
   

                                            

van de Werff: Druk en alert in Helmond 

 

Laat ik me even voorstellen. Ik, als Louis van de Werff, ben ruim 40 jaar werkzaam geweest op het Dr.-

Knippenbergcollege in de vakken wiskunde, economie, tekenen, informatiekunde, onderzoeken en ontwerpen 

en als laatste Informatica in de bovenbouw. Ruim 30 jaar ben ik lid geweest van de MR in allerlei rollen. Ik heb 

nog veel meer op “de Knip” gedaan, maar dat is teveel om op te noemen. In mijn vrije tijd ben ik onderdeel van 

“Haw ut Hellemonds” en treed met enige regelmaat hier en daar op. Zingen is ook een hobby van me en ga 

met veel plezier zingen bij Lambardi. Twee jaar geleden werd ik gebeld door Michael Rieter van Helder 

Helmond. Hij vroeg of ik lijstduwer wilde zijn voor zijn partij. Na even nadenken heb ik “ja” gezegd. Boven 

verwachting had ik nogal wat stemmen binnengehaald en eindigde als vijfde in het rijtje van “ meeste 

stemmen”. Doordat ik met pensioen zou gaan, had ik meer tijd en heb ik een uitdaging gevonden in de rol van 

“burgercommissielid” bij Helder Helmond. Na veertig jaar onderwijs was dit wel even wennen! Alles was nieuw 

voor me: mensen, vergaderingen, formaliteiten, vergaderregels etc. Het was een nieuwe uitdaging en ik geniet 

er met alle teugen van. Het fijne van Helder Helmond is dat het een echt lokale partij is voor iedereen, waarbij 

ik links, rechts of midden expres achterwege laat. De fractie reageert snel op allerlei brieven, mails en andere 

berichten en toont betrokkenheid. Dit spreekt me aan, ook de sociale media worden goed gebruikt. Na twee 

jaar meedraaien in commissievergaderingen kan ik zeggen dat ik volledig meedraai en mijn zegje kan doen. U 

zult daarom wat vaker van me horen met thema’s die voor U van belang zijn.  

 

Helder Helmond heeft het eerste jaar druk gehad. Het college zorgt ervoor dat we alert moeten blijven, met 

name als het gaat om criminaliteit, duurzaamheid, het huis van de stad, Ameidestraat 3, hout stook en nog vele 

andere punten. Wij als Helder Helmond zijn o. a. een cultuurpartij. Daarom ging het ons nogal aan ‘t hart, dat 

het drakenbotenfestival niet door zou gaan vanwege de lage subsidie. Het CDA en wij hebben er veel moeite 

voor gedaan en gelukkig, het festijn gaat door. Helaas hebben we de strijd verloren m.b.t. de gevel in de 

Ameidestraat. Jammer dat er alleen wordt geluisterd naar afspraken die gemaakt zijn in 2004 en er geen 

gebruik wordt gemaakt van voortschrijdend inzicht. In 2004 werd de gevel niet aangeduid als monumentale 

gevel. Wij van Helder Helmond vinden het jammer dat ook niet wordt gekeken naar de publieke opinie, met 

name op de sociale media. De weinige oude gevels, die we hebben, moeten het ook nog ontgelden. Op 

Facebook bij “Je bent Helmonder als..” staan vele reacties voor het behoud van de gevel. Er waren duizenden 

mensen tegen de sloop en lieten dit ook merken.  

 

De krant stond bol van de artikelen over de nieuwbouw “Het huis van de Stad”: een nieuw gemeentehuis op 

één locatie i.p.v. vier. Het artikel van Sjef Jonkers is wat ons betreft een schot in de roos. Wij vinden de 

procedure, het tijdsbestek en het beperkte onderzoek naar meer mogelijkheden niet goed. Ook de reactie van 

twee schrijvers van de krant spreken boekdelen. De hele oppositie is fel tegen de procedure, maar een 

amendement mocht niet baten. Als de wethouder wordt gevraagd, waarom deze procedure, krijg je als 

antwoord: “Omdat ik het zo wil.” Welnu, dan krijg je zo’n mooie spotprent in de krant. Tweespalt in de raad! 

Het integriteitsonderzoek heeft ook onze aandacht gehad. Vier keer zoveel conflicten met een meerdere dan 

met gelijken. Dat is zorgelijk, zeker gezien de perikelen van de afgelopen jaren bij de ambtenaren. Wat, tot slot, 

wel fijn was, is dat onze motie over stankoverlast door o.a. hout stook en dergelijke unaniem was aangenomen. 

Hierdoor moet er meer controle komen op overlast door open haarden, bbq’s etc. De volgende keer kom ik 

terug op de andere items. 
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