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Geachte leden van het college, 
 
Helder Helmond is met stomheid geslagen vanwege de illegale bokspartijen gisteravond maandag 15 juni in 
het Weverspark. En dan met name dat er totaal niet gehandhaafd is. Er zijn geen aanhoudingen verricht. Er 
zijn geen boetes uitgeschreven. Er schijnt alleen gesproken te zijn om de zaak niet te laten escaleren. 
Helder Helmond heeft daardoor het nadrukkelijke idee dat men niet heeft durven handhaven. En dat vinden 
wij een zeer kwalijke zaak. Dit is meten met twee maten. Daar waar de horeca streng wordt gecontroleerd. 
En de vele verenigingen van contactsporten al vanaf maart niet binnen kunnen sporten en pas heel 
misschien weer per 1 september aan de slag mogen. En hier in de openlucht, totaal in strijd met de 
anderhalve meter eisen, wordt een officiële kickbokswedstrijd gehouden; mét bokshandschoenen, mét een 
officiële scheidsrechter. Het moet niet gekker worden! 
Helder Helmond heeft daarom de volgende vragen: 

1. Waarom is er gisteravond niet officieel gehandhaafd met boetes en aanhoudingen? 
2. Bent u alsnog m.b.v. de vele camerabeelden bereid om alsnog de overtreders te gaan aanhouden 

en te gaan beboeten? 
3. Bent u het met ons eens dat wij dit niet aan de stad kunnen uitleggen dat dit wordt getolereerd? 
4. Bent u bereid om de mobiele camera hier weer te plaatsen? 

 
In afwachting van een spoedige reactie maar vooral actie. 
 
Met heldere groet, 
 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
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Antwoord van het college van burgemeester en wethouders: 
 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede: 
 
Zoals in de bredere terugkoppeling in de gemeenteraadsvergadering van 30 juni is gemeld, vinden wij deze 
gebeurtenissen onacceptabel. Wij tolereren het niet dat de straat regeert en daarom hebben we op 
dinsdagavond 23 juni en vrijdag 26 juni jongstleden zware bestuurlijke middelen ingezet, zodat de politie 
stevig kon optreden als dat nodig zou zijn.  
 
Op maandagavond 15 juni jl. heeft een ‘’boxevent’’ plaatsgevonden in het Weverspark. Hierop is met de 
beschikbare mogelijkheden vanuit jeugdwerk, handhaving en politie tegen opgetreden met als doel de 
situatie te beëindigen. De organisator is de volgende dag gesommeerd te verschijnen bij de burgemeester 
en de teamchef van politie, waarbij in een zogenaamd stopgesprek duidelijk is gemaakt dat deze situatie niet 
meer mag voorkomen. De organisator heeft hierop ook een formele waarschuwing ontvangen.  
 
Uiteraard maakt de politie waar mogelijk gebruik van beschikbare camerabeelden om relevant 
bewijsmateriaal veilig te stellen en waar nodig verdachten aan te houden. Zo heeft de politie – na eerdere 
aanhoudingen op 23 juni – ook later aan de hand van de camerabeelden nog een verdachte aangehouden 
die betrokken was bij de incidenten van die avond.   
 
Afgelopen dinsdag is in de gemeenteraadsvergadering toegelicht dat er twee mobiele camera’s worden 
ingezet bij het Weverspark en het Advocaat Botsplein. Daarnaast zijn we bezig met een bredere aanpak van 
de Binnenstad/Heistraat. Hier praten we u op 7 juli aanstaande bij de informatieve sessie veiligheid over bij.  
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond 
 
Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel  H.J. de Ruiter 
burgemeester      secretaris 
 


