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Geacht college van burgemeester en wethouders, 
 
Vorige week woensdag hebben we als Helder Helmond ons buurtcafé gehouden bij Helmond Sport. 
Meerdere woordvoerders van verschillende supportersgroepen hebben daar gesproken en hun onvrede 
geuit over de huidige gang van zaken. Het enthousiasme voor het nieuwe stadion neemt in een rap tempo 
af. Dit komt voor een groot deel omdat de supporters nauwelijks tot niet bij de vormgeving worden 
betrokken. Telkens krijgen ze te horen dat ze als supporters zeker nog aan bod komen en dat er nog niets is 
beslist. De supporters hebben het gevoel dat ze aan het lijntje worden gehouden. We zijn hier nogal van 
geschrokken. Ook hebben we het inhoudelijk gehad over het nieuwe supportershome. De supporters zijn blij 
dat er vanuit de gemeente wat beweging komt. Er blijven wel twijfels of de beoogde vierkante meters 
rendabel gemaakt kunnen worden. Tien bij tien is an sich al erg klein, maar daar moeten dus ook nog een 
bar en toiletten in worden verwerkt. Er blijft uiteindelijk dus maar weinig over.  
 
Helder Helmond heeft daarom de volgende vragen:  

1. Klopt het dat supporters voorafgaand aan het stadionproces inspraak is beloofd? En zo ja, is bekend 
waarom dit tot op heden nauwelijks tot niet in gebeurd? Deelt het college onze mening dat dit nog 
moet gebeuren voordat er zaken definitief worden gemaakt?  

2. Klopt het dat er al concepttekeningen liggen voor het nieuwe stadion? En zo ja, waarom zijn deze 
nog niet met de gemeenteraad gedeeld? Bent u bereid de tekeningen binnen afzienbare tijd alsnog 
te delen?  

3. Deelt het college onze mening dat een supportershome rendabel moet zijn te maken, en dat 
daarvoor voldoende vierkante meters nodig zijn? En dat de nu beoogde honderd vierkante meter 
daar niet aan voldoet?  

4. Is de wethouder bereid hierover het gesprek aan te gaan met supporters? En zo ja, kan worden 
toegezegd dat de gemeenteraad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van deze 
gesprekken?  

5. Kunt u als college toezeggen de gemeenteraad in commissieverband op de hoogte te houden over 
de ontwikkelingen van het stadionplan in brede zin?  

 
Helder Helmond is zéér benieuwd naar zowel de reactie van raad als van het college van B&W!  
 
Met heldere groeten,  
Namens de Helder Helmond Fractie,  
Martijn Rieter, Raadslid Helder Helmond 
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Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van voorgenoemde, delen wij u het volgende mede: 

 
1. Klopt het dat supporters voorafgaand aan het stadionproces inspraak is beloofd? En zo ja, is bekend 

waarom dit tot op heden nauwelijks tot niet in gebeurd? Deelt het college onze mening dat dit nog moet 
gebeuren voordat er zaken definitief worden gemaakt?  
 
Wij zijn met alle partners die betrokken zijn bij de totstandkoming van het Multi Functionele Sport 
Accommodatie in gesprek. Iedere partner is zelf verantwoordelijk voor de betrokkenheid van hun eigen 
achterban.  
 

 
2. Klopt het dat er al concepttekeningen liggen voor het nieuwe stadion? En zo ja, waarom zijn deze nog 

niet met de gemeenteraad gedeeld? Bent u bereid de tekeningen binnen afzienbare tijd alsnog te delen?  
 

Momenteel wordt gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp van de Multi Functionele Sport Accommodatie 
(waar het stadion onderdeel van is) en van de buitenruimte met sportvelden. Als het Voorlopig Ontwerp 
gereed is en doorgerekend zal dit worden gepresenteerd in de raad. Dit is reeds gepland in het eerste 
kwartaal van 2020. 

 
3. Deelt het college onze mening dat een supportershome rendabel moet zijn te maken, en dat daarvoor 

voldoende vierkante meters nodig zijn? En dat de nu beoogde honderd vierkante meter daar niet aan 
voldoet?  
 
In de samenwerkingsbijeenkomst met BVO Helmond Sport is destijds afgesproken dat in de 
afgesproken m2 ook het supportershome zou worden gerealiseerd. Bij het opstellen van het programma 
van eisen voor de Multi Functionele Sport Accommodatie (MFSA) heeft de BVO Helmond Sport BVO de 
keuze gemaakt om geen m2 voor het supportershome op te nemen. Gezien het rumoer dat is ontstaan 
omdat het supportershome geen plek heeft in de MFSA, heeft de gemeente aan de architect gevraagd 
om een voorstel uit te werken. Er is nu een plek onder de tribune voorgesteld waar in combinatie met het 
voorliggende plein het supportershome zou kunnen worden gehuisvest. Bij het plein zijn nu al toiletten 
voorzien De gemeente zal in overleg met de BVO Helmond Sport in gesprek gaan met de supporters bij 
de nadere uitwerking van het ontwerp voor het supportershome.   
 

4. Is de wethouder bereid hierover het gesprek aan te gaan met supporters? En zo ja, kan worden 
toegezegd dat de gemeenteraad periodiek wordt geïnformeerd over de voortgang van deze 
gesprekken?  

 
De gemeente zal in overleg met de BVO Helmond Sport in gesprek gaan met de supporters bij de 
nadere uitwerking van het ontwerp voor het supportershome. Met u als raad is afgesproken om u 
tweemaal per jaar te informeren over de laatste stand van zaken van het project Sport- en 
(be)leefcampus De Braak. Indien er tussentijdse ontwikkelingen plaatsvinden, wordt u hierover uiteraard 
geïnformeerd.   

 
5. Kunt u als college toezeggen de gemeenteraad in commissieverband op de hoogte te houden over de 

ontwikkelingen van het stadionplan in brede zin? 

Met u als raad is afgesproken om de gemeenteraad tweemaal per jaar te informeren over de laatste 
stand van zaken van het project Sport- en (be)leefcampus De Braak. 
 

Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
De burgemeester      de secretaris 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel   mr. Drs. A.P.M. ter Voert 

 


