
   

                                            

Rieter: Wie wordt Helmondse Nachtburgemeester? 

 

Mensen zullen gek op hebben gekeken als ze het eerste weekend van augustus op stap zijn geweest 

in Helmond. Dat weekend bezocht namelijk onze eigen Burgemeester het Helmondse 

uitgaansgebied. En nee ze was daar niet voor een kroegentocht, maar om de verschillende 

horecazaken te controleren op naleving van de coronaregels. „Het was er druk, men stond tegen 

elkaar aan en de 1,5 meter afstand was ver te zoeken” constateerde Blanksma. Het nachtbezoek van 

onze Burgemeester vond plaats nadat de politie had vastgesteld dat de coronaregels slecht werden 

bewaakt. Deze reactie is volgens Helder Helmond naïef omdat 2 maanden ervoor de horeca al had 

aangegeven dat coronaregels niet te handhaven zijn in de nachthoreca. 

 

Vijf horecaondernemers kregen een waarschuwing. Als ze blijven verzaken, dreigt een boete van 

10.000 euro. Wat me opviel is dat een dag later de Horecabelangenvereniging stevig reageerde op de 

boodschap van de Burgemeester. Zo zou de gemeente ook debet zijn aan het slecht naleven van de 

coronaregels. En zouden afspraken niet zijn nageleefd: de gemeente heeft geen boa’s ingezet en er is 

nooit gehandhaafd. Terechte kritiek naar de mening van Helder Helmond. Want niet alleen de 

horeca, ook de gemeente Helmond is verantwoordelijk voor de slechte naleving van de coronaregels 

in het uitgaansgebied. Ook dreigen met een boete van 10.000 euro is buitenproportioneel. Als een 

ondernemer er alles aan doet om aan de regels te voldoen, moet deze ondernemer niet gestraft 

worden als bezoekers zich er niet aan houden. Uit angst voor boetes hebben verschillende 

ondernemers de kroegen al gesloten. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! 

 

Kortom, de communicatie tussen de gemeente en de horeca verloopt erg stroef. En dat in een 

periode waarin de horeca er alles aan doet om deze crisis te overleven. Verschillende Helmondse 

ondernemers geven aan dat er wat moet veranderen: er zou meer moeten worden samengewerkt. In 

combinatie met het nachtbezoek van onze Burgemeester heeft me dat aan het denken gezet. Zou 

een ‘’Helmondse Nachtburgemeester’’ hier een rol in kunnen spelen? Iemand die een 

toonaangevende rol speelt in het nachtleven van Helmond. En daarmee als spil kan fungeren tussen 

de nachthoreca en de gemeente. Om zodoende eenheid te creëren tussen de Helmondse 

ondernemers. Daarnaast zou deze Nachtburgemeester gevraagd en ongevraagd beleidsadvies aan de 

gemeente kunnen geven. Gericht op het bevorderen van het Helmondse nachtleven. Een lokale 

verkiezing zou volgens Helder Helmond uitkomst kunnen bieden. Veel steden doen dit al. Nu 

Helmond nog! Wie wordt de Helmondse Nachtburgemeester? 
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