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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
1. Naar aanleiding van diverse berichten hebben wij onderstaande vragen aan u. Hoe staat het met de
definitieve ondertekening betreffende de leisure op Suytkade met de firma’s Cervix en Fitland. Is dit
inmiddels gebeurd ?Zo ja, is dan ook de artikel 17 procedure opgestart voor een aan het werkplein
gerelateerde fitness voorziening door Fitland. ( op de website van Fitland kan n.l. iedereen zich
alvast opgeven om in Helmond te komen fitnessen. Dit is volgens ons niet conform afspraak)
2. Ook is er een artikel 19 W.R.O. lid 3 procedure opgestart voor een sportschool c.q. fitness locatie
aan de Gerwenseweg 31A ten behoeve van het plan van P.Caron. Wij hebben begrepen dat hier
een bezwaar tegen ingediend is. Hoe staat het met deze aanvraag? Is de art.19 W.R.O. lid 3 al
verleend en wat is er met het bezwaar gedaan?
Er zouden in Helmond toch geen fitnesslocaties meer bij komen.
Diverse mensen hebben in het verleden geprobeerd een locatie te verkrijgen om een fitness centrum te
beginnen maar dat werd steeds geweigerd omdat met de invulling van Suytkade het aantal meters wat
Helmond voor fitness wil inrichten bereikt zou zijn.
Wij vinden het daarom vreemd dat er wel medewerking wordt verleend voor de locatie aan de Gerwenseweg
31A.
In afwachting van uw reactie verblijven wij,
Met vriendelijke groeten,
Fractie Helmondse Belangen
Namens deze Anja Spierings.

Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, delen wij u het volgende mede.
Tijdens het vragenuurtje voorafgaande aan de vergadering van de gemeenteraad van 2 oktober j.l. zijn, naar
aanleiding van vragen van de VVD fractie over dit onderwerp, uw vragen impliciet door ons college
beantwoord.
Kortheidshalve verwijzen wij naar deze mondelinge behandeling.
Wij hebben verzocht om op 30 oktober a.s. dit onderwerp te agenderen voor de commissie RF.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
De burgemeester,
de secretaris,
Drs. A.A.M. Jacobs.
Mr. A.C.J.M. de Kroon.
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