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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Helder Helmond wil z.s.m. helderheid proberen te krijgen wáár er in Helmond een nieuw stadion zou moeten
komen: op De Braak of elders in de stad? Daarmee hopen wij uit de impasse te komen die er nu is. Want het
college kiest vooralsnog voor een sportboulevard op De Braak mét een stadion terwijl Helmond Sport liever
elders in de stad een nieuw – multifunctioneel – stadion wil bouwen. En aangezien de drie mogelijkheden
aan de westkant alle drie door B&W worden afgewezen kan Helmond Sport vooralsnog géén
verdiepingsslag maken.
Naar de mening van Helder Helmond is de wens van Helmond Sport voor een stadion elders in de stad
gerechtvaardigd aangezien een meerderheid van 24 van de 37 raadsleden in het voorjaar voor een andere
locatie waren dan De Braak. De Combinatie (SDH-OH, Helmondse Belangen en D66), VVD, Helder
Helmond, Fractie De Voogd en Helmond Aktief (samen 15) kozen voor Berkendonk en de PvdA (9) voor
Hartmann. Helder Helmond zal daarom in de eerstvolgende raadsvergadering een motie indienen met de
vraag of de eerste keuze van een nieuw stadion elders in de stad of De Braak zou moeten zijn.
Eerst dan is er helderheid! Kiezen we in meerderheid voor elders in de stad dan betekent dat, dat de raad
aan B&W opdracht zou moeten geven om SAMEN met Helmond Sport naar één of méérdere locaties te
zoeken. Wordt of worden die gevonden dan is de raad aan zet om daaruit te kiezen. Zo niet betekent dat ons
inziens dat we automatisch voor De Braak kiezen.
Het moge helder zijn dat Helder Helmond kiest voor een andere locatie dan De Braak. Daarmee worden
problemen als midden tussen woonwijken, bereikbaarheid en beheersen van supportersstromen en
daarmee de meer dan gewenste veiligheid het meest gewaarborgd.
Helder Helmond roept daarom de raad op om op 7 oktober eindelijk eens helder te zijn in dit al járen
slepende dossier.
Hoogachtend en met heldere groeten,
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond.
Antwoord college van burgemeester en wethouders:
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede.
De beantwoording heeft plaatsgevonden in de raadsvergadering van 7 oktober 2008.
Zie hiervoor de raadsnotulen van 7 oktober 2008.
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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