
 

Uitnodiging stadsgesprek 

 

Geachte heer, mevrouw 

In de begroting voor 2015 van de gemeente Helmond zijn bezuinigingen aangekondigd. Forse 

bezuinigingen, die u als inwoner of anders betrokkene ongetwijfeld in meer of mindere mate gaat 

merken. Wij willen dit traject graag samen met u vormgeven. Daarom nodigen wij u uit om op 

woensdag 28 januari a.s. mee te praten over de vraag hoe wij deze bezuinigingen het beste kunnen 

gaan invullen.  

Begroting 2015 

Eind 2014 heeft de gemeenteraad van Helmond de begroting voor 2015 vastgesteld, met daarbij een 

bezuinigingsplan van in totaal tien miljoen euro.  Onze gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld moet 

het met drie miljoen minder gaan doen. Op cultuur wordt een miljoen bezuinigd, op de 

wijkaccommodaties een half miljoen, en ook het beheer van de openbare ruimte moet met minder 

geld gerealiseerd worden. Daarnaast zijn er nog vele andere onderwerpen waarop we de komende 

jaren gaan bezuinigen. 

Gesprek met de stad 

De hoogte van de bezuinigingen staat vast. De invulling ervan is nog open. Als gemeentebestuur 

hebben wij daar natuurlijk zelf ideeën over. Maar die heeft u  waarschijnlijk ook. Uw inbreng is 

belangrijk voor ons, en willen we meenemen in de uitwerking van de bezuinigingsplannen. We 

nodigen u daarom van harte uit om mee te praten over de bezuinigingen op één van de volgende 

drie thema’s: cultuur, wijkaccommodaties en het beheer van de openbare ruimte.  Hiervoor 

organiseren wij een openbaar stadsgesprek op woensdagavond 28 januari a.s. van 19.30 tot ca. 22.30 

uur in de Westwijzer, Cortenbachstraat 70 Helmond. U kunt ook ‘online’ meepraten over deze én 

andere  thema’s via de Weblog van Helmond (www.deweblogvanhelmond.nl). 

Programma 

Het programma van het gesprek op 28 januari is ongeveer als volgt: 

19.15 uur: Inloop met koffie en thee 

19.30 uur: Plenaire aftrap onder leiding van avondvoorzitter Pieter Hilhorst 

Toelichting door Paul Smeulders, wethouder Financiën 

20.15 uur: Vervolg in drie afzonderlijke subsessies 

  1. Cultuur (met aftrap door wethouder Frans Stienen) 

  2. Wijkaccommodaties (met aftrap door wethouder Nathalie van der Zanden) 

  3. Beheer openbare ruimte (met aftrap door wethouder Erik de Vries) 



 

Aanmelden 

Wij nodigen alvast zoveel mogelijk betrokkenen bij één van de drie thema’s cultuur, 

wijkaccommodaties of beheer openbare ruimte persoonlijk uit. Maar ook anderen zijn van harte 

welkom! Deze week doen we daartoe een oproep via onze eigen website, De Loop en de Weblog van 

Helmond. In verband met de voorbereiding verzoeken wij belangstellenden om zich tijdig aan te 

melden. Wilt u vóór vrijdag 23 januari a.s.  laten weten of wij op uw komst mogen rekenen? U kunt 

dat doen via het aanmeldformulier op de website of door een mail te sturen naar 

stadsgesprek@helmond.nl. Vermeldt u in de mail alstublieft uw naam en contactgegevens, én geeft 

u alvast aan of u mee wilt praten in de subsessie over cultuur, wijkaccommodaties of beheer 

openbare ruimte.   

 

Vervolg 

We hopen op veel bruikbare input voor de uitwerking van de bezuinigingsplannen. Als 

gemeentebestuur kijken wij nauwkeurig naar al uw meningen, en nemen we bruikbare ideeën zeker 

mee. Van de uitkomsten maken wij een voorstel voor de gemeenteraad, die er in juni over zal 

beslissen. Uiteraard koppelen wij aan u terug wat wij met uw inbreng hebben gedaan.  

Graag tot ziens op 28 januari in de Westwijzer! 

Met vriendelijke groet, 

Paul Smeulders 

wethouder Financiën, Duurzaamheid en Grondzaken 

 


