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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,
Strategie heeft gefaald!
e
De discussie voor de vestiging van een 2 coffeeshop heeft naar de inzichten van de fractie Helmondse
Belangen gefaald.
Wat door de politieke partijen werd ingezet als een zorgvuldig beleidsproces, waarin ook de leden in de
commissie ABA werden betrokken, is beland in een discussie waarin veel strijd en onbegrip is op te tekenen.
Diverse media artikelen zijn al besteed aan dit onderwerp en (direct) betrokkenen reageren vanuit onbegrip.
Uitbaters zijn verrast, omwonenden reageren verschrikt, maatschappelijke instellingen ageren enz.enz. Wat
is er bijv. misgegaan in het communicatie traject?
Kortom een beleidsproces, waarin u ook nog eens werd ondersteund door een extern bureau via een
bestuursopdracht ad. € 50.000,00 (!), is weer terug bij “af”.
Overigens als fractie Helmondse Belangen begrijpen wij überhaupt niet waarom het college nu specifiek de
3 adressen naar voren heeft geschoven?
Nog voordat er volgens de berichten, überhaupt een vestigingsaanvraag voor is ingediend!
In de vertrouwde cie ABA vergadering waarin we op de hoogte werden gebracht van de voortgang van het
externe onderzoek, werd zelfs categorisch geweigerd om specifieke adressen te noemen.
Er werd destijds slechts een overzichtskaart van de gemeente Helmond gepresenteerd met een veertigtal
potentiële vestigingsplaatsen, verspreidt over de hele gemeente.
Vestigingsplaatsen die nagenoeg onherkenbaar waren ingekleurd en die op de beleidscriteria zouden
kunnen worden beoordeeld mits daar een aanvrage voor zou worden ingediend.
Een overzichtskaart die angstvallig werd gepresenteerd om géén onnodige onrust te veroorzaken!
Nu dus een hele commotie omtrent 3 vestigingsplaatsen die door het college in de onlangs toegestuurde
bijlage, worden aangegeven.
Overigens de vertrouwelijkheid van dit dossier incl. de besloten cie-vergadering ABA wordt hiermee naar
e
onze inzichten teniet gedaan en is het vestigingsproces van een 2 coffeeshop een openbaar dossier
geworden. Iets waar wij natuurlijk geen bezwaren tegen kunnen inbrengen. Zoiets regel je tenslotte niet in
beslotenheid!
Wat er NA de vertrouwelijke cie ABA vergadering allemaal is gebeurd laat ons raden maar gezien de
ontstane discussie, die feitelijk met het zorgvuldige beleidsproces had kunnen worden gepareerd, is het
vervolgproces afkeurenswaardig.
Dit is naar de inzichten van onze fractie niet wat de gemeenteraad, binnen dit gevoelige onderwerp,
kaderstellend voor ogen had.
Wij verzoeken u vriendelijk doch dringend de cie ABA z.s.m. hierover in te lichten en omtrent de huidige
e
situatie passende oplossingen aan te dragen. Mede omdat de vestiging van een noodzakelijk geachte 2
coffeeshop op deze wijze nog ver weg.
In afwachting van een reactie.
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