
                                                                                            Afdeling Helmond 

               Helmond, 30 januari 2018 

Geachte heer Van Stiphout, 

Afgelopen periode hebben wij van diverse inwoners van de Leonardusbuurt ontevreden geluiden 
gehoord over de resultaten van de renovatie door Volksbelang. Voor de PvdA Helmond was dat 
reden genoeg om de buurt in te gaan en met eigen ogen te zien wat er speelt. 

En dat viel ons niet mee...  
Wij constateren met veel inwoners van de Leonardusbuurt (zie de petitie die zij vandaag indienen bij 
wethouder Stienen), dat er de afgelopen jaren veel gebeurd is in deze buurt. Er is veel geïnvesteerd 
in de openbare ruimte door de gemeente en huizen zijn aan de buitenkant mooi opgeknapt door 
Volksbelang. Maar wij zijn ook in diverse huizen binnen geweest en daar schrokken we soms echt.  
Voor de binnenkant lijkt in te veel gevallen geen geld en aandacht te zijn. En wat misschien ons nog 
wel het meeste heeft doen schrikken: er lijkt sprake van willekeur.  
Sommige huizen zijn ook van binnen prachtig opgeknapt met nieuwe keukens, badkamers en 
toiletten. De bewoners van deze huizen zijn erg tevreden, zeker ook omdat ze in de meeste gevallen 
niet of nauwelijks hoefden mee te betalen (geen huurverhoging).  
Maar er zijn ook tientallen huizen, waar binnen niets of nauwelijks iets is verbeterd. Waar mensen 
leven in vochtige en tochtende huizen, waar de schimmels in de badkamer tegen de muur omhoog 
klimmen, waar leidingen en bedrading in keukens voor gevaarlijke situaties zorgen. En in die huizen 
en voor deze inwoners kan niets, volgens Volksbelang, en iedere vernieuwing komt bovenop de 
huur.  
Ruim een jaar geleden hebben bewoners dit al aangekaart bij Volksbelang. Hier is, naar hun en onze 
mening, niets mee gedaan.  
 
Dit kunnen wij niet accepteren en wij hebben ons dan ook achter deze Helmonders geschaard.  
De woon- en leefomstandigheden van deze mensen zijn ronduit gevaarlijk en ongezond te noemen. 
Helmond onwaardig! En Volksbelang onwaardig!  
 
Wij vragen van Volksbelang en de gemeente om de renovatie van de Leonardusbuurt opnieuw op te 
pakken en nu ook de binnenkant van alle (!) huizen naar een Helmond waardig kwaliteitsniveau te 
brengen.  
We zijn graag bereid met u in gesprek te gaan en we laten u ook graag de foto's zien, die we hebben 
gemaakt in de huizen die we bezochten de afgelopen weken. 
  
Weg met het vocht en de tocht! Weg met badkamers, toiletten en keukens uit de prehistorie! Weg 
met de willekeur! 
 
Hartelijke groet, 
namens de PvdA Helmond, 
 
Mohammed Chahim, fractievoorzitter 


