
                                           

Aan de Gemeenteraad en B&W van de gemeente Helmond
           Helmond, 17 oktober 2018.

Betreft: ‘’Groenonderhoud en natuur in de wijken’’

Geachte leden van de raad en college,
beste dames en heren,

Helder Helmond vraagt zich af hoe het kan dat er in de jaarrekening van 2017 
voor groenvoorziening en natuur 614.000 euro over is. Zeker gezien het feit dat 
het onkruid een eigen leven lijd in de meeste woonwijken. De mooie parels van 
de stad, de nieuwe woonwijken (lees: De entree van Helmond), daar is wel 
goed onderhoud. De wijken Helmond Noord, Dierdonk, Rijpelberg etc. is het 
onderhoud erg slecht. Hier is veel achterstallig onderhoud. Door middel van 
een hooravond en een bezoek aan onze wijkraad is Helder Helmond te weten 
gekomen dat de bewoners allerminst blij zijn met hoe de straten erbij liggen.
Ook vinden de bewoners dat er onlogisch gewerkt word. Bijvoorbeeld: Eerst de 
veegwagen over de fietspaden en de dag erna de onkruidborstel over de 
stoepen en de rommel laten liggen. Dit onlogisch werken gebeurde ook bij de 
grasvelden met heel lang gras deze zomer. Al het gras ging weer over de 
stoepen en er werd niks opgeruimd. En dan vraagt de gemeente aan haar 
inwoners om het rondom hun eigen huis een beetje bij te houden. Het is niet 
meer bij te houden en waar het vies is trekt weer afval aan. De inwoner verliest 
zo het geloof in de gemeente op verbetering. De slechte groenverzorging en 
openbare werken in de wijken dat voelt de burger direct. Is er een wijkschouw 
in een woonwijk dan wordt eerst alles schoongemaakt en geveegd en dan komt 
de burgemeester en wethouders een kijkje nemen. Kom nu maar eens een 
kijkje nemen zonder vooraankondiging dan zie je pas echt hoe de stad erbij ligt.
In Helmond-Noord bijvoorbeeld is al veel beloofd en komt er niks van terecht. 
Het omvormen naar onderhoudsarm werkt niet en de burger is niet tevreden.
De massale foto's op de weblog van Helmond was tekenend hoe de straten 
erbij liggen. Als er niks gebeurt dan wordt het een achterstand buurt. Dit 
behoeft NU actie en inzet van de gemeente. 



                                           

Naar aanleiding van deze situatie heeft Helder Helmond de volgende vragen:
1. Waarom zijn de middelen en maatregelen niet ingezet in 2017 en waarom is 
het resultaat in 2018 ook niet verbeterd?
2. Hoe staat het saldo ervoor in 2018 voor groenvoorziening en onderhoud?
3. Wat gaat de gemeente doen om het achterstallige onderhoud aan te pakken 
in de verschillende wijken?
4. Waarom worden de Entree Wijken wel goed onderhouden? Waarom is het 
niet goed verdeeld binnen de gemeente? Samen voor ons Helmond.

We hebben een mooie groene stad en dat we willen we graag zo houden, maar 
dan niet tussen de stoeptegels………

Helder Helmond is zéér benieuwd naar zowel de reactie van raad als van 
college!
Met heldere groeten namens de fractie van Helder Helmond,

Alexandra van der Zee,
Raadslid Helder Helmond


