
   

                                            

van de Werff: Het zomerreces is begonnen: een terugblik 

 

Het zomerreces is begonnen. Wat is er allemaal voorbij gekomen: Het huis voor de stad, De MFSA 

(MultiFuctionele SportAccomodatie), Het stadspark, De RES (Regionale Energie Strategie), Het 

geweld o.a. rond de Heistraat, Vuurwerk, Verkeerssituatie o.a. N279 en Traverse. En nog veel meer. 

 

Wij als Helder Helmond kunnen hier overal aparte opmerkingen bij plaatsen, maar dat zou hier 

teveel worden. Er is echter een grote, gemeenschappelijke, vervelende situatie te herkennen. De 

coalitie, bestaande uit Groen Links, D66, VVD, LokaalSterk en SP, heeft samen een nipte meerderheid 

in de raad. Als je de partijprogramma’s erop na leest zijn de verschillen tussen de partijen soms wel 

groot. Wat mijn verbazing schetst is dat alle partijen bij elk bovenstaand punt elkaar volledig 

ondersteunen. Het lijkt wel alsof ze van tevoren overleg hebben gehad en alleen moties indienen die 

iedereen ondersteunt. Op deze manier wordt de politiek in Helmond monddood gemaakt. Alle door 

hun ingediende moties worden aangenomen en alle 

ingediende moties door de oppositie worden afgewezen. Lang 

leve de levendigheid en oppositie: er is niks aan. Je hoort nooit 

van de coalitie dingen zoals: “ Goed argument, zo hebben we 

er nog niet naar gekeken.” Of “Als ik dit hoor, verandert er 

toch wel wat aan mijn standpunt.” Polarisatie ten top. Vele 

raadsvergaderingen zijn daardoor saai en de oppositie praat 

als Brugman, maar het kan niet baten. Denk maar eens aan de 

verschillen in standpunt m.b.t. de middenstand in het 

centrum: VVD en SP kunnen elkaar vinden tot in de kleinste 

details. Zo kan ik nog veel meer voorbeelden geven.  

 

De politiek van vele partijen uit de coalitie staat steeds verder van de inwoners af. Ze hebben weinig 

contact met de inwoners en regeren vanaf hun zetel. Alleen net voor de verkiezingscampagne 

beginnen ze het publiek te bombarderen met leuzen, folders, spotjes en slogans. Geen buurtcafés, 

geen gesprekken in de stad: niks. Helder Helmond laat zich wel vaak zien en horen in de krant en 

sociale media en gaan dan in gesprek. Niet de eenzijdigheid zoals deze column. Mijn oproep aan de 

coalitie is dus: Kruip uit je schulp en laat je horen als een partij met EIGEN identiteit, ga in discussie 

en luister naar anderen, dat maakt de politiek wat dynamischer en levendiger. 
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