Burgerpanel
U bent lid van het burgerpanel TipDeLoopHelmond.nl. Deze keer willen we graag van u horen
wat u ervan vindt.

1. Waarom heeft u zich aangemeld voor het burgerpanel?
(meerdere antwoorden mogelijk)
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Anders, namelijk:






Je kon er iets mee winnen
Om een bijdrage te leveren om Helmond mooi te houden! We wonen hier nog maar even.
Zeggen en schrijven hebben we 2 positieve reacties gehad toen we vertelden dat we naar
Helmond verhuisden. De overige reacties waren allemaal negatief of hoogst verbaasd. Om
Helmond van dat negatieve imago af te helpen dacht ik hiermee een bijdrage te kunnen
leveren. Helmond verdient zoveel meer waardering!!
Zie graag dat De Loop kernachtige info en mooi beeldmateriaal voor Helmonders verstrekt
Zo leren we elkaar kennen

2. Wat vindt u van de onderwerpen, die tot nu toe via het
burgerpanel gesteld zijn?
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1 ste keer dat ik dit krijg
Enog niet lang lid van het panel, kan hierover niet oordelen
Heb even geen idee wat er in het verleden gevraagd werd
Heb hem nog maar 1 keer gehad
Het is wel in het belang van Helmond maar in het voortraject (vanaf het moment van
aanmelden totdat de enquete ging lopen) had ik voor mezelf al zaken verzameld die ik
dacht te kunnen melden. Maar die heb ik nog niet 'kwijt gekund'. het zou dus nog
gevarieerder kunnen.
Ik ben hier eigenlijk nog te kort om een goede mening te hebben
Ik heb weinig kennis hiervan
Ik weet al die onderwerpen niet meer. Druk die af en vraag dan wat je er van vindt.
Ik zou niet weten welke onderwerpen eerder aan bod zijn gekomen
Is eerste enquete voor mij
Krijg deze mail zonder dat ik onderwerpen heb gezien
Nog geen oordeel kunnen vormen
Nog moeilijk te zeggen dit is pas de 2e enquête voor mij
Nog niet op de hoogte
Nog niets gehad
Pas nieuw
We hebben een helmond een centrum en binnenstad en dat wordt door elkaar gehaald.

3. Wat vindt u van de artikelen in Weekkrant De Loop
Helmond naar aanleiding van het burgerpanel?
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Ga ze vanaf nu goed lezen
Geen idee
Geen idee dat deze verwerkt zijn
Geen idee, lees het niet altijd
Geen mening
Goed
Heb het niet gezien
Hweb dsaar nu niet speciaal op gelet zal dat nu gaan doen
Ik ben er nog niks van tegen gekomen, les de krant ook niet altijd
Ik lees de Loop meestal maar ik heb nooit iets van het burgerpanel gelezen
Ik moet eerlijk zeggen dat ik ze niet altijd zie
Ik vind dit nog tekort om daar een gefundeerde mening over te kunnen geven, ik ontvang sinds
kort pas weer de Loop.
Kan de link evenniet leggen omdat ik niet de achtergrond ken vreemd
Krijg geen loop. Dus kan het niet lezen
Niet gelezen
Nog geen beeld van
Nog niet op de hoogte
Onbekend
Onbekend.
Zie 2
Zijn me nog niet opgevallen

Hoe meer mensen er meedoen hoe krachtiger uw meningen naar voren komen.

4. Welke tip zou u ons willen geven om het aantal
deelnemers in het panel te vergroten?
(meer antwoorden mogelijk)
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Betere vraagstellingen
Betrekking sociale media
Een beloning aanbieden
Iets concreter wat voor een soort reacties verwacht worden. Dwz geef enkele voorbeelden
Laten zien dat/of er iets met de uitkomsten gedaan wordt / invloed op beleid?
Probeer alle leeftijden aan te spreken
Trouwe deelnemers belonen
Verenigingen benaderen
Wanneer men na verloop van tijd merkt dat onze meningen er toe doen, zal de bijdrage van
het burgerpanel wel groeien, denk ik.
WIN ACTIES
Winactie onder de panelleden
Zet een link naar de website op gemeentelijke pagina's. Open een Facebook pagina.

5. Zijn er onderwerpen (voldoende actueel en in het belang van Helmond
en/of Helmondse wijken) waarover u graag de meningen van het burgerpanel
van TipDeLoopHelmond.nl zou willen weten?




























- De huur van het theater het speelhuis veel te duur.
- te hoge kosten voor diverse vergunningen
- organisatoren gaan weg uit Helmond of evenementen gaan niet meer door.
- subsidieverdeling in Helmond niet rechtvaardig
- het onderhoud van de groenvoorzieningen in de wijken.
- het onderhoud van de stoepen en fietspaden in Helmond
- de indruk/het beeld dat passanten van Helmond krijgen tijdens hun doorreis
-leegstand van panden in het centrum (zoals de oude bieb)
-meer festivals in de stad
-maak meer gebruik van de haven, laat er plezierboten door varen
-maak bij terrein Obragas een stadspark met fonteinen, kijk eens naar Antwerpen b.v. Park Spoor
Noord in Antwerpen.
-Wat vind u er van dat grote evenementen als Artimond verdwenen zijn, vind u dat de gemeente
dit moet sponsoren? Of dat er aan bezoekers een bijdrage gevraagd kan worden.
-Wat vind u dat er op het Obragas terrein zou moeten komen en ook een haventje.
-W
Aandacht voor netheid in de wijk en attenderen op de mooie wandelgebieden: gedeelte
Berkendonkse plas aan de woonwijk, gebied Berkendonk naar de Oude Aa met poelen, langs de
Oude Aa naar de Raktweg ,Bakels Aaen gedeelte K loop Bakelse bos enz
Aanleg plezierhaven ivm openen Julianabrug en fileleed daardoor.
Activiteiten in de stad vs subsidies (verdwijnen H2O, Artimond, Jazz, Impact....)
Als rasechte Helmonder maakt mij het alleen blij met alle onderwerpen over Helmond
Armoede in Helmond, WMO. activiteiten die eenzaamheid kunnen verkleinen.
BEHOUD VAN HET WINKEL BESTAND VAN HELMOND
Braak liggende terreinen , leegstaande panden, overlast
Buurtpreventie
Buurt whatsapp groepen
Functioneren van de wijkraad
Functioneren van de buurtbeheerder
Stadsbus en taxbus
Communicatie tussen burger en gemeente.
Daar het all aan gaat, en ook duidelijke afspraken gemaakt kunnen worden is het voor de burgers
echt van belang. En met ze allen zijn we sterk, en alleen kun je niets.
De veiligheid van bewoners in (alle) wijken!
De verkeersveiligheid in Helmond en het (veel te weing) handhaven van de verkeersregels door
de politie (van met name de fietsers en andere gebruikers van de fietspaden. Het is gewoon een
chaos op de fietspaden aan het worden. Iedereen doet maar wat en 'spookrijder' wordt met de
dag erger!
Er zijn al veel burger initiatieven om elkaar, net als vroeger gebeurde, te helpen. Hoe bereik je
elkaar? Doen er veel inwoners van Helmond aan mee? Wat zijn de mogelijkheden? Wat is de
tijdsinvestering per week?
Evenementen/activiteiten
parkeervoorzieningen
Fietser ,LICHT AAN in de avond vooral kinderen de vaders attent maken brand het fietslampje,
niet maken !!! het is gewoon te gek
Frequentie onderhoud groenvoorzieningen aanpassen aan groeifasen.
Funtioneren van de wijkraad ???






Gemeente komt met plannen zoals nieuwe woningen op
het Edah terrein en men weet nog niet waar het Edah
museum moet komen
Gemeentebegroting, gemeenteraadsverkiezingen, drugsgebruik vooral onder jongeren,
wijkorganisaties, politieke partijen
Gratis WiFi voor de hele stad
Groen in de stad
Groenvoorziening moet beter,
Hangjongeren problematiek.
Verloedering
Heb mij daar nog niet zo in erdiept maar zal er beslist over nadenken
Heb momenteel geen suggesties maar zal er zeker me komen als zich iets voordoet.
Helmonders beter voorlichten voordat een beslissing wordt genomen over zaken, die de
inwoners rechtstreeks raken. Waarom er knopen doorgehakt moeten worden waar niet iedereen
blij mee is. Onze samenleving vraagt ook op lokaal niveau een gepaste acceptatie van de te
nemen stappen, waarover door de verantwoordelijken uiteraard goed en terdege is nagedacht.
Het centrum
Het geven van subsidies aan evenementen door de gemeente Helmond is niet correct.
voorbeeld: de drakenboot festival vraagt € 25000 subsidie en verdeeld het zelfde bedrag onder
goede doelen,daar zin subsidies niet voor bedoeld.
Het groenonderhoud in de hele gemeente.
Het Helmonds-stadscentrum. Hoe gaan we deze op de kaart zetten. Niet met een parkje of een
boompje. Waarom neemt de Gemeente hierin onvoldoende een actieve rol? Het blijft bij praten
maar er is nagenoeg geen actie.
Het winkelbestand in Helmond. Wat missen we?
Hoe men denkt over de woon corporatie,s
Hondenbeleid en controle daarop.
Ik denk dat binnen de wijken (of delen daarvan) vaak veel te hard gereden wordt. Niet alleen met
de auto maar ook met scooter e.d.
Misschien dat door dit onder de aandacht te brengen mensen wat meer gaan nadenken over
eventuele gevolgen.
Ik stop per direct met dit initiatief wat een beetje op een wilders wijk controle begint te lijken
wat toch niet werkt
Ik weet nu niet meer welke er allemaal zijn geweest. Niet opgeslagen. Druk ze af zodat we weten
waarover we het hebben. Zo weet ik 't niet. Verder wil ik graag weten wat de toegevoegde
waarde is van de meningen en wat er mee gebeurd. In 't verleden hebben burgers veel meningen
gespuid, maar daaran werd geen gevolg gegeven. Somd denk ik dan dat er lieden rondlopen met
'n air van: 'Wij doen wat WIJ willen'. Maar voor de goede orde is er wel geenqueteerd, dat weer
wel..
Ik zou graag meer willen weten over hoe Helmond denkt over het verdwijnen van succesvolle
evenementen. Ik ben rouwig over bijv. het verdwijnen van de kunstmarkt. Het lijkt dat alles in
één hand komt te liggen.
In het algemeen: parkeeroverlast in de woonwijken
Ja (2x)
Ja bijv. over het racen op de Engelseweg van verkeerslicht tot verkeerslicht...je mag er 50 maar
70 tot soms 90 is meer regel dan uitzondering...dit ook op de Heeklaan..
Jaaragenda van evenementen in Helmond voor kunst, muziek, festivals, beurzen enz.
Leefbaarheids onderzoeken (veiligheid, buurt etc.)



Meer over uitgave patroon van de gemeente. Bijvoorbeeld de overschotten bij WMO en wat






























































daarmee gebeurd terwijl ze steeds moeilijker doen met de mensen die daar recht op hebben. En
de bijna miljoen voor ALWEER slimme stoplichten terwijl die er nu staan slim genoeg zijn maar
door de leverancier DOM gehouden worden om weer nieuwe te kunnen leveren.Verder de
verkeers veiligheid door te hard rijden voor en achter mijn huis. Vieze lucht en onveilig gevoel.
Meer over natuur en het maai beleid van de gemeente dan meer bijen insecten en vlinders
Moet nog ,,inburgeren,,
Nee
Neen er zou meer collectief moeten gaan gebeuren. Aanpak eenzaamheid in Helmondse
Binnenstad is een behoorlijk issue.
Nog niet moet nog een beetje wennen aan verandering
Opknappen en commerciële uitbating van de watertoren en omgeving.
Opkomst gemeenteraadsverkiezingen 2018
Over het geweld tegen de politie
Relatie burger en gemeente
Samen voeging van de diverse musea 's in Helmond. Is volgens mij een zeer goede wijze om
Helmond nog beter op de kaart te zetten. Zou een goede trekpleister kunnen worden.
Subsidies van de Gemeente voor verenigingen.
Huidige regeling is volstrekt oneerlijk waarbij de wijken zoals Mierlo - Hout niet aan bod komen.
Toewijzing van woningen in de diverse wijken
Uitvoering WMO
Veiligheid
Cultuur
Veiligheid in de buitenwijken
Veiligheid in de stad, vooral of de mensen zich wel veilig voelen of er voldoende politie enz. is
Veiligheid op fietspaden
Verenigingen in beeld brengen, hoe is het onderverdeeld. Jeugd bij die verenigingen.
Vergrijzing.
Verkeer( en parkeren) en veiligheid in de wijken.
Verkeersveiligheid en met name handhaven max. snelheid in 30 Km. zones. Woon zelf in
Brandevoort waar veel te hard wordt gereden door bewoners zelf. Is stukje bewust wording.
Vind de meeste wel interesant
Vind ik goed zo
Vlotte doorstroming verkeer over Deurneseweg
Vluchtelingen
Voldoende actueel
Voorrang huis vestings beleid gemeente helmond voor buitenlanders
Vraag aan ALLE wijkorganisates op toerbeurt om een verslag (of iets anders!) te melden/plaatsen
waar zij zoal mee bezig zijn in de wijk !!!
Graag wil ik (als u dat wil/kan) daar mee helpen, graag zelfs! Laaat het mij maar weten!
Wazige financiele uitgaven van de gemeente aan de kaak stellen (het is toch ons geld en niet hun
geld)
Wijkagent, wijkhuis, cultuur?
Winkelleegstand in de stad, en wat daar aan te doen.
Zijn er genoeg aantrekkelijkheden in Centrum, anders dan jeanswinkels en terrasjes ( bijv.
Speeltoestelletjes voor kleintjes her en der, omheind en met bankjes voor (groot)ouders, etc.
Zwerf vuil ( aandacht hiervoor)
Zwerfafval, overlast, duurzaamheid, milieu, bereikbaarheid, winkelaanbod

