
      
 
Bijeenkomst 30 september 2021 

Deze bijeenkomst is georganiseerd om toelichting te geven op het locatieonderzoek 

rondom de uitbreiding van Huize d’n Herd. Ook wordt er meer verteld over het 

veranderde zorgbeleid in de nieuwe noodopvang. Tijdens de bijeenkomst op 20 juli is 

afgesproken dat er een beheersplan wordt opgesteld. Ook dit staat vanavond op de 

agenda. 

José Götz begeleidt de avond.  

Aanwezig: Charlene v.d. Laar (SMO beleidsadviseur), Arnoud Bom (SMO 

projectmanager), Karin van Hamond (SMO teamleider Huize d’n Herd), Simone van 

Veldhoven (SMO communicatie), Hugo de Vries (manager wonen), Jan Bevers (gemeente 

Helmond), Jolanda van Tooren (gemeente Helmond), Wafae Essamri (LEV groep), 

omwonenden Huize d’n Herd 

Afwezig: wijkagent En Stefan Schüller (i.v.m. vakantie) 

Locatieonderzoek  

Sinds 2018 heeft SMO diverse keren overleg gehad met maatschappelijke partners om 

vervangende huisvesting voor haar bewoners te realiseren. Voorafgaand aan de 

ontwikkeling met Bergopwaarts op de bestaande locatie van Huize d’n Herd, heeft dit 

echter niet geleidt tot een concreet project. Om de gesprekken omtrent huisvesting te 

kunnen voeren met partijen heeft SMO een afwegingskader voor zich zelf opgesteld (zie 

plaatje). Beschikbaarheid, betaalbaarheid en exploitatie waren hierbij belangrijke 

elementen. Daarnaast speelt ook de geografische financiering van de doelgroep een rol 

bij het vinden van (alternatieve) locaties. Voor SMO is bereikbaarheid van voorzieningen 

voor de bewoners een heel belangrijke voorwaarde. Om die reden kiest SMO voor een 

locatie die op loopafstand van het Centrum ligt. Omliggende wijken zijn op zich prima 

bereikbaar. Het probleem is beschikbaarheid van locaties en de betaalbaarheid ervan.  

Naast het zoeken naar potentiële locaties elders in Helmond heeft SMO ook het eigen 

bezit van de locatie Huize d’n Herd. Naast de afwegingen om elders huisvesting te 

realiseren, is ook gesproken met partijen voor het herontwikkelen op eigen terrein. 

Samen met Bergopwaarts heeft dit geleid tot een voorgestelde nieuwbouwontwikkeling 

zoals deze nu op handen is. 

Op basis van eigen cijfers in de vraag naar maatschappelijke opvang, de demografische 

groei de komende decennia en de aanzuigende werking van gemeente Helmond als 

kerngemeente, is voor SMO het van belang dat de nieuwe locatie ook kan voorzien in de 

behoefte richting de toekomst. 

 De gemeente Helmond heeft op basis van eigen overwegingen besloten dat de 

uitbreiding van het aantal plaatsen maatschappelijke opvang op de bestaande locatie van 

Huize d’n Herd passend is binnen haar beleid omtrent maatschappelijke opvang. 



      
 
Een onderzoeksmatrix geeft aan wat voor ons belangrijke randvoorwaarden zijn geweest 

in het onderzoek: 

 

Vraag: ik heb het gevoel dat het straks appartementen worden die ze gaan verkopen?  

Het complex wordt voor de duur van 20 jaar aan SMO verhuurd en het is echt de wens 

van SMO om daar voor langere tijd te blijven.  

Opmerking bewoner: tot 2019 is de toezegging vanuit de gemeente geweest dat de 

belasting in de wijk niet verder zou toenemen. Het vertrouwen is weg in de politiek. SMO 

neem ik hierbij niets kwalijk, behalve dat het niet milieuvriendelijk is.  

Het huidige gebouw is niet duurzaam gebouwd en het is niet bestand voor de komende 

30 jaar door intensief gebruik als zorglocatie. Soms is het beter voor het milieu om 

opnieuw te bouwen en dan beter. Bergopwaarts kijkt waar hergebruik mogelijk is.  

 

Het College van B en W heeft inderdaad een positief besluit genomen over de uitbreiding. 

De gemeenteraad heeft hierin geen rol, omdat de uitbreiding van SMO binnen het 

bestemmingsplan valt. Wel is de raad geïnformeerd. De toezegging m.b.t. geen extra 

belasting van de wijk ging over het toevoegen van nieuwe organisaties in deze wijk, met 

een nieuwe doelgroep. De uitbreiding van SMO wordt echter niet gezien als uitbreiding, 

omdat de organisatie hier al gevestigd is en de doelgroep hetzelfde blijft. Het college 

heeft besloten dat Huize d’n Herd op dezelfde plek de uitbreiding mag realiseren. Dat is 

onherroepelijk. Planning is om de omgevingsvergunning van de nieuwbouw in november 

in te dienen. Na beoordeling zal deze worden gepubliceerd op de website van de 

gemeente en in De Loop.  

De buurt geeft aan dat het stuk vertrouwen in het college is weg, doordat er niet goed 

(te laat) gecommuniceerd is door de gemeente. 

 

Presentatie over veranderd zorgbeleid rond de nachtopvang (Passanten)  

Voorheen boden we bed, bad en brood. Vanaf een bepaald tijdstip op de dag konden 

mensen zich melden voor een maaltijd, douche en bed; na het ontbijt moesten ze weer 

vertrekken. Dit gaan we anders doen. Mensen kunnen zich voortaan overdag melden. 

Met diegene die zich melden is het doel om deze persoon langer in beeld te houden door 

ze meerdere dagen achter elkaar een slaapplek te bieden. Daartegenover staat dat we 



      
 
met deze persoon dan ook een traject willen starten. Voor de begeleiding hiervan kunnen 

we in de nieuwe situatie ook begeleiders inzetten op deze doelgroep en kunnen we 

werken aan toekomstperspectief.  

Het kan zijn dat er geen bed voorhanden is voor iemand. Ook dan kijken we wat iemand 

nodig heeft en waar ze wel kunnen verblijven. 

Vraag: als het met iemand gedurende de dag toch niet lekker loopt en deze persoon wil 

zich buiten afreageren?  

Karin: 95% van de mensen die er komen is welwillend. Natuurlijk lopen gesprekken niet 

altijd zoals we willen, maar we kunnen iemand niet dwingen. Als er overlast buiten is, 

pakken we dat via de reguliere wegen op. Indien nodig schakelen we daar zelf de 

wijkagent bij in..  

Charlene: Mensen die het bij ons te bont hebben gemaakt en die we in het kader van 

veiligheid niet meer binnen kunnen houden, dus veel overlast kunnen veroorzaken, 

krijgen een andere plek in Helmond. Dit plan wordt nu onderzocht door de gemeente, 

SMO en andere partners in de stad, er is ook al een raadsvergadering over geweest.  

Jan: Het gaat om mensen (voor een deel uit Helmond maar ook uit Peelgemeenten) met 

complexe problematiek die nergens terecht kunnen. De mensen die de meeste overlast 

veroorzaken, waarvan de politie de meeste meldingen krijgt. Voor deze mensen komt 

een nieuwe voorziening. 

Een buurtbewoner geeft aan dat er drie nachten een man heeft geslapen bij hem in het 

steegje. In de regen, op de grond. De politie kon hier niets aan doen, maar de 

buurtbewoner maakt zich ernstig zorgen om het welzijn en de gezondheid van deze man. 

We hebben voor deze mensen niet volgende week al een oplossing, we gaan niet in de 

binnenstad zoeken maar overwegen ook locaties in het buitengebied. Als de gemeente 

hier toestemming voor geeft kunnen we een volgende stap zetten. Het haalt problemen 

weg bij de nachtopvang van SMO. 

Buurtbewoner: De grens is vaag, welke mensen horen er wel bij, welke niet? Waarom 

neem je niet alle mensen daarnaartoe? Jan: de doelgroep van de noodopvang is echt aan 

het veranderen. Er zijn door corona nu ook meer economische daklozen die door 

financiële problemen hun huis zijn kwijtgeraakt. Economische daklozen worden óók 

opgevangen bij SMO. We kijken per persoon wat ze nodig hebben en bij wie ze terecht 

kunnen. 

Vraag: is de nachtopvang betaald?  

Nee. Sinds de Braak en de Kamenij is de opvang gratis. Dit blijft zo. We testen dit tot 

eind volgend jaar, zodat we kunnen zien of dit de belemmering wegneemt bij mensen om 

te komen. 

Drugsgebruik 

Op dit moment onderzoekt SMO welke mogelijkheden er zijn om -begeleid- 

(hard)drugsgebruik binnen het nieuwe pand toe te staan, zodat mensen niet meteen 

buiten om de hoek gaan gebruiken. In de nieuwbouw wordt alcohol en softdrugs 

gedoogd. We denken op deze manier toegankelijker te zijn en een stuk overlast buiten 

op straat te beperken. 

Veiligheid: er wordt meer begeleiding ingezet, een tweede nachtwaker die ook rondom 

het pand in de gaten zal houden. Controles rondom het pand worden ook voortgezet. In 

het beheersplan komen we daar op terug. 



      
 
 

Vraag: als noodopvang de hele dag door binnen kan lopen wordt de overlast dan niet 

juist meer?  

We denken van niet, want dan komen de mensen meer verspreid. Zodra mensen binnen 

zijn blijven ze veelal binnen. We kunnen niet kunnen voorkomen dat ze tussendoor een 

keer door de buurt lopen. Onze verwachting is dat het buiten wachten, tot dat men naar 

binnen mag, op deze manier sterk verminderd.. 

Je kunt bij 24-uurs opvang ook meer een thuisgevoel creëren voor de mensen, ze 

kunnen zich dan ook binnen terugtrekken. Het is belangrijk dat we samen met de buurt 

kijken of deze verwachtingen straks ook kloppen met wat er in de praktijk gebeurt.  

Vraag: sluit SMO ’s nachts?  

Ja. Men kan ’s nachts niet binnen lopen. 

Vraag: wat vinden bewoners zelf van de uitbreiding van de nachtopvang?  

Prima. Ze vinden het wel fijn dat het uit elkaar getrokken wordt. Veel van onze bewoners 

zijn ook ooit binnengekomen via de nachtopvang en begrijpen waar ze vandaan komen. 

Natuurlijk zit er wel eens een lastig persoon tussen, echter is dat meer uitzondering dan 

regel. 

Vraag: het parkje aan de voorzijde wordt opgeheven?  

Hier wordt in de tuininrichting over gedacht. Bewoners kunnen hier niet meer 

rondhangen. Er komt in het gebouw een binnentuin voor de nachtopvang, waar men 

droog kan staan en een  sigaret kunnen roken zonder via de voordeur naar buiten te 

moeten gaan. Het ontmoetingsplein voor de bewoners die langer in Huize d’n Herd 

wonen wordt gesitueerd aan de andere zijde van het gebouw. Hierdoor ontstaat 

verbinding tussen het ontmoetingsplein en de tuin op eigen terrein. 

Er volgt een discussie tussen buurtbewoners over overlast vanuit het ontmoetingsplein. 

Waar je het ontmoetingsplein ook plaatst zullen er mensen last van ondervinden. Fijn dat 

het nu wordt verspreid. 

José vat samen: de zorg is gehoord. Hoe kan SMO zorgen dat de overlast beperkt blijft? 

Dit is een aandachtspunt voor SMO. Er komt ook cameratoezicht. 

 

Toelichting 1e aanzet beheersplan 

In het verleden was er regelmatig overleg met de wijkagent, omwonenden, SMO, Lev 

groep en de gemeente. Dit overleg is komen te vervallen in een tijd dat er weinig of geen 

overlast werd ervaren. Om het samen leven in de wijk te verbeteren is het voorstel om 

het overleg weer te organiseren. Een eerste voorstel is om dit 1x per kwartaal te houden. 

Tijdens de bouw komen we vaker bij elkaar. We spreken af dat er bij dit overleg ook een 

afsprakenlijst wordt bijgehouden en dat we naar elkaar uitspreken wat wel en wat niet 

goed gaat.  

 

Buurtbewoner geeft aan: er is meldingsmoeheid in de buurt. Mensen komen de volgende 

dag toch terug als ze worden weggestuurd. 

Karin: als je het niet aangeeft weet je zeker dat er niets aan gebeurt. We hebben de hulp 

en ogen van de buurt hierin wel nodig.  

Met behulp van een kaartje wordt besproken welk gebied rondom SMO extra aandacht 

behoeft. De nieuwe Arie Willemshof wordt aan het gebied toegevoegd. Zie foto. 



      
 
 

 

Figuur 2. Gebied dat SMO meeneemt in haar controlerondes door de directe omgeving 

 

Verdere vragen/opmerkingen: 

Vraag: waarom niet meerdere kleinere locaties nachtopvang, of voor elke doelgroep een 

gespecialiseerde zorg op een aparte locatie?  

Charlene: In de tijdelijke opvang tijdens de coronatijd is gebleken dat het onmogelijk 

was om een plek te vinden waar men voor langere termijn kan verblijven. Een voorbeeld 

omtrent een andere doelgroep is dat we hebben gekeken voor de vrouwenopvang binnen 

de omliggende Peelgemeenten. Ook daar waren andere locaties niet beschikbaar. Ook 

binnen Helmond zelf hebben gesprekken met maatschappelijke partners niet geleid tot 

andere locaties. 

Jan: voor SMO en de gemeente is het belangrijk kwaliteit te leveren. Als we dat oprecht 

willen doen en recht willen doen aan de leefbaarheid van de wijk is hier serieus naar 

gekeken. Door bezuinigingen in de zorg is er minder geld beschikbaar. Door een 

combinatie van zorg te bundelen op een locatie kunnen we veiligheid en kwaliteit borgen. 

Met de nieuwe aanpak is Jan ervan overtuigd dat de overlast zal verminderen.   

 

De buurt wil inhoudelijk zien wat we hebben gedaan, niet algemeen blijven in de info, 

maar er echt op in gaan. Waarom mag de buurt niet zien wat de locaties dan precies 

waren? 

Hugo: betaalbaarheid en beschikbaarheid van potentiële locaties is een drama in 

Helmond. Er zijn geen opties. Dit wordt beaamd door Jolanda vanuit de gemeente. We 

willen niet discussiëren op parameters. Dit is namelijk voor iedereen verschillend. 

Bereikbaarheid is bijv. voor ene persoon iets anders dan voor de andere. 



      
 
Vraag: kunnen mensen niet definitief in 5701 blijven? Tegenover politiebureau.  

José: dit pand is hiervoor te klein het is niet geschikt voor zorg. In een tijdelijke periode 

is het rondom het ongemak nog e.e.a. te organiseren door SMO maar biedt geen 

structurele oplossing Ook wil je deze woningen niet langdurig onttrekken aan de 

woningmarkt, dat is weer een te groot nadeel voor mensen die een huurwoning zoeken.   

Charlene: ik snap en hoor wat je zegt. Het lijkt zo mooi opgelost die mensen hebben dan 

een mooie woonplek. Wij leveren echter meer dan alleen wonen. Een pand vraagt een 

bepaalde indeling en bepaalde functies. Dat neem je mee in zoektocht naar een nieuw 

pand. Bijv. gebruik oud ABN AMRO pand en andere mogelijke locaties: kun je daar zorg 

leveren waar je voor staat en de kwaliteit die men van ons mag verwachten?  

Jolanda, gemeente Helmond: er moeten 1.000 woningen per jaar worden bijgebouwd, dit 

lukt echter niet. Alle bouwlocaties hebben zo hun beperkingen. Bodemvervuiling, 

eigenaar die niet wil meewerken en/of milieubeperkingen. Er zijn nauwelijks geschikte 

locaties en er is een hele grote behoefte aan woningen. Het is de autonome groei van de 

regio, geen mensen uit Amsterdam o.i.d. die naar Helmond komen. Dit zet een stevige 

druk op de ruimtelijke ordening in de gemeente Helmond.  

Buurtbewoner wil graag een goede bewegwijzering in de wijk, zodat is aangeven waar 

men het pand binnen moet gaan.  

Samen met gemeente en architect gaan we samen kijken hoe we dat inrichten. Liefst ook 

nog steeds in overleg met raadgeversgroep. 

Vraag: m.b.t. geluidsoverlast: zijn koptelefoons een optie?  

Pandgebruikers van SMO worden verwacht zich te houden aan de normale geluidsregels, 

net als iedereen in de binnenstad. Is er overlast? Meld het dan. SMO en begeleiding 

spreken mensen hier wél op aan. Ramen kunnen op kiepstand in nieuw gebouw. Doet 

veel voor geluidshinder. 

Vraag: ruimen jullie nog steeds afval op tijdens rondes?  

Karin: we lopen rond om toezicht te houden op veiligheid. Zwerfafval zal vast niet alleen 

van de bewoners af komen, maar ook van anderen vanuit het centrum. Toch nemen we 

wel een prikker mee om klein zwerfafval direct mee te nemen. Zeker als het gevoel bij 

ons heerst dat het van onze bewoners af komt. 

Buurtbewoner: Huize d’n Herd is niet enkel verantwoordelijk voor de overlast, maar het 

is veel breder. Heistraat om de hoek, doorgaande route binnenstad.  

Buurtbewoner: Groenstrook aan zijkant huis wordt door gemeente niet gesnoeid terwijl 

dit wel was beloofd. En wanneer de bewoner het zelf doet, wordt zelfs het snoeiafval 

daarvan niet opgeruimd. Frustrerender is dan dat elders in de wijk wel de gewenste 

snoeiwerkzaamheden worden gedaan. De vraag aan de gemeente om hier aandacht voor 

de hebben. 

Buurtbewoner: Kettingslot parkje: die hoort open overdag en ’s avonds op slot. Deze 

afspraak is in het verleden gemaakt. Binnen SMO nemen we dit gelijk mee. Zeker als die 

afspraken in het verleden al zijn vastgelegd.  

Vraag: steegjes: is er ruimte voor preventieve maatregelen tegen rondhangen? Hekwerk, 

metalen poort?  

Jan oppert om een wijkschouw te houden: Een groepje bewoners brengt knelpunten in 

kaart, samen met organisaties en de wijkregisseur. Om het niet alleen bij een schouw te 

houden vraagt het ook om opvolging: wie is verantwoordelijk? De Gemeente wil 

ondersteuning bieden voor leefbaarheid in de wijk. Worden omwonenden daarvoor 

gecompenseerd? Samen kijken hoe kunnen we het oplossen. Vervolgens kijken of er 



      
 
middelen nodig zijn en wie deze middelen beschikbaar stelt Dit zal verschillend zijn. De 

ene keer de gemeente, een andere keer een aantal particulier samen. De volgende  keer 

mogelijk de corporatie. We kunnen daar pas over praten als we weten waar we het over 

hebben. Aan de gemeente wordt gevraagd om de stappen om een wijkschouw te houden 

in gang te zetten. 

Rondom het bouwen van de nieuwe locatie worden nog meerdere avonden georganiseerd 

om de buurt te informeren en op te halen hoe zij daar tegen aan kijken. Ook wordt er 

een informatieavond georganiseerd met de aannemer om nogmaals uitleg te geven over 

bouwverkeer, puin van bestaand gebouw, prefab bouwen, schouwen van huizen. 

Een deel van de omwonenden spreekt ontevredenheid en wantrouwen uit. Bewoners 

voelen zich gepasseerd in de besluitvorming gemeente en het ontbreken van tijdig 

overleg met omwonenden. Grootste punt is de nachtopvang. Anderen geven aan als 

beloftes nagekomen worden wordt het niet slechter, maar beter. We gaan spoedig aan 

de slag met de afgesproken actiepunten en plannen ook het eerste met de wijkagent, 

omwonenden, SMO en gemeente in. 

 


