Nieuwsbrief no. 2 – 2019.
Vanuit de fractievergadering van Helmond Aktief van 1 juli 2019:
Helmond Aktief heeft nog geen antwoord gehad van college van B. en W. op
vragen m.b.t. evt. toename van militaire activiteiten(vluchten) vanuit Vliegbasis
De Peel.
-Helmond Aktief heeft met Margit Pijnappels en Leon de Fost deelgenomen in
het Gemeentelijk team voor Samenloop voor Hoop op 29 en 30 juni 2019.
Opbrengst een record 101.430 euro voor KWF kankerfonds, waarvan ook ca.
20.000 euro gaat naar Inloophuis De Cirkel in Helmond.
Vanuit de Gemeenteraad:
-Alliantie kinderarmoede: Het Ned. Centrum kinderarmoede heeft een oproep
gestuurd naar alle gemeenten, waaronder Helmond, om aan te sluiten bij de
landelijke alliantie kinderarmoede. Het streven is dat er na 2030 de kinderen
niet meer de dupe zijn van armoede - en er geen nieuwe gezinnen meer in
armoede vervallen. Helmond Aktief sluit zich hierbij aan en wil graag met
organisaties uit de samenleving samen (nieuwe) creatieve en slimme
oplossingen bedenken voor de aanpak van kinderarmoede.
-Helmond wil een kindvriendelijke stad zijn, waar kinderen en jongeren zich
gehoord voelen, kunnen meepraten en het fijn vinden om op te groeien. Wij als
Helmond Aktief ondersteunen dit van harte. Helmondse kinderen kunnen
voortaan één keer per jaar in de raadszaal een uur lang vragen stellen aan het
stadsbestuur en leden van de gemeenteraad. Met het “Kindervragenuurtje”
willen de partijen kinderen meer betrekken bij onderwerpen die voor hen van
belang zijn.
-Gemeentelijk Rioleringsplan 2019-2023 wordt vastgesteld. De gemeenteraad
is verplicht om een Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vast te stellen. Daarin

wordt vastgelegd hoe de gemeente de komende jaren omgaat met afvalwater,
regenwater en grondwater en welke activiteiten er de komende jaren worden
opgepakt.
-Toekomstgericht werken Stadskantoor; afstoten ’t Cour: Helmond Aktief heeft
ingestemd met de optie voor één locatie voor het stadskantoor t.w. Huis voor
de Stad aan de Weg op de Heuvel. Meerdere gemeentelijke locaties moeten
dan worden afgestoten w.o. ’t Cour. Inmiddels is er een bod uitgebracht op ’t
Cour. Deze partij is voornemens om ’t Cour te transformeren van kantoor naar
circa dertig appartementen.
-Afwijken van grondprijzenbesluit 2019 inzake waterburchten op Suytkade:
daar het bouwen van woontorens in het water in nieuwbouwwijk Suytkade een
stuk duurder is dan flats bouwen op het vasteland vroeg de
projectontwikkelaar korting op de grondprijs en kreeg die ook. Dat leidde tot
verwarring in de politiek en riep vragen op o.a. door Helmond Aktief. Helmond
ging akkoord met als argument dat Suytkade inderdaad een bijzondere
(duurdere) plek is om te bouwen. Ook was het bod van de projectontwikkelaar
“marktconform”. Door de wethouder werd verzekerd dat andere bouwers in de
stad op basis hiervan geen rechten kunnen ontlenen voor andere projecten.
-Visie bereikbaarheid en parkeren: Helmond wil inzetten op een groener en
aantrekkelijk centrum. De parkeertarieven in het stadshart gaan omhoog,
wegen worden autoluw gemaakt en ondernemers worden op een andere
manier bevoorraad. Als door het college aangestuurd wordt op een autoluw
centrum lijkt het logisch dat ook naar de Traverse wordt gekeken, die de stad in
tweeën deelt. Immers deze zorgt voor zowel geluidsoverlast als fijnstof. Een
onderzoek naar de aanpak van de Traverse heeft Helmond Aktief in haar
programma staan. Vooralsnog wil het college hier niet aan meewerken en blijft
de Traverse (N270) een doorgaande weg. Toezegging van het college is dat
bewoners van en ondernemers in het centrum en de politiek nauw betrokken
worden bij concrete maatregelen in de toekomst.
-Proefcasus Eindhoven Airport: Vanuit Proefcasus Eindhoven Airport gaan we
als regio in overleg met de omgeving, omwonenden, maatschappelijke
organisaties, experts, bedrijven en overheden. Dit doen ze op innovatieve wijze
via participatie. Het is een missie om tot het best haalbare advies te komen
over de ontwikkeling van Eindhoven Airport tot een duurzame luchthaven in
een gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst.

-Woonagenda 2019-2021: gezien de huidige druk op de woningmarkt is het van
belang om bestaande woningbouwplannen snel te realiseren. Innovatie in
bouwprocessen en tijdelijkheid kunnen hieraan ook bijdragen. We kiezen
ervoor om kwaliteit centraal te stellen.
-Cultuurprofiel: het cultuurprofiel is een richtinggevend toekomstdocument
waarbij wordt gestreefd naar een cultuuraanbod passend bij de stad. Prioriteit
hebben de volgende doelen: Verbreden en versterken van de culturele
basisinfrastructuur, stimuleren van een aansprekend cultureel aanbod voor de
jeugd en de meervoudige waarde van cultuur benutten voor een hoogwaardig
vestigingsklimaat. Wel vraagt Helmond Aktief de nodige aandacht voor onze
lokale volkscultuur. Wij denken aan bijv. carnaval, gildewezen, markten,
draaiorgels, specifieke museumcollecties etc.
-Gebiedsvisie Varenschut-Zuid: de natuur in het gebied Varenschut-Zuid, de
driehoek tussen de Rochadeweg en de twee takken van de Zuid-Willemsvaart,
moet versterkt worden. Het terrein, in de volksmond ‘De Groene Punt’, is nu al
behoorlijk groen, maar moet een heuse ecologische verbindingszone worden.
Helmond Aktief wil er op benadrukken dat het terrein (park) voor bezoekers
toegankelijk moet zijn.
-Volgende fractievergadering is voorlopig gepland voor donderdag 22 augustus
2019 om 19.30 uur in Boscontondo, 2 dagen na het presidium van 20 augustus
2019.
Notulist Leon de Fost, fractie secretaris Helmond Aktief.

