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Strategische Agenda 2020-2025
Helmond. Stad in beweging.

Voor een duurzame, sociale en economisch vitale toekomst
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Als economische motor is 
Brainport voor Helmond 
zeer belangrijk. Als tweede 
stad binnen deze regio 
werken we nauw samen voor 
economische vooruitgang, 
het aantrekken van talent 
en het aanpakken van 
maatschappelijke 
uitdagingen van de toekomst.

Na een transitieperiode richt 
de MRE zich op de thema’s 
Energietransitie, Economie, 
Mobiliteit en Transitie Landelijk 
Gebied. Stuk voor stuk 
grensoverschrijdende thema’s, 
waardoor hier ook voor 
Helmond op deze opgaven 
kansen liggen.

Helmond heeft de bijzondere 
positie van haar ligging in 
twee subregio’s. Zowel met 
het SGE als met de Peel 
voelen we verwantschap en 
afhankelijk van de opgaven 
(zoals in het Sociaal Domein, 
of op vlak van Wonen, 
Energie, Veiligheid en 
Economie) wordt gekeken 
waar we het beste kunnen 
samenwerken.

Als een van de grote Brabantse 
steden participeert Helmond 
actief in de B5. De vastgestelde 
stedelijke agenda is daarbij het 
uitgangspunt. Op terreinen 
als wonen, bereikbaarheid en 
leefbaarheid is de provincie 
daarnaast een belangrijke 
partner.

Lobby op landelijk gebied 
is belangrijk om specifieke 
Helmondse uitdagingen goed 
aan te kunnen pakken. Vandaar 
dat we in deze netwerken 
willen investeren. Inhoudelijk 
betreft het daarbij vooral de 
thema’s Sociaal Domein en 
Digitale Stad.

Helmond heeft de afgelopen 
jaren aangetoond: het netwerk 
in Brussel kan veel opleveren. 
Vooral op het gebied van 
Slimme Mobiliteitsoplossingen 
staan we er goed op bij de EU, 
en voor nieuwe middelen en 
onderzoeksopdrachten blijft 
lobbyen essentieel.

ONZE PRIORITAIRE OPGAVEN

Sociale Stad Programma

We willen de transformatie van WMO, Jeugdzorg en Participatie doortrekken via het credo ‘ziel 
en zakelijkheid’. Oftewel: een aanbod op maat dat duurzaam, houdbaar en betaalbaar is richting 
toekomst. Speciale aandacht daarbij voor kwetsbare groepen, armoedebestrijding en de positie 
van kinderen (ook in het onderwijs). De mogelijkheden die domotica ons biedt willen we benutten. 

Duurzame & Gezonde Stad Programma

Dé opgave van deze tijd pakken we regionaal aan. Maar ook in Helmond moet er veel gebeuren. 
Per wijk ontwikkelen we een plan voor energietransitie en klimaatadaptatie. 
Via ons mobiliteitsplan en maatschappelijk vastgoed geven we bovendien zelf het goede 
voorbeeld. Een gezonde leefomgeving en leefstijl gaan hand in hand. We investeren vooral in de 
wijken waarin de gezondheid achterblijft.

Wonen en Wijken   Programma

De vraag neemt toe, onze productie ook: Helmond wil de komende jaren de totale 
woningbouwproductie jaarlijks opvoeren van 500 naar 700-800 woningen. Daarin sturen we actief 
op differentiatie binnen wijken en op een goede balans tussen sociale woningbouw en woningen 
voor de middengroepen. Verduurzaming is hierbij topprioriteit. Om de sociale groei in de hele stad 
te verbeteren, werken we voortaan meer met de wijk (behoefte) centraal.

Smart Cities Programma

Nieuwe technieken en digitale kansen brengen elke ontwikkeling in een stroomversnelling, 
of het nu op mobiliteit, veiligheid of duurzaamheid gaat. Als gemeente verglazen we onze hele 
stad: een uniek project waarmee we maatschappelijke voorzieningen voor meer mensen 
bereikbaar maken. Het effect hiervan zien we terug, zowel in Brainport Smart District als ook 
elders in de stad.

De Braak  Project

Op Sport- en Beleefcampus De Braak werken we samen met scholengemeenschap OMO aan een 
uniek ontmoetingsplek waar ontmoeten, beleven en vooral sporten centraal staan. Het is een van 
de voorbeelden waar we onze centrale doelen duurzaamheid, gezondheid en inclusiviteit 
combineren. Op De Braak komt ook het nieuwe onderkomen van Helmond Sport, als ook het 
nieuwe zwembad. 

Veilige Stad      Project

Veiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. Aangezien elke wijk haar eigen zorgen en 
uitdagingen kent, ontwikkelen we elf wijkagenda’s met prioriteiten op het gebied van veiligheid. 
Via het uitvoeren van deze agenda’s willen we het aantal High Impact Crimes verder naar beneden 
brengen. Zorg, Preventie en Veiligheid gaan hierbij samen, als ook het gebruik maken van nieuwe 
technologie.  

Vitale Economie Programma

Helmond zet in op haar vitale sectoren: Automotive, Food en Slimme Maakindustrie. Daarbij 
hebben we specifiek aandacht voor de economie van de toekomst, vooral door onderwijs en 
arbeidsmarkt goed op elkaar te laten aansluiten. Door de bereikbaarheid te verbeteren en nieuwe 
(schone/groene) bedrijventerreinen te ontwikkelen, zetten we bovendien in op een krachtiger 
vestigingsklimaat.

Centrum Plus     Programma

We werken aan de doorontwikkeling van een hoogwaardig en aantrekkelijk centrumgebied, dat 
loopt van Suytkade tot (voorbij) Oranjekade. Daarbij gaan wonen, ondernemen (in o.a. Retail) en 
beleving samen. We stimuleren het cultuuraanbod en richten ons qua mobiliteit op een 
verkeersluw gebied. Qua uitstraling sluit het centrum aan bij onze duurzaamheidsplannen: 
met veel groen en blauw.

Omgevingswet   Programma

De Omgevingswet treedt in 2021 in werking en heeft grote consequenties voor de gemeente. 
Wij moeten een omgevingsvisie opstellen met daarin de doelen die we willen realiseren, een 
omgevingsprogramma  waarin staat hoe we dat gaan doen, en een omgevingsplan waarin de 
regels voor iedereen zijn opgenomen. Deze plannen moeten in samenwerking met inwoners, 
bedrijven, belanghebbenden en partners tot stand komen. Belangrijke uitgangspunten daarbij zijn 
vertrouwen geven, sturen op hoofdlijnen en meer ruimte bieden voor maatwerk en initiatieven 
vanuit de maatschappij. Deze filosofie sluit aan bij de kernwaarden vanuit de organisatie-
ontwikkeling. 

Brainport Smart District Project

In Brandevoort creëren we de wijk van de toekomst. Hier ontwikkelen we op 7 verschillende 
vlakken een ‘living lab’: technologische ontwikkelingen worden getest, maar sociale vooruitgang 
staat centraal. Brainport Smart District evolueert continu door. En aangezien inclusiviteit één 
belangrijk uitgangspunt is, is de wijk niet alleen bereikbaar voor ‘the happy few’.

Toekomstgericht Werken   Project

Bij een stad van de toekomst hoort een gemeente van de toekomst. Een gemeente die 
samenwerkt met partners en qua niveau voorzieningen en technologie een volwaardig 
gesprekspartner is. Om dit te bereiken werken we aan de ontwikkeling van een nieuw Huis van de 
Stad: een modern, doelmatig en duurzaam gebouw dat ondersteunend is aan het bereiken van al 
onze doelen.


