
   

                                            

Aan de raad en college 

van de gemeente Helmond 

                     Helmond, 14 maart 2019. 

Betreft: Home Computer Museum te Helmond 

 

Geachte leden van de raad en B&W, 

beste dames en heren, 

 

Helder Helmond is er van overtuigd dat we als Helmond met het ‘Home Computer Museum’ 

(HCM) in Helmond goud in handen hebben! Dit unieke museum kan ook mee Helmond op 

de kaart zetten. Wie vroeger ‘Rosmalen’ zei, dacht indertijd meteen aan het voormalige 

Autotron. Hetzelfde kan ook gebeuren met het ‘Home Computer Museum’ voor Helmond! 

Het is een complete collectie, waarbij alle meer dan 70 verschillende computers nog te 

bespelen zijn. Deze collectie is uniek in west Europa. Oftewel het is een interactief museum 

wat een lange verblijftijd waarborgt. Het geeft een goed beeld van wat er geweest is en 

spreekt zowel de jeugd als de oudere jongeren en de jongere ouderen aan. Daarnaast heeft 

het museum ook een heel belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Niet alleen vanwege 

de 15 vrijwilligers maar bijvoorbeeld ook vanwege de plek voor dagbesteding van jongeren 

met autisme die bovengemiddeld goed zijn op het terrein van IT (informatie technologie). 

Twee jaar geleden zou dit museum nog samen met o.a. de monumentale draaiorgels en de 

EDAH-collectie onderdeel uit gaan maken van het Graveerderijgebouw. Er werd echter 

vanuit de gemeente geadviseerd om alvast zelf te gaan starten omdat het met dat traject 

nog wel even kon duren. En dat betekende dat vorig jaar op 17 maart 2018 het HCM de 

deuren opende voor het publiek. In de loop van dat jaar werd echter duidelijk dat het 

Graveerderij-project niet zou doorgaan. Maar ook dat de gemeente het HCM niet als een 

Helmondse collectie ziet? Helder Helmond is van mening dat het HCM als technologie-

museum juist wèl heel goed bij Helmond past! Helmond, een van de belangrijke historische 

industriesteden van Nederland (al meer dan 150 jaar) met de nog immer bestaande 

succesvolle textiel- en metaalfabrieken. Techniek zit in het DNA van Helmond. En daar past 

het HCM perfect bij. Sluit ook prima aan bij Helmond als brainportstad. Inmiddels is het HCM 

o.a. aangesloten bij de Museumkring Peelland. 

Helder Helmond heeft daarom de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons eens dat het HCM prima past bij het techniek-DNA van Helmond? 

2. Voor alle Helmondse musea wordt de huur betaald. Kan dat wellicht ook voor HCM? 

3. Mag er vanaf de Noord-Koninginnewal een bewegwijzering komen? 

4. De huidige lokatie is 500 m2. De wens is 1500 m2. Heeft de gemeente eventueel nog 

een geschikte ruimte? 

In afwachting van uw hopelijk positieve reactie. Met heldere groet, 

 

Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 


