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Helmond, 13 augustus 2012 
 
Vernieuwing Combicentrum Helmond West 
 
Helmond West ondergaat een flinke wijkvernieuwing. Oude huizen worden vervangen 
door nieuwe woningen, er komt een Wijkhuis Brede School, straten en pleinen worden 
opgeknapt en aan de rand van de wijk ontstaat het Goorlooppark. Het Combicentrum 
aan de Mierloseweg krijgt ook een kwaliteitsverbetering. De openbare ruimte bij dit 
winkelcentrum wordt geheel vernieuwd. 
 
De werkzaamheden bij het Combicentrum starten op maandag 20 augustus en duren tot 
begin november. Het verkeer wordt omgeleid met de gebruikelijke gele borden. De winkels en 
woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar. 
 
Nieuwe inrichting 
De Mierloseweg is nu nog een asfaltweg, waar ook veel doorgaand verkeer gebruik van 
maakt. De weg blijft liggen, maar ter hoogte van het Combicentrum wordt het asfalt 
vervangen door gebakken klinkers. Automobilisten hebben hierdoor, zeker omdat ze een 
drempel oprijden, nog meer het gevoel dat ze door een verblijfsgebied rijden. Bovendien krijgt 
het winkelcentrum zo een duidelijker begin en eind. De rijbaan wordt ook iets smaller 
gemaakt. De parallelweg met de parkeerhavens blijft. Er zijn nu zo’n veertig parkeervakken 
naast de weg. Dit aantal blijft nagenoeg gelijk. Wel wordt het uitzicht vanaf de parkeerhavens 
verbeterd. Tot slot komen er nieuwe bomen, afvalbakken, fietsenrekken en zitgelegenheden. 
 
Meedenkgroep 
De nieuwe inrichting van het Combicentrum is tot stand gekomen in overleg met de 
ondernemers en bewoners van dit winkelcentrum. Zij hebben in een meedenkgroep 
meegepraat en meegedacht over de inrichting. Daarnaast is ook de periode waarin gewerkt 
wordt met de winkeliers afgestemd; de werkzaamheden zijn voor de drukke decembermaand 
klaar. 

 
Wandelen door het nieuwe Combicentrum 
Op www.virtueelhelmond.nl is het mogelijk om al met een avatar (virtueel persoon) door het 
nieuwe Combicentrum te wandelen en de nieuwe inrichting in 3D te bekijken. Via een 
koppeling met Google Streetview kan de huidige situatie met de toekomstige situatie worden 
vergeleken. 
 
Meer informatie 
Meer info over de vernieuwing van het Combicentrum en de wijkvernieuwing van Helmond 
West is te vinden op www.helmondwest.nl. Op deze website is ook het nieuwe ontwerp en 
het inrichtingsplan van het Combicentrum te bekijken. 
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