Het College van Burgemeester en Wethouders
p/a 't Cour
Zuid Koninginnewal 4
5701 NT Helmond

Helmond, 17 mei 2019
Betreft: verzoek onkostenvergoeding en inhuren adviseur Belangengroep Vinkelaan e.o.

Geacht college,
Gisteren heeft één van uw medewerkers telefonisch uw besluit kenbaar gemaakt dat wethouder
Gaby van den Waardenburg gebruik maakt van onze uitnodiging een toelichting te geven op de
inspraakmogelijkheden rond de herinrichting van het voormalig PNEM-terrein aan de Helmondselaan
en de terreinen aan het Adelaarplein/Fazantstraat en groenzone Vinkelaan.
Wij zijn blij met deze toezegging en zien de formele bevestiging graag tegemoet. Zoals het er nu naar
uitziet zal de bijeenkomst medio/eind juni plaatsvinden. De nadere details werken wij graag met uw
medewerker(s) uit.
In onze brief van 29 april 2019 hebben wij uw aandacht gevraagd voor één van de kernpunten van de
nieuwe Omgevingswet: het realiseren van een goede samenwerking tussen planmakers, uitvoerders
en directbetrokkenen. Iedere partij heeft hier een verantwoordelijkheid in. Wij hebben als bewoners
van- c.q. directbetrokkenen in- het desbetreffende gebied met de oprichting van de belangengroep
het initiatief tot deze samenwerking genomen. Het is ons streven tot een herinrichting van het
genoemd gebied te komen waarin iedereen zich kan vinden. Wij realiseren ons dat het geen
eenvoudige opdracht is aangezien er een verscheidenheid aan visies en belangen van toepassing is.
Wij willen deze opdracht samen met u en de projectontwikkelaars tot een goed einde brengen.
Het aantal aanmeldingen voor de Belangengroep Vinkelaan e.o. groeit gestaag. Ons logo wordt
gewaardeerd en afgelopen vrijdag is onze website www.belangengroepvinkelaan.nl in de lucht
gegaan. Gezien het bezoekersaantal en de positieve reacties blijkt de site te voorzien in een
behoefte. Ook dit rechtvaardigt onze conclusie dat de belangengroep een goede partner in dit
ontwikkelproces kan zijn. Wat wij u kunnen bieden is al uitgebreid gemeld in onze brief van 29 april.
De kosten voor de oprichting, logo en site van de belangengroep zijn uit privé middelen betaald.
Gezien de omvang van de plannen zal de inzet van de belangengroep zich over meerdere jaren
uitstrekken. Dat betekent dat er telkens kosten komen terwijl er geen middelen zijn. En zonder
middelen komt de continuïteit van de samenwerking in gevaar. Wij verzoeken u, gedurende het
gehele traject, de kosten van onze plenaire vergadering voor uw rekening te nemen. Denk daarbij
aan (eventuele) zaalhuur, koffie/thee.

Daarnaast willen wij graag inhoudelijk op basis van studie en onderzoek met u meedenken. Omdat
de Belangengroep Vinkelaan e.o. zelf niet over de gewenste deskundigheid beschikt, is het lastiger
deze rol als belangengroep effectief in te vullen. Dat willen wij graag voorkomen. Wij verzoeken u
daarom budget beschikbaar te stellen zodat wij indien nodig een onafhankelijk deskundige kunnen
inhuren.
Mogelijk dat u als college opkijkt van onze verzoeken. Het rendement zal echter vele malen groter
zijn dan de kosten. Wij zien uw positieve reactie dan ook met vertrouwen tegemoet.
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