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Geachte leden van de gemeenteraad, 
 
 
Sinds de tijdelijke afsluiting van het Weverspark – op 22 augustus jl. - is de rust teruggekeerd in de buurt. 
Vanwege dit positieve effect is besloten om per 1 oktober het Weverspark dagelijks af te blijven sluiten 
tussen 23:00 en 06:00 uur, voor een periode van twaalf maanden. Hiermee verlengen we dus de nachtelijke 
afsluiting van het park. In deze brief leest u hier meer over.    
   
 
Dit is voortzetting van de gekozen aanpak   
Op 10 augustus bent u – aan de hand van raadsinformatiebrief 87 – geïnformeerd over de aanpak overlast 
in de binnenstad. De afgelopen periode heeft de burgemeester meerdere bezoeken gebracht aan het 
Weverspark waarbij zij gesprekken heeft gevoerd met omwonenden. Tijdens deze bezoeken is onder andere 
gesproken over de genomen maatregelen en de effecten daarvan. Zo bleek dat de tijdelijke afsluiting van het 
Weverspark een positief effect heeft gehad op de rust, leefbaarheid en veiligheid van de buurt. Daarom is 
besloten om het Weverspark voor een periode van twaalf maanden dagelijks af te sluiten tussen 23:00 en 
06:00 uur. De poorten worden uiterlijk op 20 november geplaatst, als definitieve oplossing.  
   
 
We willen de leefbaarheid en veiligheid vergroten   
Met de afsluiting van het park willen wij de veiligheid en leefbaarheid van de omgeving vergroten. In het park 
is veel overlast door het gebruik van drugs en/of alcohol, de aanwezigheid van hangjongeren en het in de 
nacht rondrijden op snor- en bromfietsen. Daarom werken we vanuit het versterkingsplan voor de 
Binnenstad-Oost aan de leefbaarheid en veiligheid.    

 

 
Ook bewoners nemen initiatief   
Omwonenden van het Weverspark zijn op 30 september met een bewonersbrief geïnformeerd over 
continuering van de nachtelijke sluiting van het park. Enkele buurtbewoners nemen het initiatief om het park 
's nachts af te sluiten en ’s ochtends weer te openen. Daarnaast helpen zij ook met het schoon, heel en 
veilig houden van het park. Dit alles gebeurt in goed overleg met de gemeente.   
   
We blijven de buurt in de gaten houden. 
Naast de hekken plaatsen wij borden met daarop de huisregels. Het park is ’s nachts verboden terrein op 
basis van artikel 461 van het Wetboek van Strafrecht. Dit monitoren we met behulp van onder andere de 
eerder geplaatste tijdelijke camera’s. De aanwezigheid van deze tijdelijke camera’s verlengen we tot 15 



 

 

januari 2021. Als de situatie het toelaat, halen we de camera’s na deze periode weg. Uiteraard blijven ook de 
boa’s van het team Toezicht en Handhaving en de politie regelmatig de omgeving controleren. 
 
Het sluiten van het Weverspark kan mogelijk zorgen voor een verplaatsingseffect. Als wij signalen van 
overlast ontvangen handhaven wij daar op.    
 
 
Hoogachtend,  
burgemeester en wethouders van Helmond 
 
 
 
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel H.J. de Ruiter 
burgemeester secretaris 
 


