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Logo in FC:

Grijs: C=0 / M=17 / Y=34 / K=62

Rood: C=0 / M=100 / Y=100 / K=0

Goud: C=0 / M=10 / Y=100 / K=10

Zwart: C=0 / M=0 / Y=0 / K=100

Dames en heren, fijn dat u er allemaal bent. 

Welkom op onze traditionele nieuwjaarsontmoeting van de gemeente Helmond.

We hebben 2018 afgesloten en zijn over de drempel van 2019. Hoopvol en positief.

Dames en heren, een paar weken geleden liep ik door een van onze wijken, en opeens werd mijn 

aandacht getrokken door een moeder met een kind. 

Het meisje tikte moeder aan en riep vol enthousiasme: kijk mam, daar loopt de burgemeester. 

Wat me trof was de onbevangenheid waarmee het meisje mij tegemoet trad. 

Zo dichtbij wil ik zijn. Zo dicht wil ik bij alle Helmonders zijn. 

En dan is het heel gemakkelijk om aan te sluiten bij kinderen; aan hen geven we tenslotte onze wereld 

door. Zij worden nog niet gehinderd door kennis van onze wereld, waarin de ongelijkheid toeneemt, 

het contact tussen mensen verhardt en democratische waarden onderuit gaan.

Fluisteren is schreeuwen geworden, luisteren drammen. Maar wie echt in gesprek gaat, hoort het 

werkelijke verhaal. Ik hoor die boodschap bij alle echtparen bij wie ik op bezoek ga, echtparen die al 60 

jaar getrouwd zijn. Wat is toch het geheim van zo’n jarenlange band? 

Het antwoord is altijd: je moet meer geven dan nemen. Dat is het verhaal dat ik wil vertellen. 

Een zorgvuldig verhaal dat recht doet aan de werkelijkheid. Vertrouwen draait om echt zijn! 

Om echt zijn!

Uit de reactie van het meisje spreekt onvervalst vertrouwen. 

Vertrouwen in de mens. Zij is echt. En het mooie is, dat we via het meisje ook tot de moeder 

doordringen. Je komt met elkaar in gesprek. Je hoort het verhaal van de mensen, hun worstelingen, hun 

drijfveren, hun dromen. Je hoort waar ze mee bezig zijn. En die verhalen zeggen zo veel meer dan cijfers 

en onderzoeken waarmee we geconfronteerd worden. Vertrouwen is gebouwd op het vertellen van de 

waarheid, niet op wat mensen graag willen horen. Vertrouwen draait om echt zijn. 

En onderzoeken en cijfers hebben we nodig, ze laten zie waar we staan, maar ze vertellen slechts een 

deel van het verhaal. Elke dag ben ik op zoek naar verhalen van mensen, gewone Helmonders, jongeren, 

ondernemers, vluchtelingen. 
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We leven hier, in ons Helmond, samen met 168 nationaliteiten. 

Dat is de hele wereld die samenkomt in Helmond. Hun verhalen laten de werkelijke kwetsbaarheid van 

mensen zien. Maar vooral ook de kracht. Als je je kwetsbaar opstelt, en je dus openstelt, dan gebeurt dat 

ook bij de ander. Meer geven, dan nemen. Dames en heren, het gaat goed met Helmond. 

Het bruist, er wordt gebouwd, we hebben veel nieuwe banen, lage werkloosheid. 

We spelen een hoofdrol in de Brainportregio, we staan met ons gezicht naar buiten. 

We verbinden, we creëren. Het is een momentopname uit de lange weg die we als stad hebben gegaan, 

en ongetwijfeld nog te gaan hebben. Op al mijn bezoeken in de wijken is er verandering. 

Hoe klein ook. Ik ben burgemeester van al die mensen. We creëren een klimaat  waarin iedereen kansen 

krijgt. Waar iedereen welkom is. Dat kan alleen in een veilige omgeving. 

Soms ben ik zichtbaar, maar net zo vaak zet ik mijn netwerk, lokaal, regionaal en landelijk in om te 

werken aan die veiligheid. Het komende jaar komen er 11 wijkplannen: Voor iedere wijk een plan op 

maat, samen met onze inwoners gemaakt. Wat ben ik trots op onze 50 buurtpreventieteams. 

Een soort deken over Helmond, van gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een leefbare stad.

En het helpt, een voorbeeld;  het aantal voltooide pogingen tot woninginbraken zijn in 2018 met 25% 

gedaald. 

Dames en heren,

Ik glunder als ik zie hoe jonge mensen hun kansen pakken. Kijk naar onze Helmondse Hayar Jaghoubi. 

Net 19 jaar geworden. Ze is gekozen om jongerenvertegenwoordiger van de Verenigde Naties  te 

worden. Het is haar droom om een brug te slaan tussen jongeren en de politiek. 

Het grote thema van Hajar is: Wanneer gaan politici luisteren naar jongeren? 

We moeten ons realiseren dat wij nu zaken beslissen over hun toekomst. 

En tegelijkertijd moet er nog veel gebeuren om iedereen die kansen te bieden. 

Samen met onze wijkagenten bezoek ik mensen thuis, mensen die die kansen niet hebben gehad. 

In situaties die soms schrijnend zijn. Waar kleine kinderen in omstandigheden zijn waarin ze niet 

zouden mogen verkeren. De ouders zijn misschien niet meer te redden, maar we moeten alles op alles 

zetten om er voor dat kind te zijn. We moeten ze niet afwijzen, maar erbij betrekken, hoe moeilijk ook. 

Anders gaan we steeds verder uit de pas lopen. Het is hun werkelijkheid. We mogen niet wegkijken. 

Vertrouwen draait om echt zijn. Het is mijn keuze om vol in de wind te staan. 

Want dat sta je als burgemeester. Altijd. En daar ben ik me terdege van bewust. 
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Natuurlijk ben ik ook Elly Blanksma, en net als ieder ander mens kwetsbaar. 

Maar ik ga niet aan de kant voor geweld en ondermijning.In Helmond gaan we gezamenlijk die strijd 

aan. Niemand heeft het recht om te doen wat daar gebeurt. In 2018 hebben we een groot netwerk van 

illegale drugscriminaliteit opgerold. Harddrugs, handel op iedere hoek, hennepkwekerijen…

Een beeld dat onze rechtstaat aantast. Ongewenst en niet toelaatbaar. 

Dames en heren, onze kinderen hebben de toekomst. Ze moeten kunnen dromen, een doel kunnen 

nastreven wat voor hen belangrijk is. Daarom ook bouwen we met volle overtuiging aan de wijk van 

de toekomst in Brandevoort, aan Brainport Smart district. Daar wordt de vooruitgang zichtbaar en 

tastbaar. De weg naar verandering is echt ingeslagen. Dat zie je in de samenwerking met al onze 

partners in de stad. Met een nieuw college en een nieuwe raad. We hebben 19  nieuwe raadsleden, 

mensen die willen werken aan onze stad. We hebben een fris college, zo gedreven. 

Een college dat vol vertrouwen aankijkt tegen de wereld. Zij willen dromen realiseren. 

Zij creëren een omgeving waarin ideeën tot hun recht kunnen komen. Met zicht op het grote geheel, 

en oog voor het kleine. Voor alle bijna 92.000 inwoners van Helmond. We moeten energie halen uit de 

kracht van jongeren. Op hun vleugels maken we het verschil. Zij doen het anders.

Zij doen het op hún manier. Je voelt de gedrevenheid op onze Automotive Campus. Succes trekt succes 

aan. Kijk naar Lex Hoefsloot van Lightyear, met zijn zonneauto, hij gaat de uitdaging met de hele wereld 

aan. Kijk naar Aukje Kuypers, zakenvrouw van het jaar die met Kuypers Installaties vooroploopt in de 

energietransitie. En wat te denken van de Michelinster voor Jermain de Rozario en de nominatie voor 

onze Daisy, voor beste leerkracht van de wereld. Twee fantastische berichten die ons bereikten net nadat 

we koning Willem Alexander hadden meegenomen langs een aantal van onze topbedrijven, hier in 

Helmond. Wat een voortgang, wat een dynamiek. 

Dames en heren, we zijn hier nu op een plek waaruit de kracht van heel Helmond spreekt. 

Een icoon ging in vlammen op en wat doen we: we zetten er iets beters voor in de plaats. 

De mooiste schouwburg van ons land. Vertrouwen draait om echt zijn. 

En dat is wat Helmonders zijn. Echt. Onlangs fietste ik door Helmond-West en kreeg in de Dahliatuin 

een bos bloemen. Ik kwam tijdens diezelfde fietstocht een onbekende vrouw tegen aan wie ik de bos 

bloemen gaf. Ze was verrast en dolgelukkig. Meer geven dan nemen. En daarom voel ik me hier zo thuis. 

In een stad die steeds mooier wordt. Gevormd wordt door de Helmonders zelf. Door jullie! 

Ik wens iedereen een heel gelukkig en inspiratievol 2019.
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