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De nieuwjaarspeech zal uitgesproken worden. Het gesproken woord geldt.  

Lieve Helmonders,

In de woelige tijden waarin we ons bevinden, noem ik u vandaag graag zo.

We hebben dit jaar, oud op nieuw anders gevierd dan andere jaren. 

Compliment aan U, aan onze hulpverleners. Het was rustig en ingetogen.

Ja, we zagen en hoorden vuurwerk, ondanks het verbod.

Een verbod dat – gezien de relatieve rust in de ziekenhuizen – voor mij het bewijs was dat we dit 

permanent mogen invoeren. Maar naast knallen waren ook onze klokken die luidden.

Als teken dat het nieuwe jaar is begonnen. Maar ik zag het vooral als een symbolisch teken.

Van hoop, van perspectief. Na het ongekend heftige jaar 2020,

Waren de klokken, in Helmond, het signaal,

Dat we weer mogen hopen.  Hopen op een betere tijd.

Vanaf deze plek, hier in Het Speelhuis, wens ik u het allerbeste. Qua vorm digitaal, op ’t oog op afstand. 

Maar qua gevoel intenser dan ooit. Volgens traditie wensen we elkaar een ‘Gelukkig Nieuwjaar’.

Symbolische woorden, zelden meer gemeend dan nu. Teleurstelling en verdriet verdreven het geluk in 

2020 naar de achtergrond. Door onzekerheid en angst. Doordat we familieleden ziek zagen worden, of 

soms zelfs verloren. Doordat we onze naasten missen en al sinds maart niet kunnen omhelzen.

Of doordat sommigen van ons een prachtig bedrijf ten onder zagen gaan.

We zijn, al met al, toe aan weer wat extra geluk in het nieuwe jaar. En we lijken te kunnen zeggen: 

de voortekenen zijn positief. Met het lengen van de dagen, groeit ook weer het vertrouwen.

Natuurlijk, we zitten nog in een lockdown. Ons geduld wordt op de proef gesteld, de route naar meer 

ruimte is lang. Maar vanaf vrijdag vinden in Brabant de eerste vaccinaties plaats.

Heel stiekem kunnen we gaan dromen van een stukje meer bewegingsruimte.

Van een dagje naar kantoor, om onze collega’s weer eens te zien. Van wat meer reuring in onze zwaar 

geraakte Binnenstad. Van een keer naar het theater, of een biertje in je favoriete kroeg.

Als burgemeester heb ik in 2020 vooral een luisterend oor gehad. In de acht jaar dat ik uw burgemeester 

mag zijn, heb ik nog nooit zo vaak de vraag gesteld: Hoe gaat het met u? En kan ik u ergens mee helpen?

En u mag weten: soms kreeg ik het ook zelf te kwaad. Als ik sprak met de jonge vrouw, die net haar man 

aan Corona had verloren. Bij mijn bezoek aan de daklozen, zonder dak om überhaupt binnen te kunnen 

blijven. Bij mijn eigen moeder, die twee weken geleden vol angst naar de corona-teststraat moest.

En natuurlijk bij al die tientallen mensen in de zorg, hulpverleners, BOA’s en agenten, die dag in dag uit 

in de weer waren.  Voor de veiligheid en gezondheid van ons allemaal. Werkend aan nieuw perspectief.
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Het is aan ons om dat perspectief te bieden. Nu, in coronatijd, maar eigenlijk altijd.

Dat is onze taak. Als gemeente, als college en raad, en voor mij als burgemeester.

Afgelopen jaar hebben we flink geïnvesteerd in dat perspectief, de toekomst van onze stad.

Zichtbaar, in de openbare ruimte.  Maar nog belangrijker: achter de voordeur.

En als ik het over toekomst heb, dan gaat het toch vooral over de jeugd.

Specifiek richting jullie, de jongeren, zeg ik: nee, 2020 was geen gemakkelijk jaar.

Met studeren op afstand, weinig feestjes, en bijbaantjes die opeens niet meer bestonden.

Maar vanaf deze plek wil ik jullie vragen: heb geloof in de toekomst.

Zeker in de periodes dat het lastig is, zijn we er voor jullie.

Daarom investeren we de komende jaren extra. In het tegengaan van jeugdwerkloosheid.

In het aanpakken van schulden onder jongeren. En – mede via die weg – in het tegengaan van de 

toenemende jeugdcriminaliteit. Als burgemeester bewandel ik de weg, waarin preventie en repressie 

hand in hand gaan. In deze stad kunnen relschoppers rekenen op de harde hand.

En krijgen jongeren met problemen begrip. En vanuit die gedachte zet Helmond de komende jaren vol in 

op de campagne tegen drugs. Immers: elk pilletje – hoe klein ook – kan de toekomst van onze jongeren 

verpesten. En het ergste nog: je verpest het niet alleen voor jezelf, je verpest het ook voor anderen.

We zeggen NEE tegen drugsgebruik, het maakt meer kapot dan ons lief is.

In de aanpak van drugs willen we een gids zijn. Dát is waar de overheid – corona of geen corona – 

op mag worden beoordeeld. En het is daarom des te schrijnender dat juist in het jaar waarin de 

onzekerheid groter dan ooit was, bleek dat de overheid in Nederland niet altijd die gids is.

Tienduizenden weerloze ouders, voor wie de maand sowieso al veelal te lang duurt om rond te 

kunnen komen, werden door de Belastingdienst als fraudeurs neergezet. Ook in Helmond waren 

bij tientallen gezinnen de gevolgen daarvan niet te overzien. Stress. Beschadigde relaties. Volkomen 

onnodig verkochte huizen. Door toedoen van de Staat. Het onrecht dat deze ouders is aangedaan, is 

ongekend pijnlijk. De les die we eruit moeten leren, ongekend hard. Namelijk dat we als overheid een 

schild moeten zijn. Niet tegenover elkaar maar naast onze inwoners. Dat geldt voor het Rijk, voor de 

Belastingdienst. Maar net zozeer voor ons, als gemeente Helmond. Gaat het altijd goed? Nee. 

Proberen we het schild te zijn? Ja. Elke dag. Of het nu gaat over: de verbetering van de leefsituatie in de 

Heistraat, de kopers van huizen in de Houtse Akker, mensen met uitzichtloze schulden, of kinderen met 

een onveilige thuissituatie. Als gemeente zijn we er voor jullie. Niet andersom.
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Dat is waar we sinds 1 maart ook hard mee bezig zijn geweest.

Om de situatie beheersbaar te houden, en om het perspectief te creëren.

Soms liepen die rollen misschien wat door elkaar heen, en ik snap best dat mensen soms dachten: 

al die strengheid, is dat nou nodig? BOA’s die bekeuringen uitschreven vanwege het niet naleven van de 

1,5 meter? Restaurants die noodgedwongen hun deuren maanden moesten sluiten?

Of jongeren die afgelopen Jaarwisseling niet eens vuurwerk mochten afsteken?

Maar het zijn stuk voor stuk regels, gericht op de bescherming en het perspectief.

Omdat we alleen door nú afstand te houden, straks weer kunnen feesten.

En we alleen door nú thuis te blijven, in de zomer weer op het terras kunnen zitten.

Het is dát perspectief waar we voor 2021 allemaal op hopen. Met de luidende klokken en eerste vaccins 

als positieve voortekenen. En als ik de veerkracht van onze stad zie, dan geloof ik er heilig in.

Helmond toonde zich sterk als vanouds, met inwoners die niet barsten maar buigen.

Bij die veerkracht kunt u de komende tijd op ons rekenen. Op een meedenkende gemeente.

En op mij, als burgemeester met een luisterend oor. Na het ongekend onzekere 2020, verdient Helmond 

een jaar vol nieuwe kansen. Daarom wens ik u mede namens het College van Burgemeester en 

Wethouders, een gelukkig, gezond maar vooral een perspectiefrijk nieuwjaar.

Want meer dan ooit heeft u dat allemaal verdiend.
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