
   

                                            

Koolen: (Gemeente)raad mist ……….  

 

Als ik s’avonds de wijk Brandevoort binnen kom rijden dan zijn vele mooie gevels verlicht, dat geeft 

een warm welkom. We zijn deze maand begonnen met een beslissing in de gemeenteraad die voor 

altijd de boeken in zal gaan als een mooi en duur plan. Bijna de gehele raad ging mee met de nieuwe 

plannen van de MFSA waarin Helmond Sport het goed heeft gedaan voor zichzelf. Er is binnen onze 

gemeenteraad geworsteld met een duivels dilemma, maar als je ergens voor staat zoals de financiën 

en het kasboekje van de stad, dan blijf je bij je standpunt en heb je om het juiste geluid naar de 

stad af te geven.  

 

Op het moment dat ik dit schrijf gaat sinterklaas over de daken in de wijk Brandevoort, tenminste ik 

hoop dat hij dat veilig doet met al die tuitjes. De bewoners hebben te horen gekregen zelf voor de 

kosten op te draaien. Er is volgens de wethouder geen constructiefout. . Gelukkig wil de 

aannemer helpen. Helder Helmond blijft de situatie kritisch volgen. 

 

Dan hebben we nog de treurwilg achter het gemeentehuis. Een monumentale boom die nu kort 

gewiekt is met het idee ‘’De boom is ziek, we kunnen deze niet verplaatsen’’. Kunnen of willen? En je 

hebt pas  als je er omheen had gebouwd zoals dat in den lande al is gebeurd. Was een mooie 

binnentuin geworden zou ik gedacht hebben. 

 

Dan hebben we het over de ideeën die er zijn om voor de ouderen en iedere gebruiker van het 

zwembad, de whirlpool en sauna/stoombad te plaatsen in het nieuwe zwembad. Ik hoop dat er wel 

warm water in komt voor de deelnemers die daar nu ook gebruik van maken. De wethouder zei dat 

dat structureel 6.000euro gaat kosten per jaar, maar we hebben wel miljoenen over uit de 

reservepot de komende 40 jaar. Je hebt  als je dit als gemeenteraad en als wethouder wel kan 

toezeggen/rechtzetten. Ik kan de Helmondse bevolking niet uitleggen waarom ze naar de 

voedselbank moeten en geen goede zorg aan huis of hulpmiddelen op maat krijgen zonder daarvoor 

te moeten vechten. 

 

Dan hoop ik dat we een rustig oud en nieuw gaan krijgen. De laatste dagen is het weer wat rustiger in 

de stad door de harde aanpak van de burgemeester waar nodig. Alleen jammer dat de gemeenteraad 

niet de  heeft om te stemmen met het juiste signaal naar de stad. 

 

Dan wil ik jullie hele fijne feestdagen wensen en een gezond 2021  
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