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Dames en heren, welkom. Op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Helmond. 

Inmiddels gebruikelijk, ook dit jaar in ons eigen Theater Speelhuis. Vandaag luiden we, met elkaar, 

het nieuwe jaar in. 2018. Een jaar, nu al vol hoop en vol verwachtingen. 

Waarbij we weten dat een hoopvolle toekomst vaak schuilt in de magie van de vernieuwing. 

Heeft u buiten net goed om u heen gekeken? Dan heeft u kunnen zien hoe toegewerkt wordt richting 

de opening van dit theater, in september. Buiten staan de bouwkranen, als symbolen van groei. 

Een groei die onze stad de afgelopen decennia heeft gekenmerkt. Met exact 50 jaar geleden de 

toevoeging van Stiphout, Mierlo-Hout en Brouwhuis aan onze gemeente. Drie prachtige wijken die in 

die halve eeuw hun eigenheid, karakter en identiteit hebben behouden. Maar die tegelijkertijd, met de 

andere 8 wijken, één Helmond vormen.

En het gaat goed met onze stad. Wijken zijn opgeknapt, het centrum krijgt nieuw elan en we bouwen 

meer huizen dan ooit. Internationale bedrijven vestigen zich, en er komen honderden banen bij. 

Om nog maar te zwijgen van Sportcampus De Braak, een nieuwe parel met meer dan regionale 

uitstraling. Positiviteit is dus wel op z’n plaats.

Maar we werken ook aan de toekomst van mensen voor wie groei minder vanzelfsprekend is. 

Omdat, en daar zijn we echt van overtuigd, iederéén moet kunnen ‘meedoen, rondkomen en 

vooruitkomen’. Wie nu omkijkt, kan concluderen: er staat meer dan alleen een fundament. 

Als centrum van de Peel en cement binnen Brainport, is Helmond klaar voor de toekomst. 

Een toekomst waar in 2017 door velen aan is gewerkt.

-- FILM MET TERUGBLIK OP 2017 --

(https://vimeo.com/249708295/51d1d9b75c) 

Ook voor mij als burgemeester was het mogen uitreiken van de jeugdlintjes een hoogtepunt van 2017. 

En ook kijk ik positief terug op de jaarwisseling. Zeker met de nationale discussie over het vuurwerk in 

het achterhoofd, elk jaar weer een moment waarbij opwinding en spanning om voorrang vechten. We 

kunnen trots zijn op hoe in Helmond feest is gevierd. En we móéten trots zijn op onze hulpverleners. 

Elk jaar weer zetten zij zich met Oud en Nieuw in. Zonder champagne, en zonder hun familie dichtbij, 

staan zij voor ons klaar. Voor ons feest, voor onze veiligheid. 

https://vimeo.com/249708295/51d1d9b75c
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En dan denk ik ook even terug aan Martin, onze agent die eind november in zijn hals is gestoken 

tijdens zijn werk. Een verschrikkelijk incident. Een aanval op een hulpverlener is onacceptabel. En ook 

beledigend taalgebruik tolereren we niet. Goed dat in de nieuwjaarsnacht een grove belediging van een 

agent in Helmond direct beboet is met 750 euro. Het ware dure scheldwoorden, en terecht. Alleen zo 

leer je het af. Daarin zijn we principieel. Omdat agenten zorgen voor veiligheid, en omdat die veiligheid 

een voorwaarde is voor een leefbare stad. 

Al met al gaat het op dat vlak in Helmond goed. Het aantal misdrijven daalt, en de betrokkenheid stijgt. 

In 2017 is het aantal opgerichte buurtpreventieteams in de stad gestegen naar 50 in totaal. 

Een verdubbeling, in anderhalf jaar tijd. Dat is super, complimenten voor al die mensen. 

Maar ook tussen al dit positieve nieuws beseffen we: het geldt niet voor iedereen. 

De drugscriminaliteit zorgt nog steeds voor extreem onveilige situaties. En van sommige inwoners werd 

het woonplezier in het afgelopen jaar door raddraaiers volledig vergald. Inwoners, die met betraande 

ogen hun verhaal deden. Dames en heren, ik heb met deze mensen gesproken, hun emotie roept ons op 

tot daden. En daarom pakken we woonoverlast, straatterreur en ondermijnende criminaliteit in 2018 

nog harder aan. Mijn bestuurlijke bevoegdheden zijn uitgebreid, en samen met de politie maken we er 

werk van. Elke inwoner van Helmond mag daarin op ons rekenen.

De bouwkranen werken aan een stad van de toekomst. Maar bovenal bouwen we aan verbondenheid. 

De kerstboodschap van onze Koning raakte mij. Ik kan het niet compacter zeggen. Een oproep tot een 

grotere wij en een kleinere ik. Een oproep om niet te gaan voor “ieder voor zich”, maar juist oog te 

hebben voor de binding in de maatschappij. In Helmond streven we naar zo’n samenleving. 

Een samenleving, die openstaat voor iedereen, en waarin mensen open staan voor elkaar. Alleen mag 

die inclusiviteit niet beperkt blijven tot woorden, maar moeten we het omzetten in warmte. In onze 

stad moeten we iets betekenen mét elkaar. Maar minstens zo belangrijk: iets betekenen vóór elkaar. 

Van de asielzoeker tot de arbeidsmigrant. Van de geboren Helmonder, tot zij die hier niet hun wieg 

hadden, maar wel een thuis hebben gevonden.

Helmond is een stad, waar iedereen telt, en waar iedereen geldt. Met eigenlijk maar één voorwaarde: 

wie een toegangskaart voor onze samenleving wil krijgen, moet willen participeren. Omdat we pas echt 

een stad van het doen kunnen zijn, als iedereen bereid is mee-te-doen.
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Dat doet ook een appèl op ons, op het bestuur. Een bestuurstafel waar beleid gemaakt wordt kan 

wat ons betreft nooit meer zonder een stoel voor onze inwoners. Nooit eerder hielden we zoveel 

stadsgesprekken. Over een veilige, sociale en duurzame stad. Maar die bestuurstafel kan ook niet meer 

zonder een stoel voor toekomstige generaties.

En dus hebben we inmiddels een jeugdgemeenteraad, en een jeugdburgemeester, die de verbinding 

houden met jongeren in de stad.

Dames en heren, zoals gezegd: een hoopvolle toekomst schuilt vaak in de magie van vernieuwing. 

En ik voorspel alvast, aan vernieuwing in 2018 geen gebrek. Een nieuwe bestuursperiode dient zich aan. 

Op 21 maart, de Dag van de Democratie, bepaalt u wie het de komende vier jaar voor het zeggen krijgt. 

Maak van uw stemrecht gebruik. Alleen u kunt de koers van de toekomst bepalen. En alleen met u 

kunnen we werken aan die koers. Mijn inzet daarin? Blijven werken aan inclusiviteit. Omdat we niet 

alleen bouwkranen in de stad, maar vooral ook in de samenleving willen zien. De verbondenheid is 

immers wat Helmond heeft gemaakt tot de stad die ze nu, anno 2018, is.

Vanuit die overtuiging, wens ik u, namens het college van burgemeester en wethouders en de 

gemeenteraad, een verbonden nieuwjaar toe. Een jaar, met de magie van vernieuwing, en daardoor nu 

al vol hoop en verwachtingen. Ik dank u voor uw aandacht.

-- Film met vooruitblik op 2018 --

(https://vimeo.com/249719776/1a4d8d8bfb) 

- Gesproken tekst is geldig -

https://vimeo.com/249719776/1a4d8d8bfb

