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“Een stad, verre van zwart wit”

Dames en heren, van harte welkom.

Vandaag, bij het dertiende concert van de Stichting Helmond Ontvangt – Helmond Geeft.

Een traditie, inmiddels diep geworteld in onze stad, waarmee we de start van het nieuwe jaar markeren.

---

Zoals gebruikelijk zijn we vandaag te gast in de foyer van het ROC Ter Aa.

Voor één zondagmiddag per jaar de schouwburg van Helmond. 

Maar vanaf morgen vooral toch weer het thuis van één van de drie beste Mbo-scholen van Nederland.

Dit predicaat, in 2017 uitgereikt, is er een waar ik als burgemeester van Helmond bijzonder trots op ben.

En ik denk dat iedereen die deze school een beetje kent zich wel herkent in de complimenten in het juryrapport.

Deze school is een school van topopleidingen. 

18 in totaal. 

Maar bovenal bevindt u zich hier vanmiddag op een school met heel veel kleur.

Niet alleen vanwege de diversiteit van de leerlingen, of de variëteit aan opleidingen. 

Maar vooral vanwege de diversiteit van het debat.

In het onderwijs op het ROC Ter Aa staan de nuance en de onderlinge samenhang centraal.

Via die weg worden de jongeren klaargestoomd voor een leven buiten de poorten van de school. 

Niet alleen als student. Maar vooral als mens.

Een school, kortom, die openstaat voor kleur.

Of, zoals onze nieuwe stadskunstenaar Thomas Pieters het in zijn volkslied over onze stad verwoordt: 

“In Helmond is het leven verre van zwart-wit.”

---

Anno 2018 is dat een groot goed.

Maar een stuk minder vanzelfsprekend dan gewenst.

Natuurlijk, het gaat goed in Nederland.

Wie de kranten in de afgelopen vakantieperiode een beetje heeft gelezen, kan het niet zijn ontgaan dat de 

economie groeit en de werkgelegenheid aantrekt.

Met elkaar hebben we steeds meer te besteden, en minister-president Rutte heeft verwoord dat “grote onvrede 

niet de heersende sfeer in Nederland is”.

Herkennen we ons in Helmond in die positieve teneur?

Ik denk het wel.

Veel wijken zijn opgeknapt, het centrum krijgt een fris elan, en we bouwen aan nieuwe pareltjes voor de stad.

Een nieuw Speelhuis, Sportcampus de Braak.

---
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In één van die artikelen stond een bijzonder verhaal.

Een vooruitblik op 2018, door de ogen van 18-jarigen.

Jongeren, op de brug tussen kind en volwassen, als thermometers voor de gemoedstoestand van het land.

Gemiddeld gaven zij hun eigen leven een dikke acht.

En toch maken ze zich over één aspect veel zorgen.

Het zwart-wit denken in de huidige maatschappij.

---

Het is een nare bijsmaak van de moderne tijd.

Een bijsmaak in een wereld, waarin snelheid en scherpte te vaak worden verkozen boven samenhang.

Ik zeg u eerlijk, ook ik ben actief op Twitter en Facebook.

Simpelweg omdat we er als bestuurders en politici niet aan ontkomen, ons te presenteren via sociale media.

Gelukkig leidt het vaak tot leuke en spontane reacties.

Maar toch sluit ik me aan bij de woorden die onze Koning in zijn nieuwjaarsspeech predikte.

“Twitter maakt het debat soms bitter”.

280 tekens zijn voldoende om mensen te beschadigen.

Het publieke debat bevat steeds meer extreme standpunten.

Waarin tussen pikzwart of sneeuwwit elke kleur ontbreekt.

Maar tegelijkertijd kunnen we ons er amper nog over verbazen.

We leven in een tijd waarin de belangrijkste wereldleider digitale bedreigingen boven diplomatie verkiest.

En daarmee de toon zet voor toekomstige generaties.

Waaronder de 18-jarigen in 2018. Ook in Helmond.

---

Daarom was ik zo aangenaam verrast door hun visie. 

Net als met de visie en koers van het ROC Ter Aa.

Daarmee wordt een basis gelegd voor de samenleving van de toekomst.

Waarin het collectief boven het individu gaat, zoals vanmiddag hier het geven en delen centraal staan.

Een samenleving, passend bij de stad die we willen zijn.

Een Helmond waarin het leven verre van zwart-wit is.

Als burgemeester ben ik het daar roerend mee eens.

Hoewel soms rauw en recht-door-zee, is onze stad groot geworden door oog te hebben voor een ander.

Door een continue zoektocht naar nuancering en samenhang.

---

Vanuit die gedachte wens ik u, namens het voltallige gemeentebestuur van Helmond, een goed en gezond 2018.

Volgens alle economische voorspellingen nu al een nieuw jaar van voorspoed.

Maar het is aan ons het ook een jaar te laten worden waarin de kleur het wint van het zwartwit.

Dank u wel.


