
   

                                            

van de Werff: Alles draait om de Euro 

 

Er spelen nogal wat zaken een belangrijke rol in het lokale nieuws zoals: stikstof problemen, 

stijgende bouwkosten, vertraging, budgetoverschrijding, duurzaamheid en bodemverontreiniging. Er 

zijn in verband hiermee drie dingen die bij Helder Helmond een rol 

spelen:  

 

Huis van de stad. Ons nieuwe, duurzame stadhuis wordt volgens de 

wethouder van Dijk budgettair neutraal gebouwd en alle bewijzen 

staan in degelijk onderbouwde documenten. Onverwachte zaken als 

bodemverontreiniging en de stikstofmaatregelen staan er niet in. 

Helder Helmond vraagt zich af of het nieuwe stadhuis wel ”smoel” kan 

krijgen op de plek van het oude stadskantoor, opgesloten tussen de Vlisco en de hoogbouw rond het 

station. Boscotondo heeft dat in elk geval wel. Wij, als Helder Helmond blijven kritisch kijken naar de 

ontwikkelingen, zeker als het over het budget gaat.  

 

Openbaar onderwijs. Er is een chronisch gebrek aan geld als het gaat over het openbaar onderwijs. 

Door de erfenis van de vorige coalitie zitten we nu met het afgesproken IHP (Intergraal 

HuisvestingsPlan) en de gevolgen daarvan. Er uit springt het “Jan van Brabantcollege” aan de 

Molenstraat. Ze roepen al jaren om extra geld voor nieuwbouw en een andere plek. Het Dr.-

Knippenbergcollege krijgt nieuwbouw en het Carolus Borromeus college heeft net nieuwbouw. Zij 

zuigen met hun nieuwbouw veel leerlingen aan. Carolus heeft dat al bewezen toen ze in Brandevoort 

begonnen. Als er niet snel iets gebeurt is het middelbaar openbaar onderwijs verdwenen. Wij 

steunen het Jan van Brabantcollege zoals meerdere partijen. We hopen op een goede uitkomst en 

snel. Het is altijd gemakkelijk bezuinigen op onderwijs en zorg, de landelijke overheid geeft het 

voorbeeld.  

 

Het evenementenbeleid. Zoals U ongetwijfeld weet ging de schaatsbaan op de markt in de winter 

niet door vanwege de vermindering van subsidie, deze is gehalveerd. Wij als Helder Helmond vinden 

die bezuinigingen wel erg gemakkelijk en onnodig: de schaatsbaan was de afgelopen jaren een groot 

succes. Wil je leven in de stad en een centrum wat meer is dan alleen een winkelgebied, moet je er 

wat voor over hebben. 
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