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Raadsvoorstel 62 

Vergadering 27 september 2022 Gemeenteraad 

Onderwerp Inzet Coronagelden voor het vergroenen van de Binnenstad, Helmond Noord, Oost, 

West. 

Portefeuillehouder E de Vries 

Afdeling AOG, SB/JT, COM, FIN en IVA 

College besluit 24 mei 2022 

Commissie Adviescommissie 13 september 2022  

Zaaknummer 50863918 

 
Aan de gemeenteraad, 
 
 
Voorstel 

• Het college stelt de raad voor om een impuls te geven aan de openbare ruimte in de wijken Helmond Noord, 
-oost, -west en de Binnenstad door te vergroenen.  

• Gefaseerd wordt hiervoor een bedrag van 1 miljoen euro vrij gemaakt uit de Crisis- en Herstel Nota uit de 
reserve Corona. 

 
Inleiding  
Voor een prettige leefomgeving is de kwaliteit van de openbare ruimte heel belangrijk. De lockdowns in coronatijd 

lieten nog eens extra zien hoe belangrijk een fijne leefomgeving is voor het woonplezier van onze inwoners. Mede 

om die reden heeft uw raad in de Crisis- en Herstelnota totaal 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023 

om in een aantal specifieke wijken de openbare ruimte een impuls te geven.  

Deze wijken, Helmond  Noord, West, Oost en Binnenstad, zijn inmiddels al wat ouder. Dat is terug te zien in de 

openbare ruimte. In onze Raadsinformatiebrief van 15 maart jl. hebben we u dit voornemen al aangekondigd. 

 

We zijn voornemens om de gelden te besteden aan de verbetering van het openbare groen. Daarmee verwachten 

we de grootste kwaliteitsimpuls te kunnen realiseren binnen het beschikbare budget. In 2021 hebben wij het 

openbaar groen in de genoemde wijken beoordeeld om een goed beeld te krijgen van de huidige situatie en de 

verbetermogelijkheden. (Dit noemen we een technische keuring.) Graag leggen we uit waar en hoe we aan de slag 

gaan om in de herfst van 2022 al te kunnen beginnen. 

 
In 2021 is het openbaar groen in de vier genoemde wijken technisch gekeurd. Dit geeft ons een duidelijk beeld waar 

we directe verbeteringen kunnen doorvoeren. We maken onderscheid tussen verschillende soorten ingrepen: 

Afzetten -> achterstallig onderhoud van heesters (zijn slechts enkele gevallen). 

Inboet -> enkele dode of niet aanwezige planten worden vervangen door hetzelfde soort als al aanwezig is. 
Renovatie -> gehele plantvak wordt vernieuwd, omvang van het plantvak blijft hetzelfde. 
Herinrichten -> gehele plantvak wordt vernieuwd én vergroot. 
 
De technische keuring is beoordeeld. Daarna heeft er afstemming plaatsgevonden met wijkontwikkelingsplannen en 
de assets wegen en riolering. Er is overleg met Woningbouwvereniging Woonpartners voor de wijk Oost.  En zo 
komen we tot de volgende aantal plantvakken wat we aan gaan pakken: 
 

Renovatie en 
Herinrichting 

Wijken 
Plantvakken & 
Hagen 

Oppervlakte 

2022 Oost 207 st 4.511m2 

2022 West 121st 1.997m2 

2023 Noord 333 st 12.906m2 

2023 
Binnenst
ad 

318 st 10.571m2 

  979 st in totaal 29.985m2 
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In 2022 gaan we ook de 5 plantvakken waar achterstallig onderhoud is, aanpakken (590m2). En alle inboet van de 
vakken die het nodig hebben in de vier wijken uitvoeren (630 vakken, 5.280m2). 
 
Niet alles wordt aangepakt. Er zijn vakken die later dan 2023 ingeplant worden omdat andere werkzaamheden in de 
openbare ruimte eerst plaatsvinden. Na die werkzaamheden worden deze vakken opnieuw ingeplant.  
 
Participatie 
Samen met de wijkadviseurs en de wijkraden gaan we de straat in. 
In de straten waar grote plantvakken liggen om heringericht te worden, vragen we aan de bewoners welke 

beplanting ze graag voor hun deur willen hebben. Door de beplantingkeuze samen met de wijkraad en enthousiaste 

bewoners te doen zetten we hoog in op de participatieladder. We gaan dit doen door een georganiseerde fietstocht 

en het meenemen van verschillende beplanting. 

In Helmond Oost gaat de woningbouwvereniging mee om ook de mening van bewoners te horen over de 
plantvakken die van hen zijn. Voor de andere wijken gaan we de woningbouwverenigingen ook uitnodigen om 
samen te werken. 
Omdat het veel locaties zijn is het participatieproces al in gang gezet. 
 
Beoogd effect  
We verhogen de uitstraling van de openbare ruimte in deze wat oudere wijken waar relatief veel mensen met lagere 

inkomens wonen. Dit komt de leefbaarheid in deze wijken ten goede. 

Daarnaast wordt voorlichting gegeven over waarom we willen vergroenen en wat inwoners ook zelf kunnen doen, 

ook in samenwerking met ons zoals acties van Operatie Steenbreek.  

 
Argumenten 
1.1: Het vergroenen van deze wijken draagt bij aan de leefbaarheid in deze wijken  
Het groen in deze wijken is aan vervanging toe. Een opgeknapte groene buitenruimte geeft een goede impuls aan 
de leefbaarheid van deze wijken. Het is bewezen dat de aanwezigheid van groen helpt tegen depressiviteit en het 
herstel na ziekte bespoedigd. De voorbereidingen zijn gestart omdat we met het plantseizoen van de winter 22-23 
de beplanting in de grond willen hebben. De werkzaamheden vinden in het najaar en de winter plaats om de 
beplanting een goede start te geven. 
 
1.2: we kiezen voor deze wijken  
We verhogen de uitstaling van de openbare ruimte in deze wat oudere wijken waar relatief veel mensen met lagere 
inkomens wonen.  
 
2.1: In totaal worden bijna 1.000 plantvakken gerenoveerd, de kosten bedragen ongeveer € 1 miljoen. Uit de 
technische keuring blijkt dat de groen werkzaamheden passen in het beschikbare budget. Daarmee creëren we de 
grootste kwaliteitsimpuls binnen het beschikbare budget. 
 
Kanttekeningen  
1.1 We kunnen niet alles op lossen bijv. onder bomen 
Plantvakken onder volwassen bomen hebben soms geen beplanting meer omdat de boom veel water wegtrekt voor 
zichzelf. Nieuwe beplanting aanbrengen is daarom lastig. Per situatie is bekeken of we het plantvak iets kunnen 
ophogen of dat er beter gekozen kan worden voor het aanbrengen van (schaduw-)gazon. 
 
1.2. We kunnen niet alles op lossen bijv. olifantenpaadjes 
Olifantenpaadjes zijn paadjes in beplanting/gazon die 'vanzelf' ontstaan omdat bewoners van de aanwezige 
verharding afslaan en een kortere route nemen. Op enkele locaties laten we dit zo, op enkele locaties planten we 
toch opnieuw incl. paal en draad in en op enkele locaties brengen we verharding aan. 
 
Financiën  
Voor de uitvoering van het plan is in de crisis- en herstelnota een bedrag van 1 miljoen euro gereserveerd (reserve 

corona), € 600.000 in 2022 en € 400.000 in 2023. 

 
Communicatie  
Met dit raadsvoorstel worden ook de bewoners van de wijken d.m.v. persberichten/ social media en de wijkraden, 
gevraagd mee te denken over welke beplanting ze graag willen. Er komt een wijkbezoek om de input van de 
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bewoners op te halen. De wijkraden zijn al geïnformeerd en achter de schermen bezig het wijkbezoek voor te 
bereiden. 
 

 
Burgemeester en wethouders van Helmond  
burgemeester secretaris 
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel H.J. de Ruiter 
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Raadsbesluit 62 

Vergadering 27 september 2022 Gemeenteraad 

 

De raad van de gemeente Helmond;  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 mei 2022; 
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet; 
 
 
besluit:  
 

• Een impuls te geven aan de openbare ruimte in de wijken Helmond Noord, -Oost, -West en de 
Binnenstad door te vergroenen.  

• Hiervoor een bedrag van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen uit de Crisis- en Herstel Nota uit de 
reserve Corona. 

 
 
 
 
 
Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 27 september 2022.  

 
De raad voornoemd, 
de voorzitter,       de griffier, 
 

 


