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Geacht college 
 
In een artikel van het ED ( regio ) van donderdag 21 januari  werd onze fractie onaangenaam verrast met de 
berichtgeving dat de gemeente had ingegrepen bij een onderlinge “ burenhulp” tussen 2 ondernemers in 
winkelcentrum de Bus. 
De winkelier van Primera had enkele artikelen voor de verkoop aangeboden in supermarkt Plus. Artikelen 
die veelal waren gebonden aan een tijdspad en die zodoende in een later stadium onbruikbaar zouden 
worden. Een wederdienst tussen 2 winkeliers en als “ burenhulp” mag worden aangemerkt. Zeker in deze 
zware tijd waar MKB-erg het hoofd moeilijk boven water kunnen houden, kan worden toegejuicht. Overigens 
niet te vergeten een dienst naar onze inwoners die specifiek op zoek zijn naar deze artikelen! Alleen deze 
vorm van “ burenhulp” druist volgens uw handhavers in tegen de coronaregels. In het toch al grijze en 
discutabele gebied van covid maatregelen is dit naar onze inzichten heel ver gezocht! Want verhoogt zo’n “ 
burenhulp” het risico van ( meer ) besmettingen? Kortom onze fractie betreurt uw handhavende actie! 
Uit het artikel hebben we begrepen dat Primera in winkelcentrum de bus, weliswaar voor beperkte 
dienstverlening, weer is geopend. Terwijl vanuit eigen ervaring is gebleken dat de Primera vestiging in de 
Ameidestraat wel normaal is geopend. Overigens niet alleen voor het afhalen van pakketdienst maar ook 
gewoon voor de aankoop van kantoorartikelen ( postzegels, enveloppen of wenskaarten ) Begrijpelijk dat 
zulke situatie verwarring oplevert. Onze vraag daarin is hoe dit is te verklaren ? Verder willen wij de vraag 
stellen vanuit welke voorwaarden de handhavende actie in WC de Bus werd gedaan. 
In afwachting van uw reactie 
 
Fractie Helmond Aktief 
Namens deze  
Fvz Berry Smits 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
Ten tijde van de aangehaalde kwestie (januari 2021) gold het volgende:  
De coronaregels van de verlengde lockdown waren zeer streng en beperken veel winkeliers in hun 
bedrijfsvoering. Alleen winkels in de levensmiddelenbranche, dierenspeciaalzaken en drogisterijen mochten 
hun deuren geopend houden, alle overige winkelbranches dienden te zijn gesloten.  
 
Concreet betekende dit dat Primera De Luifel in winkelcentrum De Bus alleen als servicepunten voor het 
versturen of ontvangen van brieven en postpakketten open mocht zijn en dat supermarkt Plus wel geopend 
mocht zijn omdat zij overwegend levensmiddelen (eten en drinken) verkochten. Aan de openstelling van 
winkels in de levensmiddelenbranche had de minister, in het belang van de bescherming van de 
volksgezondheid, strenge voorwaarden gesteld. Een van die voorwaarden was dat het winkels in de 
levensmiddelenbranche niet was toegestaan het non-foodassortiment uit te breiden. Met de verkoop van 
agenda’s en kalenders van de Primera breidde supermarkt Plus zijn non-foodassortiment uit - wat dus niet 
was toegestaan.  
 
De gemeente Helmond houdt toezicht op de naleving van de coronaregels. Die taak en verantwoordelijkheid 
nemen wij met het oog op het voorkomen van de verdere verspreiding van gezondheidsrisico’s serieus, hoe 
begrijpelijk het ook is dat ondernemers in deze moeilijke tijd zoeken naar creatieve manieren om hun waren 
te kunnen verkopen.  
 
Wij hebben naar aanleiding van het krantenbericht over de verkoop van agenda’s en kalenders van de 
Primera in supermarkt Plus dan ook contact gezocht met beide ondernemers om uit te leggen dat deze 
verkoop plaatsvindt in strijd met de coronaregels en de achterliggende gedachte van de lockdown. De 
uitbaatster van Primera De Luifel heeft na goed overleg aangegeven de verkoop van agenda’s en kalenders 
in supermarkt Plus te zullen staken. 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 


