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Helmond, 17 november 2013. 
 
 
Geachte leden van de Gemeenteraad, 
 
 
De oostzijde van Helmond met de Groene Peelvallei en de Brouwhuisse Heide is een 
belangrijk recreatief uitloopgebied voor de bewoners van Brouwhuis, Rijpelberg, Dierdonk en 
Helmond Noord. Wij vinden de bereikbaarheid van dit gebied erg belangrijk. Wij zouden het 
behoud en/of verbetering van de milieu & natuurwaarden en de goede bereikbaarheid van 
deze gebieden opgenomen willen zien in de structuurvisie. 
Wij stellen een overleg voor over invulling van dit gebied nu diverse oude plannen mogelijk niet 
doorgaan. Naast de Groene Peelvallei betrekken wij daarbij ook het Deurnese gedeelte, waar 
ook veranderingen mogelijk zijn door het verdwijnen van de Heliconopleiding aldaar. Wij stellen 
voor om met een groep betrokken burgers en organisaties om tafel te gaan zitten en 
Brouwberg neemt daar graag aan deel, even als naar wij vernomen hebben, Scouting 
Rijpelberg. 
 
De Grote Ruit: 
 
Wij willen refereren aan de schriftelijke toezegging van de burgemeester van Helmond en 
Wethouder Stienen, van 18 september 2013: 
de nieuwe N279, liggend in de Gemeente Helmond, mag nooit de gezondheid van de 
Helmondse bevolking extra belasten door uitstoot van mensonvriendelijke stoffen zoals fijnstof, 
CO2 en dergelijken en ook dient het verkeerslawaai niet merkbaar toe te nemen. 
Om dit te voorkomen dienen mitigerende maatregelen genomen te worden en geld mag nooit 
een belemmering zijn om deze voorzieningen te treffen.  
Wij zien graag maatregelen hiervoor opgenomen in de structuurvisie. 
Een ondertunneling van de N279 met N270 vinden wij naast grote omleiding van Dierdonk van 
zeer groot belang. 
 
Onder het thema bereikbaarheid zien wij verschillende misvattingen in de structuurvisie staan.  
De belangrijkste misvatting willen wij hier noemen: 
Gesteld wordt dat de Grote Ruit zal resulteren in een robuustere bereikbaarheid van de regio. 
Uit het SRE3.0 model blijkt echter dat met name de verdubbeling van de N279 een zodanig 
grote aanzuigende werking heeft op het doorgaande (niet regiogebonden) verkeer  dat  de 
bereikbaarheid van Helmond juist zal verslechteren in plaats van verbeteren. Dit terwijl de sterk 
toegenomen verkeersstroom langs oostelijk Helmond ernstige gevolgen zal hebben voor de 
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gezondheid van de inwoners van dit deel van de stad en de verkeersstroom over de 
A270/N270 niet zal afnemen. 
Wij vinden dat de gemeente Helmond iedere medewerking moet weigeren aan een project dat: 
- geen enkel aantoonbaar voordeel voor Helmond oplevert 
- zware negatieve consequenties heeft voor een aanzienlijk deel van de Helmondse  
            bevolking. 
 
A.g.v. de upgrading van de N279 zal er grotere druk op het gebied van de Brouwhuisse Heide 
ontstaan om ook dit gebied ten oosten van Brouwhuis en de N279 om te vormen tot 
bedrijvengebied. Dit moet voorkomen worden en de Provincie moet daarvan overtuigd worden. 
Gelukkig wordt in het hoofdstuk Thema Stad en Land erkend dat de omgevingskwaliteit van 
het grootste belang is. De zin “Het groen in en om Helmond heeft een belangrijke functie als 
uitloopgebied voor inwoners van stad en regio” betrekken wij dan ook op de Brouwhuisse 
Heide. 
 
BZOB-bos: 
- In uw structuurvisie gebruikt u de term BZOB-bos. De term BZOB-bos is weliswaar (na het 
onterechte gebruik van deze term in de MEROS-studie) ingeburgerd, maar u bedoelt  
waarschijnlijk hiermee aan te duiden het westelijk van de N279 en zuidelijk van de 
Rochadeweg gelegen deel van de Brouwhuisse heide. Wij vinden dat in een structuurvisie de 
correcte geografische aanduiding gebruikt dient te worden. 
- Het aanwijzen van het betreffende deel van de Brouwhuisse heide als industriegebied is 
strijdig met: 
- De huidige EHS-status van dit gebied 
- het met drie inwoners van Brouwhuis gesloten contract over het behoud van de 
natuurwaarden van dit gebied. 
- het zorgvuldig omgaan met ruimtegebruik: onderzoek heeft uitgewezen dat per hectare 
gekapt bos er slechts 1 nieuwe arbeidsplaats ontstaat 
- het zorgvuldig omgaan met schaarse middelen: de kosten van natuurcompensatie voor 
60 ha gekapt bos op de Brouwhuisse Heide bedragen ca 30 miljoen euro 
- het behoud van een recreatief uitloopgebied voor de bewoners van Brouwhuis. 
Om bovengenoemde reden zijn en blijven wij van mening dat het betreffende deel van de 
Brouwhuisse heide als groen gebied behouden moet blijven, en vinden we dat de toewijzing 
als industriegebied uit de structuurvisie geschrapt dient te worden. 
 
Industrie ten zuiden en westen van Brouwhuis: 
Hierover verwijzen wij naar de zienswijze van de Belangenvereniging Wijkraad Brouwhuis. 
 
Wij vragen om een goede bereikbaarheid van alle wijken aan de oostzijde van Helmond. Een 
verbreding van de N279 mag niet ten koste gaan van de bereikbaarheid deze vier wijken. 
 
 
Met vriendelijke groet 
 
 
Stichting Brouwberg 
namens deze:  
ing. MJF van Hees, voorzitter. 


