
Voor onze wijken…… omdat het kan ! 
 
Uitgangspunt van handelen zijn het verkiezingsprogramma, de begroting 2014 en de 
“Stadsvisie 2030”. 
 
In het nieuwe coalitieprogramma willen we ons ook richten op de afzonderlijke wijken en in 
ieder geval het volgende opgenomen zien:  

 
Brouwhuis:  
Het CDA garandeert de oversteek in Brouwhuis bij de huidige N279 (Vlierdensedijk), dus 
ook in de nieuwe situatie, als de weg 4-baans wordt met een brug of tunnel.  
 
Rijpelberg:  
De Groene Peelvallei wordt door het CDA natuurlijk en recreatief ingericht met gratis 
toegang tot de Berkendonkse Plas. 
 
Dierdonk:  
De aanleg van een 4-baans N279 vindt het CDA alleen acceptabel als deze om Dierdonk 
wordt aangelegd door middel van een lange omleiding. 
 
Helmond-Noord:  
Het CDA wil sowieso extra geluidswerende maatregelen langs Helmond-Noord, Dierdonk, 
Rijpelberg en Brouwhuis, met of zonder de aanleg van een 4-baans N279. 
 
Centrum:  
De inrichting van het nieuwe centrum gaat voor het CDA samen met extra aanleg van water 
en groen in onze stadsoase. 
 
Stiphout/Warande:  
Een stevig wijkwinkelcentrum en nieuwe en betaalbare woningen voor jeugd in dit stadsdeel 
van Helmond. De tweede ontsluiting voor Stiphout en de herinrichting van de Dorpsstraat 
zijn belangrijk voor het CDA. 
 
Brandevoort:  
Het CDA vindt dat er extra jongerenwerk moet komen voor de jeugd van 10-18 jaar. 
 
Helmond-West:  
Voor een goede afwerking van de speeltuin met een nieuwe kantine en groenzone zet het 
CDA zich in. 
 
Mierlo-Hout  
Het CDA zorgt ervoor dat de herstructurering van de Mierloseweg voor 2018 wordt 
afgerond en dat de Geseldonk optimaal wordt opgeknapt. 
 
Suytkade-Annawijk:  
Het CDA draagt zorg voor een goede parkeeroplossing en betaalbare 
parkeervergunningen voor bewoners en hun bezoekers. 
 
Helmond-Oost:  
Het CDA  wil meer aandacht voor de openbare ruimte, de woningtoewijzing en de 
leefbaarheid. 
 
Binnenstad-Oost:  
De Leonardusbuurt krijgt van het CDA in 2014-2018 een gerichte opknapbeurt zoals die 
ook te zien is in Vossenberg, Zonnekwartier en Weverspoort. 
 
 



Voor de stad, de Helmonders en onze ondernemers…… omdat het kan ! 
 
 
De toekomst wordt beter als we, mensen in het onderwijs, ondernemers en bestuurders, 

alle Helmonders, samenwerken. 

 

Werken in Helmond moet aantrekkelijk zijn. Nog meer banen, banen en nog eens banen 

creëren is in onze stad nog steeds een uitdaging. De gemeente zal daarom nog meer 

mogelijkheden bieden die gericht zijn op kansen en niet op regelgeving. 

 

Automotive, Food, Zorg; krijgen extra aandacht en ondersteuning van de gemeente om 

zich in onze stad te vestigen omdat deze bedrijfstakken voor nieuwe banen kunnen zorgen. 

 

Elke nieuwe vorm van activiteit die gericht is op werk en niet milieubelastend is, is welkom in 

onze stad. 

 

Opdat het voor bedrijven interessant is om zich in Helmond te vestigen, werknemers én 

werkgevers,  is het van belang dat er een levendig centrum is, dat er goede woningen zijn, 

voldoende en goed opgeleide arbeidskrachten, uitstekende onderwijsvoorzieningen, 

sportvoorzieningen, gevarieerde horeca, ontspanningsmogelijkheden, openbaar vervoer en 

een goede bereikbaarheid. 

 

De bereikbaarheid van de stad, nu en in de toekomst, is gebaat met minder doorgaand 
verkeer door het centrum en een goede verkeersafwikkeling rondom de stad. De Grote Ruit 
is voor het CDA een noodzakelijke ontwikkeling, mits voldaan wordt aan een aantal 
uitgangspunten zoals de lange omleiding om Dierdonk en extra maatregelen om de 
negatieve effecten voor de naastliggende wijken te voorkomen.  
Voor de Europaweg/Traverse zullen we, na realisatie van de Ruit en een goede afstemming 
van de verkeerslichten, een onderzoek steunen naar het verder voorkomen van de negatieve 
effecten van verkeersoverlast.  
 

Het zorgen voor voldoende bedrijventerreinen voor realisering van banen, banen en nog 

eens banen vindt het CDA prioriteit. Het CDA staat voor zorgvuldig ruimtegebruik: eerst 

kijken naar revitalisering van bestaande terreinen, daarna naar de mogelijke 

bedrijventerreinen in Groot-Schooten, Suytkade, Varenschut en Brandevoort en in de laatste 

plaats naar uitbreiding van het BZOB-bedrijventerrein. De aard en het type bedrijven is 

daarbij ook afweging voor de mogelijke situering in de stad. 


