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Geachte voorzitter, collega-raadsleden, wethouders, ambtenaren, mensen op 
de publieke tribune, de media en natuurlijk de mensen thuis voor de buis!

Voorzitter, (INLEIDING)
Helmond, stad sinds 1178 !!! 40 jaar geleden al weer, in 1978, heeft Helmond 
uitvoerig en uitbundig stilgestaan bij haar 800-jarig bestaan! Over amper 10 
jaar in 2028 kunnen we bij het 850-jarig bestaan wederom een geweldig 
volksfeest organiseren. Daar zijn natuurlijk ook voldoende middelen voor 
nodig. Helder Helmond stelt voor om vanaf nu jaarlijks alvast € 1 (één Euro) per 
inwoner te sparen. Wij dienen daar een MOTIE voor in.

Voorzitter, (COMMUNICATIE)
Helder Helmond hecht heel veel waarde aan een goede communicatie. Als een 
oranje draad is dat terug te vinden in onze manier van politiek bedrijven. 
Helder Helmond vindt dat zelfs van wezenlijk belang! Het door een 
meerderheid van de raad omarmde Osse model zou daar ook aan bij moeten 
dragen. Helder Helmond is van mening dat dat tot op heden nog niet is gelukt. 
Eerder zelfs vooralsnog is mislukt! Ja voorzitter, harde taal! Maar de feiten 
spreken voor zich! Nauwelijks opiniecommissies. Nog geen enkele echte 
podiumbijeenkomst. En de bijeenkomst van vandaag is ter elfder ure ook weer 
verworden tot een ellenlange voorleeswedstrijd! Helder Helmond heeft het 
gevoel dat de college-partijen een spelletje spelen met de niet-college-partijen. 
Met als klapstuk de vorige week de nek omgedraaide vergadering met de 
technische vragen en Berap. Zo ga je niet met elkaar om!

Ook het komen met argumenten als “we moeten niet terug kijken, maar 
vooruit kijken” bij het bespreken van de jaarverantwoording is een zwaktebod. 
Van fouten kun je, en moet je leren, en dat begint bij het erkennen van fouten. 
Accountants die woorden zoals “kunst en vliegwerk” gebruiken roepen weinig 
vertrouwen op. 



                                           

Voorzitter, (CENTRUM)
Vorig jaar stelde Helder Helmond nog dat we de bestrijding van de leegstand in 
het centrum veel belangrijker vinden dan het aanleggen van een derde park 
naast het kasteelpark en de Warande. Wie schetst onze verbazing dat er nu 
plannen liggen om bestaande winkels én horeca in de aanloopstraten en zelfs 
in winkelstrips als Vondellaan te paaien om naar het centrum te komen. 
Volgens Helder Helmond is dat verschuiven van problemen want op die wijze 
komen elders in de stad winkels leeg te staan. Los nog van de vraag of de 
verhuisde ondernemers na een of twee jaar in het veel duurdere centrum niet 
het lootje gaan leggen. Er moeten toch creatievere oplossingen mogelijk zijn 
voor de bestrijding van de leegstand en de verlevendiging van ons centrum! 
Voorzitter,
Voor wat betreft het Havenpark, inmiddels omgedoopt tot Burgemeester 
Geukerspark, nog hetvolgende. Helder Helmond heeft al eerder aangegeven 
dat we aan de noordzijde, net onder Keyserinnedael, een of twee woontorens 
als een optie zien. In navolging van diverse hoge woontorens elders in 
Nederland (zoals in Rotterdam maar ook veel dichterbij in Eindhoven) zouden 
hier twee hogere ranke woontorens (misschien wel 20 verdiepingen?) in de 
vorm van een bout én een spoel, refererend aan ons industrieel verleden, 
kunnen worden verwezenlijkt. Twee fraaie blikvangers die Helmond nog meer 
op de kaart zetten!

Voorzitter, (VEILIGHEID)
Helder Helmond vindt dat de discussie of er meer dan één coffeeshop in 
Helmond moet zijn, weer moet worden gevoerd. De recente actie tegen de 
grote hoeveelheid, met name jonge drugs-koeriers is meer dan genoeg 
aanleiding. Wij dienen daar een MOTIE voor in.

Voorzitter, (WIJKEN)
Helder Helmond maakt zich al jaren grote zorgen over de Annawijk. Wij zijn dan 
ook blij dat er eindelijk een wijkontwikkelingsplan gaat komen. Maar Helder 
Helmond vindt het daarbij van wezenlijk belang, voor het welslagen ervan, dat 



                                           

er ook nadrukkelijk aan de knop gaat worden gedraaid wie er wel, en wie er 
niet in de wijk moeten kunnen komen wonen de komende jaren!
En om te voorkomen dat we te laat met wijken aan de slag gaan vragen wij nu 
aandacht voor de wijken Heldmond-Noord en Helmond-Oost. Deze wijken 
moeten zo spoedig mogelijk zogenaamde majeure projecten worden waarbij 
de wijkbwoners van meet af aan worden betrokken.
Tevens verdient ook de Heistraat en omgeving meer aandacht. Qua veiligheid 
en overlast is daar ook nog werk te doen.
Voorzitter,
In algemene zin vindt Helder Helmond dat we in onze wijken niet alleen veilig 
en goed behuisd moeten wonen met voldoende bepaalde voorzieningen in de 
directe omgeving. Nee het moet ook een schone en gezonde omgeving zijn. 
Mensen moeten niet alleen IN maar ook BIJ hun huis IN hun tuin prettig 
kunnen leven. En dat geldt ook voor lawaai. Helder Helmond heeft daarom 
recentelijk vragen gesteld over zowel geuroverlast in het algemeen en 
houtstook-overlast in het bijzonder. Wij zijn benieuwd of u daar nu al een 
reactie op kunt geven?

Voorzitter, (ONDERWIJS EN WERK)
Er is een tekort aan technisch opgeleide mensen. Waarom neemt de regio geen 
verantwoordelijkheid en zet Brainport extra aan het werk.
Maar het belangrijkste is natuurlijk banen, banen, banen. 

Voorzitter, (ZORG EN WELZIJN)
Helder Helmond ziet een trend in de cijfers van 2017 en 2018 dat we wederom 
geld overhouden en zullen overhouden vwb de WMO-gelden. Wel veel geld 
uitgegeven aan begeleiding maar slechts een kwart voor de hulp in de 
huishouding waardoor ruim 4 miljoen vooralsnog overblijft! Ook bij beschermd 
wonen is te zien dat er nog weinig van het budget is gebruikt. Van de 
beschikbare ruim 17 miljoen amper 7 miljoen. Hier houden we dus vooralsnog 
10 miljoen over. En dat terwijl er zoveel geld nodig is voor deze doelgroep!
Ook bij de jeughulpverlening zien we hetzelfde beeld. Heel veel geld voor 
begeleiding. Maar bij de jeugdhulpverlening mét verblijf is nog niet de helft 



                                           

ingezet. Op de door ons afgelopen week gestelde vragen hierover wordt zelfs 
ontwijkende geantwoord! 

Voorzitter, (INCLUSIEVE STAD)
Het VN- Verdrag toegankelijkheid houdt meer in dan alleen drempels. Het is 1 
minuut voor 12. VN-Ambassadeurs samen aan de slag met de gemeente. 
Helder Helmond is blij met de inmiddels al 4 VN-ambassadeurs die samen met 
een speciaal aangewezen ambtenaar een inclusie-agenda gaan opzetten. Op 7 
november gaan zij samen naar de werkconferentie van de VNG in Utrecht om 
samen stappen te zetten richting een inclusieve samenleving. Hieronder valt 
bijvoorbeeld het aanpassen van websites met spraakondersteuning. Maar zo 
moeten bij nieuw beleid personen met een handicap of organisaties die hen 
vertegenwoordigen ook betrokken worden. Daarbij is het goed te weten dat 
gemeentes niet op nul beginnen. Met de ratificatie van het VN-Verdrag op 14 
juli 2016 is in de jeugdwet, WMO, en Participatiewet de verplichting 
toegevoegd om in het (verplichte) periodiek plan op te nemen, hoe de 
gemeenteraad uitvoering geeft aan het VN-Verdrag. Deze periodieke plannen 
dienen samengevoegd te worden tot één integraal plan voor het hele sociaal 
domein. Zaak is om er één algemeen beleid van te maken, wat voor iedereen 
beter en niet enkel voor personen met een handicap. Voorbeeld. Zo is een 
winkelstraat zonder (hoge) drempels en paaltjes niet alleen fijn voor personen 
in een rolstoel, maar ook voor ouders met een kinderwagen, ouderen met een 
rollator en iemand die tijdelijk op krukken loopt of in een rolstoel beland. De 
wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte regelt dat 
personen net als ieder ander behandeld moeten worden en hier toe ook 
aanpassingen kunnen eisen. Daarbij moet de aanpassing geschikt en 
doeltreffend zijn maar mag geen onevenredige belasting vormen. Een 
“Meedenkende cliënt is  een goedkopere cliënt”.

Voorzitter, (CULTUUR EN SPORT)
Helder Helmond gunt duikvereniging Aquarius een dieper bad dan nu wordt 
voorgesteld. Wat zijn de kosten voor een 5 meter diepe put? Een 4 meter diepe 



                                           

put? Een van 3 ½ meter en een van 3 meter? Als we dat weten kunnen we als 
raad pas kiezen.
Voorzitter,
Helder Helmond blijft als cultuur-partij aandacht vragen voor de huisvesting 
van zowel de monumentale draaiorgels als van het EDAH-museum. Het EDAH-
museum is inmiddels al zo goed als ingepakt. Voor de draaiorgels zal dat heel 
wat moeilijker gaan! Deze kunnen niet uit elkaar gehaald ergens opgeslagen 
worden. Maar dienen bij een eventuele tussentijdse opslag, als niet meteen 
een op een verhuisd kan worden, weer opgebouwd te worden én wekelijks 
bespeeld te worden. Want anders is het gedaan met deze unieke collectie.
Voorzitter,
Bij het RHCe, het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, is het 
spreekwoordelijk een rommeltje. Wat Helder Helmond betreft is de tijd rijp om 
ons rijke Helmondse archief weer terug te halen naar Helmond. En wat ons 
betreft samen met de archieven van Peelland. Een en ander mogelijkerwijs 
naar het Gemertse model. Wij dienen daar een MOTIE voor in.
Voorzitter,
Helmond heeft helaas het imago van sloopstad, De discussie rondom de 
karakteristieke gevel aan de Ameidestraat is daarvan wederom een voorbeeld. 
Toch is er de afgelopen jaren heel wat gered en gerestaureerd. En het is dan 
ook goed dat er nu goede ideeën zijn om op kort termijn te gaan inventariseren 
wat we naast de reeds beschermde gebouwen (gemeentelijke en 
rijksmonumenten) aan bijzondere gevels en gebouwen hebben die we graag 
voor de toekomst zouden willen behouden.

Voorzitter, (OPENBARE RUIMTE)
Helder Helmond vraagt zich af, als er geld over is in de jaarrekening van 2017, 
voor groenvoorziening en natuur, hoe het dan toch kan dat het onkruid een 
eigen leven leidt bij de meeste woonwijken.
De mooie parels van de stad, de nieuwe woonwijken, daar is goed onderhoud. 
Maar bijvoorbeeld Helmond Noord, Dierdonk en Rijpelberg is het onderhoud 
erg slecht, zeg maar achterstallig onderhoud. Ook onlogisch werken! 



                                           

Bijvoorbeeld eerst de veegwagen over de fietspaden en de dag erna de 
onkruidborstel over de stoepen, en de rommel laten liggen. En dan vraagt de 
gemeente aan haar inwoners om het rondom hun huis een beetje bij te 
houden.
Het is niet meer bij te houden!!! en waar het vies is trekt weer afval aan. De 
inwoner verliest zo het geloof in de gemeente op verbetering.
Waarom zijn de middelen en maatregelen niet ingezet in 2017 en waarom is 
het resultaat in 2018 ook niet verbeterd? Hoe staat het saldo ervoor in 2018 
voor groenvoorziening en onderhoud? Wat gaat de gemeente doen om het 
achterstallige onderhoud aan te pakken in de verschillende wijken? Waarom 
worden de Entree Wijken wel goed onderhouden? Waarom is het niet goed 
verdeeld binnen de gemeente? Samen voor ons Helmond! We hebben een 
mooie groene stad en dat we willen we graag zo houden, maar dan niet tussen 
de stoeptegels...........
En niet te vergeten: heel Helmond ligt vol glas! Daar moet echt iets aan gedaan 
worden!

Voorzitter, (TOT SLOT)
Tot slot is Helder Helmond heel benieuwd naar uw reactie. Want los van het 
feit of een of meerdere van onze moties en/of amendementen nu wel of niet 
worden aangenomen, zijn wij toch bezorgd over het voorgestelde te voeren 
financiële beleid. Op zich kunnen wij ons weliswaar vinden in uw voorstellen. 
Maar Helder Helmond heeft ook andere prioriteiten en vindt het gebruik van 
de bestemmingsreserves slecht en zeker een slecht signaal naar de Helmondse 
bevolking.

Tot zover in eerste instantie.


