke argumenten?  
3. Op welk moment is het college hierin gehoord, in hoeverre is het college betrokken bij 

besluitvorming en wat was het standpunt van het college hierin?  
4. Wat betekent deze sluiting voor de veiligheidsbeleving van de inwoners van Helmond in het 

algemeen, en in de nabije wijken in het bijzonder?  
5. Wat betekent het voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de politie? (bijvoorbeeld voor 

mensen die moeilijker ter been zijn) 
6. Wat zijn de gevolgen voor de aangiftebereidheid?  
7. Herinnert u zich de uitspraak van de burgemeester dat ‘hij de garantie heeft gekregen dat er [in 

geval van sluiting] aanlooppunten in de wijk komen’, ‘aanlooppunten (...) waar buurtbrigadiers de 
mensen uit de wijken kunnen ontvangen?’  

8. Waar komen deze aanlooppunten precies?   
9. Per wanneer kan de raad de opening van deze aanlooppunten verwachten? Zullen deze er zijn vóór 

de definitieve sluiting van de wijkbureaus?  
10. Herinnert u zich de opmerkingen vanuit de raad dat er over dit onderwerp een betere communicatie 

met diezelfde raad moet zijn in het vervolgtraject?  
11. Waarom is de raad niet nader geïnformeerd over deze voorgenomen sluiting van de wijkbureaus en 

het vervolgtraject? Bent u bereid dit, in aanvulling op deze vragen, alsnog te doen?  
Ik verzoek u vriendelijk deze vragen vóór de raadsvergadering van 5 juli te beantwoorden.  
Met vriendelijke groet,  
namens de SP-fractie, 
Erik de Vries  
fractievoorzitter SP Helmond 

                                                 
1
 http://www.ed.nl/regio/helmondstad/8961396/Wijkpolitiebureaus-Helmond-gaan-dicht.ece 
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Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede. 
Vooraf 
Op grond van de Politiewet 1993 berust het beheer van de regiopolitie bij de organen die op grond van die 
wet daarvoor verantwoordelijkheid dragen: korpsbeheerder en regionaal college. Wat is er aan de orde:In 
het kader van de 'herijking en doorontwikkeling van het fundament van de territoriale politieafdelingen' is het 
voorbije jaar binnen de politieregio na een grondige evaluatie uiteindelijk het besluit genomen dat de 
Helmondse politie, nu nog georganiseerd in drie zelfstandige afdelingen met drie afdelingsbureaus, per 1-1-
2012 zal zijn georganiseerd en samengebracht in één territoriale afdeling 'Helmond'. Een soortgelijke 
beweging is overigens ook binnen de stad Eindhoven doorgevoerd. 
Uit de evaluatie is bijvoorbeeld nog eens duidelijk gebleken dat binnen de relatieve kleinschaligheid van 
Helmond drie territoriale afdelingen (een grotere afdeling en twee kleinere) geen bestaansrecht hebben en 
efficiënte inzet van politiemensen in de stad in de weg staan. Bedenk hierbij dat elke afdeling een eigen 
overhead heeft, een eigen ondersteuning, een eigen staf, een eigen huismeester en een eigen 
bureauopenstelling etc. Een bureauopenstelling die naast inzet van een baliemedewerkster (BOA) ook 
planning en inzet van een bewapende medewerker vereist i.v.m. de veiligheidseisen en -voorschriften 
De gebiedsgebonden politie is hierbij leidend, buurtbrigadiers blijven cruciaal in de wijken van de stad en 
worden bij hun werkzaamheden ondersteund door één team van gebiedsgebonden medewerkers.  
De buurtbrigadiers worden ingezet voor alle processen in hun wijk. De politieafdeling Helmond werkt 
informatiegestuurde op basis van regionale protocollen en deze territoriale eenheid is vindplaats voor alle 
processen. Doordat we politiewerk willen inrichten vanuit de belangen en verwachtingen van de inwoners 
van Helmond is de vorming van één territoriale afdeling geen doel op zich maar een middel om te komen tot 
een meer herkenbaar en uniform politieproduct. Door de samenvoeging ontstaat de mogelijkheid om de 
beheers- en ondersteunende processen doelmatiger en efficiënter in de richten ten behoeve van meer blauw 
op straat. 
In het huidige afdelingsbureau aan de Deltaweg wordt overigens binnenkort de Gezamenlijke Recherche 
Peelland gehuisvest, nu nog werkzaam vanuit het bureau Kasteel Traverse. De publieksfunctie van het 
bureau aan de Deltaweg komt te vervallen, het politielogo verdwijnt van de gevel. Het bureau Helmond-West 
wordt afgestoten na het aflopen van het huurcontract in 2013. 
  
Puntsgewijze beantwoording vragen 

1. Ja 
2. Dit is een besluit van het regionaal college. Effectuering en timing van de uitvoering van het besluit 

van het regionaal college is een verantwoordelijkheid van de korpschef. 
3. Ons college is geïnformeerd over de vorming van één afdeling in de gemeente Helmond; niet over 

de wijze van realisering en de gevolgen voor de huisvesting. Burgemeester en wethouders hebben 
op grond van de Politiewet 1993 geen formele positie als het gaat om het beheer van de regiopolitie. 

4. In de praktijk van alledag werden ook al voor de parttime sluiting de afdelingsbureaus in Oost en 
West nauwelijks bezocht door publiek. Niet zelden komt er op dagbasis één of geen burger aan de 
balie, het publiek kiest in voorkomend geval massaal voor het bureau aan de Kasteel Traverse. Dat 
is overigens uit eerder onderzoek, enkele jaren geleden, ook al gebleken. Aan de politie zal 
gevraagd worden bij toekomstige onderzoeken te monitoren wat de oorzaken zijn van mogelijke 
wijzigingen in de aangiftebereidheid van burgers en in het verlengde daarvan de gevolgen voor de 
veiligheidsbeleving 

5. Het bureau aan de Kasteel Traverse is (en blijft) zeven dagen per week geopend van 09.00 tot 21.00 
uur (vrijdag 22.00 uur), daar zijn alle voorzieningen geconcentreerd, is capaciteit gebundeld en 
daardoor ontstaat er op dagbasis efficiencywinst die direct ten goede komt aan meer blauw op 
straat. Dit gebouw is toegankelijk voor mindervaliden. Daarnaast geldt dat de laatste jaren 
internetaangifte een enorme vlucht heeft genomen. De mogelijkheid wordt geboden voor het doen 
van 'aangifte op afspraak'. 

6. De inschatting is dat er geen negatieve gevolgen zijn voor de aangiftebereidheid. De nieuwe opties, 
aangifte op afspraak en aangifte doen via internet, kunnen zelfs naar de toekomst toe positieve 
effecten hebben. Of dat zo is, zal uit toekomstig onderzoek kunnen blijken. Zie vraag 4. 

7. Ja 
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8. De buurtbrigadiers zijn regelmatig in de buurt op voor het publiek toegankelijke locaties zonder dat 
zij daar specifiek op bepaalde uren kantoor houden. Dat is niet effectief. Zie verder onder 9. 

9. Zoals al gezegd staat inrichting van het gebiedsgebonden politiewerk centraal en de buurtbrigadiers 
vervullen daarin een cruciale rol. Zij zijn op dagbasis in de wijk, op straat en bedienen zich in snel 
toenemende mate van moderne communicatiemiddelen zoals bijvoorbeeld Twitter. Er komen in de 
wijken geen 'politiesteunpunten' terug, wel is de wijk dé uitvalsbasis voor de buurtbrigadier, daar is 
hij herkenbaar aanwezig en legt hij contact en maakt hij afspraken met burgers. Dat kan bijvoorbeeld 
ook heel laagdrempelig in een wijkgebouw, moskee, school, bij de woningcorporatie. 

10. Ja 
11. Wij hebben geconstateerd dat de uitwisseling van informatie tussen de regiopolitie en de gemeente 

niet vooraf gesynchroniseerd is. Als dat wel het geval was geweest, had de burgemeester uw raad 
voor de publicatie in de media van de voorgenomen sluiting van de afdelingsbureau in Helmond-
West en Helmond-Oost hiervan vooraf op de hoogte kunnen stellen. Binnen de raadscommissie 
Algemene en  Bestuurlijke Aangelegenheden vindt bij voortduring informatie- uitwisseling plaats. Die 
handelwijze wordt gecontinueerd. 

 
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,  de secretaris, 
Drs. A.A.M. Jacobs.  A.A.M. Marneffe RA. 


