
   

                                            

Rieter: Regeert angst in Helmond? 

 

Iedereen kent wel een wijk waarin achterstand zich opstapelt. Een wijk waar ten opzichte van andere 

plekken de zichtbare criminaliteit minder is teruggedrongen en de ondermijnende drugscriminaliteit 

een stevige voedingsbodem kent. Ondermijning is een begrip wat helaas de laatste jaren steeds meer 

in onze samenleving is ingeworteld. Uit een onderzoek van bureau Berenschot blijkt dat nog niet de 

helft van alle gemeenten in Nederland de bestrijding van ondermijning prioriteit geeft. Slechts een 

klein deel van de gemeenten die het wel doen, laat het bij intenties zonder concrete actie. Het is 

daarom tijd voor actie. Ook in Helmond! 

 

En actie volgt snel: Helmond gaat één specifieke wijk volledig in kaart brengen in de strijd tegen 

drugscriminaliteit. Met een speciaal project gaat de gemeente de wijk in kaart brengen in de strijd 

tegen ondermijning. Inwoners van Helmond worden minder vatbaar gemaakt voor criminele 

verleidingen. Door de verzameling van diverse gegevens kunnen er bepaalde criminele patronen 

zichtbaar worden. Welke wijk de gemeente op het oog heeft is nog niet bekend. Al zou Binnenstad-

Oost, de wijk rondom de Molenstraat en de Heistraat, geen verassing zijn. Een half jaar lang is deze 

wijk aangewezen geweest als veiligheidsrisicogebied. Dit naar aanleiding van een aantal 

schietpartijen en andere geweldsincidenten met wapens. In dit veiligheidsgebied mocht de Officier 

van de Justitie het bevel tot preventief fouilleren geven. Vorige maand is het veiligheidsrisicogebied 

beëindigd. Deze wijk in kaart brengen zou dus een logisch vervolg kunnen zijn. Welke wijk het ook 

wordt, ik vind het in ieder geval zeer positief dat Helmond deze acties gaat ondernemen. Ik vind het 

namelijk een belangrijke taak van ons als lokale overheid om in ons beleid prioriteit te geven aan het 

zichtbaar maken van ondermijning.  

 

Want ja, ook in Helmond is sprake van ondermijning. Onze eigen oud-burgemeester Jacobs erkende 

al eerder dat zijn bedreiging van invloed was geweest op zijn functioneren. Ondermijning had zelfs de 

besluitvorming in Helmond beïnvloed. Het is onduidelijk waarop Jacobs precies doelde. Al zijn er 

altijd geruchten geweest dat dit ging over het coffeeshopbeleid. Ik heb me altijd afgevraagd of het 

uitblijven van een tweede coffeeshop een relatie had met deze geruchten. Dit zou natuurlijk zeer 

opmerkelijk zijn. Want dat zou betekenen dat al die tijd de angst heeft geregeerd in Helmond. Mede 

daarom (belangrijkste argument: tegengaan van monopolie) heb ik vorig jaar een motie ingediend 

aansturend op herziende criteria voor de vestiging van een 2e coffeeshop. 
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