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Onderwerp: opzegging lidmaatschap HH van Michael Rieter 

Beste leden/ sponsoren 

Zoals u mogelijk in de media (bericht ED 4 juni 2021 regio Helmond) heeft gelezen of 

op andere wijze kennis van genomen, heeft dhr. M.Rieter sr, mede oprichter Helder 

Helmond en boegbeeld, zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang van woensdag 2 

juni, opgezegd.  

Ondanks dat bekend was dat het een en ander speelde, kwam dit bericht toch nog 

enigszins verrassend.  

We betreuren in absolute zin het besluit van Michael maar moeten dit desondanks 

ook respecteren.  

Mede omdat de gezamenlijke samenwerking tussen de fractieleden van HH, HA en 

Bachplus goed verloopt  

In de opzeggingsbrief en ook in de periode daaraan voorafgaand, hebben we 

overigens geen tekenen van hem mogen ontvangen dat de gezamenlijke fractie 

samenwerking noch de samenvoeging van de politieke partijen, oorzaak zou zijn van 

zijn opzegging. 

We wensen hem vanaf deze plaats veel succes met zijn verdere politieke inzet voor 

onze gemeente. Jammer genoeg niet meer onder de vlag van Helder Helmond. 

De gezamenlijke fracties van HH, HA en BachPlus hebben in een extra bijeenkomst 

om maandag 7 juni besloten om de ingezette weg naar een gezamenlijke fractie op 1 

oktober verder voort te zetten. Dit op dezelfde gedreven en enthousiaste wijze zoals 

zij dit na de samenvoeging van politieke verenigingen d.d. 1 februari tot op heden, 

hebben opgestart. Daar bestaat geen twijfel over.  

Verder heeft het bestuur besloten om op woensdag 16 juni aanvang 19.30 uur een 

extra ledenvergadering uit te schrijven om de situatie zo nodig nog nader te duiden.  

Een separate uitnodiging zal nog worden toegezonden en wij hopen u op deze 

bijeenkomst te mogen ontmoeten. 

Mochten er naar aanleiding van dit bericht nog prangende opmerkingen/ vragen zijn, 

dan is het vriendelijke verzoek om contact op te nemen met partijvoorzitter HH, de 

heer Sjef van Tilburg.  

Mvrgr. 

Bestuur en fracties HH,HA en BachPlus  


