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Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Helder Helmond zou het heel jammer vinden als er geen nieuwe huisvesting komt voor de Helmondse 
maquettes van de stadsgalerij. Men moet voor 1 februari a.s. het huidige pand van de gemeente aan de 
Heistraat verlaten omdat dit wordt verkocht. We hopen dat de gemeente wellicht een ander gemeentelijk 
pand ter beschikking kan en wil stellen om wederom, al is het maar tijdelijk, deze aparte objecten veilig te 
stellen? Mocht dat niet mogelijk zijn dan hoopt Helder Helmond dat met het netwerk van politieke partijen, 
raadsleden en B&W er serieus gezocht kan en gaat worden naar een ruimte voor deze typische Helmondse 
collectie. En middels deze open brief hopen wij anders ook anderen in de stad (of daarbuiten?) om met 
suggesties of zelfs oplossingen te komen. Samen staan we immers sterker. In afwachting van een hopelijk 
positieve reactie, die minstens tot enige hoop kan leiden voor de stichting stadsgalerij Helmond. 
Met heldere groeten, 
 
Namens de fractie, 
 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
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Antwoord college van burgemeester en wethouders:  
 
Naar aanleiding van bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:   
  
Helder Helmond vraagt in haar brief van 4 januari aandacht voor de situatie van Stichting Stadsgalerij 
Helmond. Concreet wordt in de brief één vraag gesteld.  
  
1.       We hopen dat de gemeente wellicht een ander gemeentelijk pand ter beschikking kan en wil stellen 
om wederom, al is het maar tijdelijk, deze aparte objecten veilig te stellen?  
  
Als eerste willen wij opmerken dat ons college kennis heeft genomen van het overlijden van de heer Van 
Neerven, maker van de maquettes en dat we meeleven met de familie en de stichting.    
  
Ons college heeft eerder een verzoek van Stichting Stadsgalerij Helmond ontvangen over de 
huisvestingssituatie. Toen was de vraag om opgenomen te worden in het Van Gend en Loos gebouw. In de 
collegevergadering van 10 juli 2018 hebben wij daarover een besluit genomen en dit per brief van 11 juli aan 
de stichting laten weten.   
  
Wij hebben besloten om geen structurele medewerking te verlenen aan de huisvesting van Stadsgalerij 
Helmond. Wel werd tijdelijk het pand aan de Heistraat beschikbaar gesteld.   
  
De brief van Helder Helmond geeft geen aanleiding om op deze besluitvorming terug te komen. Net als u 
hebben wij waardering voor alle tijd en energie die is gestoken in het maken van de maquettes. Wij zien de 
collectie, met alle respect voor de uren die er in zijn gestoken en het bijzondere resultaat, toch op de eerste 
plaats als het resultaat van een hobby en liefhebberij. Het kan niet worden aangemerkt als een museale 
collectie. De maquettes zijn weliswaar een weergave van verdwenen gebouwen in Helmond, maar dat 
betekent niet automatisch dat ze in een museum thuis horen. Zo zijn andere Helmonders bezig met het 
schilderen van Helmondse taferelen, dichten over Helmond, etcetera. Het tentoonstellen van het resultaat 
zien wij niet als een gemeentelijke verantwoordelijkheid, ook niet in financiële zin. Het eindigen van de 
tijdelijke huisvesting in de Heistraat betekent dan ook dat de stichting zelf voor een alternatieve oplossing zal 
moeten zorgen.   
  
Het huisvesten van de maquettes in de Heistraat was een tijdelijke oplossing; de Stichting was daarvan op 
de hoogte. Onlangs hebben wethouders Van den Waardenburg en Maas een bezoek gebracht aan de 
Stadgalerij. Daarbij is waardering uitgesproken voor alle inzet van de stichting en de heer Van Neerven in 
het bijzonder, en daarbij is nogmaals aangegeven dat de gemeente niet opnieuw voor huisvesting zal 
zorgen. Over het definitief eindigen van de huurovereenkomst zal nog ambtelijk contact worden opgenomen 
met de Stichting. Tevens is de suggestie gedaan om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met partners in de 
stad, zoals verzorgingshuizen. 
  

  
Hoogachtend,   
   
burgemeester en wethouders van Helmond  
   
mevr. P.J.M.G. Blanksma - van den Heuvel                mr. drs. A.P.M. ter Voert  
de burgemeester                                                          de secretaris                                                                         
  
 


