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Geacht college B&W,
Hierbij biedt de belangenvereniging BUITEN(ONS)OM u haar zienswijze aan betreffende het
Wijkontwikkelingsprogramma Helmond West (hierna te noemen WOP). Het is tevens de zienswijze
van de in de in productie 1 opgenomen individuele belanghebbenden die daarmee hun toekomstig
recht op bezwaar in relatie tot genoemd bestemmingsplan geborgd hebben.
Inleiding
In juli 2009 werd onderhands bekend dat B&W van de gemeente Helmond het „Cortenbachtracé‟ wilde
vervangen door het tracé Buitenom. Raadsleden van de Gemeenteraad en, specifiek, de leden van de
commissie Ruimtelijk Fysiek waren niet op de hoogte van het voorgenomen besluit van B&W om een
nieuwe tracékeuze te maken. Op maandag 6 juli 2009 legden wethouder J. Boetzkes en
opbouwwerker L. Litjens een bezoek af bij alleen de wooneigenaren, welke gedupeerd dreigden te
raken indien het Cortenbachtracé gewijzigd zou worden in het tracé Buitenom. De gesprekken werden
ervaren als een overval met zeer slecht nieuws, nota bene in de vakantieperiode. Dat voor deze
werkwijze / communicatie werd gekozen toont een buitengewoon gebrek aan empathie bij B&W. De
mogelijke gedupeerden werden daardoor in grote negatieve verwarring achter gelaten. Dit was de
belangrijkste reden dat een aantal bewoners van de Itterestraat actie hebben ondernomen om in
gezamenlijkheid zo goed mogelijk hun belangen te behartigen. Op 10 augustus 2009 was de
oprichting van de Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM een feit. Momenteel telt de
belangenvereniging 37 leden. Binnen haar doelstelling heeft de belangenvereniging inmiddels bekend
gemaakt ook op te komen voor de belangen van mogelijke gedupeerden van het Cortenbachtracé.
Ergo, de belangenvereniging behartigt de algemene belangen van mogelijke gedupeerden. Dit laat
onverlet dat individuele belanghebbenden rechtens deze zienswijze als individuele zienswijze kunnen
indienen (hiervoor verwijzen wij gemakshalve naar productie 1).
1. Geraadpleegde documenten en informatiekanalen
Helmond stad in volle vaart: stads(re)visie Helmond 2015 (GH)
07-07-04
Algemeen Structuurplan Helmond 2015 (GH)
27-09-05
Collegeprogramma in hoofdzaken 2006-2010 “Sociaal en betrokken” (GH)
04-04-06
Gedragscode Flora- en Faunawet voor de bouw- en ontwikkelsector (Ministerie LNV)
02-11-06
Luchtkwaliteitplan gemeente Helmond
10-11-06
Wijk Houtsdonk ongerust over nieuwe Cortenbach-ringweg (ED)
04-03-08
Wijkvisie Helmond West: Helmond West samen één wijk (GH/WW)
Aug „08
Programmabegroting 2009
12-09-08
Het nieuws uit West: Helmond West samen een wijk Nieuwsbrief 02 / Nov 08 (GH/WW)
Nov „08
Interreg VA programma Goorloopzone (RV 148)
04-11-08
Sociaal plan. Rechten/regels huurders Compaen, Volksbelang, woCom en Woonpartners. 01-12-08
Intentieovereenkomst Proeftuin Duurzame Wijkontwikkeling Helmond West (GH/PNB/WW) 19-12-08
Helmond West wordt voorbeeldwijk (ED)
19-12-08
Wijkkrant Helmond West 2009-01 (SBHW)
Feb ‟09
Emissies, verspreiding en gezondheidseffecten van ultrafijnstof door wegverkeer (TNO)
Feb „09
Mogelijkheid tot verplaatsen Cortenbachtracé? (VA 09) Vraag Helder Helmond aan B&W
31-03-09
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Voortgang wijkontwikkeling Helmond West? (VA 10) Vraag Helmondse Belangen aan B&W
Voortgang wijkontwikkeling Helmond West (RIB 031) Brief aan KBG Helmond West
Voorjaarsnota 2009: Helmond in tegenwind: krachtig en sociaal (GH)
e
1 BERAP 2009 (GH)
Wijkkrant Helmond West 2009-02 (SBHW)
e
Verslag 6 openbare vergadering Stichting Buurtbeheer Helmond West (SBHW)
e
e
Samen investeren in Helmond: Projecten 1 en 2 tranche (GH)
Informatieavond Cortenbachtracé: brief uitgereikt door wethouder (Kenmerk: 0999016185)
Helmond West (RIB 053) Brief aan Gemeenteraad over communicatie / besluitvorming
Herstructurering Helmond West. Brief + uitnodiging van woCom aan huurders (WW)
Wijkkrant Helmond West 2009-03 (SBHW)
Sloopplannen Helmond West bekend (ED online)
Helmond-West kent nu zijn toekomst (ED)
Huizensloop in Helmond-West (Zondagsnieuws)
Informatieavond Cortenbachtracé (GH)
Geluidsopname gemaakt tijdens informatieavond Cortenbachtracé
Inloopdagen Helmond West (GH/WW) (ook op 20-07-09 is de inloopdag bezocht)
Helmond West samen vooruit kijken. Informatiebrochure uitgereikt bij inloopdagen (GH)
Bewoners Itterestraat niet blij met sloop woningen. Verslag Infoavond 13-07 (BBV de Vaart)
Dahliatuin wil niet wijken voor plannen West (ED)
Drukte bij inloopdagen Helmond West (Zondagsnieuws)
Helmond West in ontwikkeling (de Trompetter)
Veel vragen over plannen Helmond-West (ED)
Informatief gesprek met raadslid Hans Verbakel van de SP
Oprichting Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM
Brief Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM aan B&W, commissie Ruimtelijk Fysiek, pers
Email actualisatie/naamgeving bestemmingsplan Helmond West c.q. West–Houtsdonk (GH)
West verzet zich massaal tegen sloop (ED)
Radio-interviews met leden BUITEN(ONS)OM t.b.v. Brabant Nieuws (Omroep Brabant)
Tv-opnamen met leden BUITEN)ONS)OM t.b.v. Brabant Nieuws (Omroep Brabant)
Raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek / Middelen Ondersteuning & Economie
Grote vraagtekens bij „Buitenom‟ (ED)
Commissie verrast door plan West / Smits: opdracht niet uitgevoerd (Zondagsnieuws)
Verwarring over te slopen woningen (ED)
Helmond West Buitenom: „Die onzekerheid is nog het ergste‟ (ED)
Helmond West Buitenom: „Nieuw tracé kan tuin helpen‟ (ED)
Helmond West Buitenom: „Mensen op stang jagen‟ (ED)
Informatief gesprek met fractievoorzitter Berry Smits van Helmondse Belangen
Helmond West Buitenom: „Vooral voor ouderen is de tuin heel belangrijk „ (ED)
Helder Helmond: Openheid sloop „Buitenom‟ / Discussie nodig over Buitenom (ED)
Forumavond Helmond West 08-10: raadsleden telefonisch uitgenodigd + enquête verstuurd
Gesprek Leo Litjens over onrust in Helmond West met voorzitter BUITEN(ONS)OM
Informatieavond Helmond West georganiseerd door Helder Helmond
Helmond West wil duidelijkheid (Zondagsnieuws)
Ledenvergadering Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM
Informatieavond Helmond West georganiseerd door Helmondse Belangen
Informatieavond Helmond West (GH)
Wijkkrant Helmond West 2009-04 (SBHW)
Gesprek wethouders Boetzkes, Houthooft en ambtenaren met bestuur BUITEN(ONS)OM
Wijkontwikkeling: Forum over toekomstplannen Helmond-West (Traverse)

21-04-09
16-04-09
24-04-09
14-05-09
Mei „09
20-05-09
05-06-09
06-07-09
07-07-09
07-07-09
Jul „09
10-07-09
11-07-09
12-07-09
13-07-09
13-07-09
14-07-09
14-07-09
Jul „09
19-07-09
26-07-09
05-08-09
08-08-09
10-08-09
10-08-09
14-08-09
18-08-09
21-08-09
23-08-09
24-08-09
25-08-09
27-08-09
30-08-09
02-09-09
02-09-09
03-09-09
04-09-09
04-09-09
05-09-09
08-09-09
09-09-09
09-09-09
16-09-09
20-09-09
21-09-09
21-09-09
23-09-09
Sep „09
30-09-09
07-10-09
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Forumavond met de Helmondse politieke fracties georganiseerd door BUITEN(ONS)OM
Een nieuw tapijtje over de Cortenbachstraat en klaar (ED)
Radio-interview Stadsradio Helmond met voorzitter BUITEN(ONS)OM
Raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek (zie ook 4 raadsstukken)
Voorlopige zienswijze BUITEN(ONS)OM in commissievergadering RF gepresenteerd
Welkom: Helmond West een wijk: Presentatie Commissie RF
Raadsstuk 1: Schriftelijke toelichting op tracékeuze afbouw stedelijke ring (GH)
Raadsstuk 2: Schriftelijke toelichting op locatiekeuze wijkhuis brede school (GH)
Raadsstuk 3: Overzicht van te slopen woningen c.q. gebouwen (GH)
Raadsstuk 4: Overzicht kosten uitvoering WOP en de financiële dekking hiervan (GH)
Twee omleidingen voor „Buitenom Tracé in Helmond-West even duur (ED)
Wijkforumavond druk bezocht (De Loop)

08-10-09
10-10-09
10-10-09
13-10-09
13-10-09
13-10-09
13-10-09
13-10-09
13-10-09
13-10-09
15-10-09
16-10-09

Gebruikte afkortingen:
BBV de Vaart
Bewonersbelangenvereniging de Vaart
ED
Eindhovens Dagblad
GH
Gemeente Helmond
RIB
Raadsinformatiebrief
SBHW
Stichting Buurtbeheer Helmond West
VA
Vragen van gemeenteraadsleden
WW
Woningbouwvereniging woCom
De Loop, Traverse, de Trompetter en Zondagsnieuws zijn wijkbladen.
2. Onze zienswijze
Wij zijn van mening dat bewoners en raadsleden zwaar onvoldoende zijn ingelicht over de
totstandkoming van het huidige WOP. Er wordt voortdurend melding gemaakt dat dit programma het
grootste draagvlak heeft in de wijk. Dit wordt niet hard gemaakt met objectief vastgestelde cijfers.
Wij zijn van mening dat de communicatie van de gemeente ver beneden peil is. Onze zorgbrief van 25
augustus 2009 heeft het college B&W nooit bereikt, door een omissie binnen de gemeentelijke
organisatie. Voor de zomervakantie is het WOP gelanceerd en vervolgens is er niets gedaan aan
nazorg. Dit schept geen vertrouwen voor de toekomst.
Wij zijn van mening dat de keuze voor completering van de stedelijke ring door Helmond West
bijzonder ondoordacht is. Een stedelijke ring hoort niet thuis in een woonwijk. Er moeten teveel
bedrijfspanden, garageboxen en woningen gesloopt worden. Er wordt onvoldoende rekening
gehouden met problemen op het gebied van milieu, natuur en veiligheid.
Er is onvoldoende onderzoek gedaan over de consequenties van toename van verkeer. Het gehalte
fijn stof en koolstofdioxide zal waarschijnlijk de wettelijke vastgestelde grenswaarden overschrijden.
Dat blijkt uit het rapport „Luchtkwaliteitplan gemeente Helmond (10 november 2006)‟. Bij de Eikendreef
worden de grenswaarden nu al ruim overschreden. De desbetreffende Europese Commissie zal hier
hoogstwaarschijnlijk op ingrijpen alvorens de completering van de stedelijke ring in uitwerking mag
worden genomen.
Door sloop gaat kostbare natuur verloren. Ieder voorjaar nestelen gierzwaluwen onder de dakpannen
van huizen aan de Itterestraat. De gierzwaluw is volgens artikel 11 uit de Flora- en Faunawet een
beschermde vogelsoort. Ook de huismus is beschermd en staat sinds kort op de rode lijst. Uit geen
enkel stuk van de gemeente blijkt dat zij rekening heeft gehouden met de Flora- en Faunawet. Zowel
bij sloop als bij nieuwbouw zal voor vervangende nestruimte gezorgd moeten worden.
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De stedelijke ring door Helmond West verwerkt 10 tot 15.000 voertuigen per etmaal. De Speeltuin ligt
in het huidige WOP buiten de woonwijk. De kinderen moeten straks een drukke weg oversteken.
Kinderen uit de Apostelwijk, die naar de nog te bouwen Brede School gaan, moeten dagelijks 4x deze
drukke weg oversteken. Maatregelen om de veiligheid te garanderen zijn tot op heden niet bekend.
Door de tunnelbouw zal het verkeer in de wijk toenemen. Automobilisten zullen sluiproutes zoeken,
waardoor de milieu- en veiligheidsproblematiek in de wijk nog verder toeneemt. Uit niets blijkt dat de
gemeente oplossingen aandraagt om de geschetste problematiek te voorkomen.
Het WOP is onder grote tijdsdruk uit de grond gestampt. De bijbehorende financiën zijn onzorgvuldig
doorgerekend. Dat blijkt uit de „Schriftelijke toelichting op tracékeuze afbouw stedelijke ring‟. Hierin is
verzuimd een afzonderlijke doorberekening te maken voor de aanlegkosten van de variant Buitenom,
terwijl juist dit tracé op het laatste moment door B&W als het meest ideale alternatief voor het
Cortenbachtracé naar voren geschoven is. De geloofwaardigheid voor de keuze van B&W heeft
hierdoor een forse dreun gekregen en het is ons, door gebrek aan een inhoudelijke onderbouwing,
nog steeds niet duidelijk waarom deze keuze door B&W gemaakt is. De getallen van het aantal te
slopen panden worden voortdurend bijgesteld. Ook in het „Schriftelijk overzicht van te slopen
woningen c.q. gebouwen‟ zijn de cijfers incompleet. Ten principale, het goochelen met cijfers is een
schrijnend voorbeeld van hoe wij als betrokken burgers steeds weer met noodzakelijke argwaan de
informatie van B&W moeten controleren op juistheid. Als burger van deze gemeente zou je juist
moeten kunnen rekenen op een prudente en in het vervolg daarvan correcte werkwijze van B&W, juist
in het belang van die burger.
Onder grote tijdsdruk is naar het huidige WOP toegeschreven. Het Cortenbachtracé werd na jaren
discussie, binnen enkele weken ingeruild! Wij kunnen ons niet aan het idee ontrekken dat de grote
tijdsdruk is opgelegd om kost wat kost toegekende subsidies binnen te halen?! Het toeschrijven is af
te leiden uit de datering van het rapport „Schriftelijke toelichting op tracékeuze afbouw stedelijke ring‟.
Dit beleidsstuk is op 25 juni 2009 voorgelegd aan het college B&W. Vervolgens is het als een soort
voldongen besluit, aan de raadscommissies voorgelegd. Bewoners en commissie zijn op geen enkele
wijze gekend in de voorkeuren en besluitvorming van het college B&W. Zelfs twee maanden na dato,
tijdens de commissievergadering RF die ging over Helmond West, waren de raadscommissies nog
niet ingelicht.
De belangenvereniging erkent dat er in het WOP ook goede elementen zitten die ten goede komen
aan de ontwikkeling van Helmond West en die de wijk een goede impuls geven. De ontwikkeling van
het gebied de Goorloop draagt bijvoorbeeld bij aan meer groen in de wijk en heeft een educatieve
functie, mits de Speeltuin, Dahliatuin en Volkstuin hierin een plek krijgen. Ook het renoveren van het
Combicentrum en de herstructurering in Oud/West is een goede zaak, mits buurtbewoners terugkeren
in de wijk en de huren betaalbaar blijven. De vestiging van een Wijkhuis Brede School in Helmond
West vinden wij een goed plan, mits deze centraal in de wijk komt te liggen. Wijkcentrum ‟t Patronaat,
met monumentale gevel, zou mooi als uitgangspunt kunnen fungeren.
Het mag duidelijk zijn dat wij als belangenvereniging het liefst geen weg door onze woonwijk willen.
Mocht de Gemeenteraad in december 2009, het in geding zijnde tracé toch goedkeuren, dan willen wij
u nu al op voorhand meedelen, dat zowel ondernemers, huurders als wooneigenaren, fors in verzet
zullen komen.
Wij willen nadrukkelijk dat in het B&W-voorstel WOP, concrete compensatiemaatregelen zijn
vastgesteld voor de gedupeerden van zowel het Cortenbachtracé als het tracé Buitenom. Deze
compensaties zijn een integraal onderdeel van de financiële onderbouwing van de voorgestelde
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tracés, en, last but not least, een eerste verduidelijking voor de gedupeerden voor wat hen te wachten
staat en wat zij kunnen verwachten.
Wij dringen er als belangenvereniging BUITEN(ONS)OM op aan dat B&W gedupeerden tegemoet
komt met afdoende compensatiemaatregelen. In deze doen wij alvast de volgende voorstellen.
Ondernemers die moeten vertrekken krijgen voor 1 december 2009 duidelijkheid van B&W, welke
compenserende maatregelen worden ingezet, om tegemoet te komen aan verplaatsing van het bedrijf.
Deze duidelijkheid dient per bedrijf te worden aangegeven.
Huurders van garageboxen krijgen binnen de wijk vergelijkbare opslagruimte aangeboden of er
worden nieuwe garageboxen in de wijk gecreëerd.
Huurders krijgen binnen de wijk een nieuwe huurwoning aangeboden, tegen een betaalbare huur,
welke is afgeleid van huidige huursommen. De beplanting en inrichting van de tuinen wordt
gewaardeerd tegen vervangingswaarde (tuininrichting tegen nieuwwaarde). De beplantingwaarde en
tuininrichting worden getaxeerd door twee onafhankelijke makelaars. Bij verschil van mening wordt
een derde onafhankelijke taxateur ingeschakeld. Huurders worden volledig gecompenseerd in alle
kosten voor verhuizing. Indien een huurder niet in staat is de nieuwe huursom op te brengen, dan
zorgt de gemeente voor een urgentieverklaring, zodat naadloos een woning binnen de gemeente
Helmond wordt aangeboden. Deze optie mag drie maal worden geweigerd.
Wooneigenaren krijgen een grondprijs waarmee in gemeente Helmond, een vergelijkbaar
grondgebonden huis kan worden aangekocht. Zij krijgen voorrang bij het verwerven van een
grondperceel, om zelf te bouwen. De grondprijs mag niet hoger zijn dan de grondprijsvergoeding bij
sloop. Beplanting en inrichting van de tuinen wordt gewaardeerd tegen vervangingswaarde
(tuininrichting tegen nieuwwaarde). Opstallen, beplantingwaarde en tuininrichting worden getaxeerd
door twee onafhankelijke makelaars. Bij verschil van mening wordt een derde onafhankelijke taxateur
ingeschakeld. De wooneigenaar krijgt alle kosten voor aankoop, herinrichting, eventuele verbouwing
naar een gelijkwaardige woning volledig gecompenseerd.
3. Onderbouwing van de zienswijze
Deze zienswijze is tot stand gekomen na grondige bestudering van de documenten en informaties
zoals genoemd in paragraaf 1. Op grond daarvan hebben er veel gesprekken plaats gevonden tussen
mogelijke gedupeerden en de wijze waarop zij tot op heden terug kijken op het proces zoals dat is
aangestuurd door B&W. Tevens zijn wij gesterkt, door de intensieve contacten met fracties in de
Gemeenteraad, individuele raadsleden en de media, om onze mening zo goed en correct mogelijk te
onderbouwen, te formuleren en naar het Gemeentebestuur te verwoorden. Bij onze zienswijze is
nadrukkelijk rekening gehouden met het feit dat er geen tegenstellingen mogen zijn / ontstaan tussen
de belangen van mogelijke gedupeerden in beide voorgestelde tracés. Voorop staat het belang van
een mogelijke gedupeerde, in welk tracé deze woont, werkt of onderneemt.
4. Feiten op basis waarvan wij onze zienswijze tot op heden inhoudelijk konden verwoorden
Informatieavond Cortenbachtracé (GH)
13-07-09
Inloopdagen Helmond West (GH/WW) (ook op 20-07-09 is de inloopdag bezocht)
14-07-09
Informatief gesprek met raadslid Hans Verbakel van de SP
10-08-09
Raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek / Middelen Ondersteuning & Economie
25-08-09
Informatief gesprek met fractievoorzitter Berry Smits van Helmondse Belangen
04-09-09
Gesprek Leo Litjens over onrust in Helmond West met voorzitter BUITEN(ONS)OM
09-09-09
Informatieavond Helmond West georganiseerd door Helder Helmond
16-09-09
Informatieavond Helmond West georganiseerd door Helmondse Belangen
21-09-09
Informatieavond Helmond West (GH)
23-09-09
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Gesprek wethouders Boetzkes, Houthooft en ambtenaren met bestuur BUITEN(ONS)OM
30-09-09
Forumavond met de Helmondse politieke fracties georganiseerd door BUITEN(ONS)OM
08-10-09
Raadscommissievergadering Ruimtelijk Fysiek (zie ook de desbetreffende 4 raadsstukken) 13-10-09
Opmerking:
De meeste feiten en informatie hebben wij zelf moeten verzamelen. De communicatie vanuit de
Gemeente en B&W schoot schromelijk te kort. Veel belanghebbenden hebben daardoor het gevoel
gekregen dat zij door de miscommunicatie en het niet verstrekken van relevante en correcte
informatie onkundig zijn gehouden door B&W. Slechts de eigen bundeling, inzet en informatiebehoefte
van belanghebbenden hebben tot op heden geleid tot de huidige kennis.
Conclusie
Het zal duidelijk zijn dat wij het tot op heden niet eens zijn met het proces van het gewraakte WOP en
de daarbinnen gemaakte tracékeuzes. Er zijn nog veel te veel vragen die opheldering vragen om tot
een wel overwogen besluit te kunnen komen. Wij tillen zeer zwaar aan de omissie dat er voor
mogelijke gedupeerden geen enkele duidelijkheid bestaat inzake consequenties en compensatie
indien er een tracékeuze wordt gemaakt. Wij rekenen B&W ernstig aan dat zij geen of onvoldoende
oog hebben voor de omstandigheden waarmee mogelijke gedupeerden nu moeten leven. Voor een
aantal individuen en gezinnen dreigen psychische problemen welke door empathische communicatie
door B&W, hoogst waarschijnlijk voorkomen hadden kunnen worden.
Borgen van rechten op bezwaar
Voorliggende zienswijze is tot stand gekomen door leden van Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM.
Dit laat onverlet dat het ook de zienswijze is van individuele belanghebbenden.
Om de rechten op bezwaar voor de individuele belanghebbenden te borgen geven deze
belanghebbenden in productie 1, met naam, adres, woonplaats en handtekening aan, dat deze
zienswijze rechtens gezien moet worden als hun zienswijze en als zodanig bij de ontvangen
zienswijzen door het Gemeentebestuur geregistreerd en bevestigd moeten worden.
Afsluiting
Het zal het college B&W en de Gemeenteraad duidelijk moeten zijn dat wij oog hebben voor
verkeersontwikkelingsplannen binnen de gemeente en dat wij niet tegen zijn op goed onderbouwde
plannen waarbij zo optimaal mogelijk rekening is gehouden met de belangen van mogelijke
gedupeerden. Wij realiseren ons terdege dat bij het voorgenomen WOP de kans groot is dat er
gedupeerden zijn, nu en in de toekomst. Voorgenomen besluiten over het gewraakte WOP zijn in
onze ogen onvoldoende onderbouwd en laten veel essentiële elementen onbeantwoord. Zolang alle
vragen en onzekerheden onbeantwoord blijven zullen wij ons verzetten tegen het WOP en de
tracékeuze. Daartoe zullen wij zo nodig alle mogelijke rechtsmiddelen inzetten. Echter, in het belang
van de belanghebbenden in Helmond West en de (overige) inwoners van de gemeente Helmond
hopen wij dat het niet zover hoeft te komen. Wij hopen dat er door B&W op korte termijn, ook in
overleg met ons, passende aanvullende maatregelen / besluiten zullen worden voorgesteld.

Namens het bestuur van de Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM,
R.J.M. Mientjes, voorzitter

J.W.J.M. Kiggen, secretaris

H.C.M. Geboers, penningmeester

Correspondentieadres Belangenvereniging BUITEN(ONS)OM: Itterestraat 67 5707SN Helmond
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