
Nieuwjaarsspeech 2020 burgemeester Blanksma

Speelhuis – 6 januari 2020

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

*Onderstaande tekst is een letterlijk verslag van hetgeen gezegd is. 

Beste mensen,

Als ik aan 2019 denk dan denk ik aan herinnering. Aan vrijheid. 75 Jaar geleden hebben wij onze vrijheid 

teruggekregen. Als ik aan 2019 denk dan denk ik aan verbinden. Hier in Het Speelhuis hebben we 

gesprekken gevoerd en ervaringen gedeeld. Als ik aan 2019 denk dan denk ik ook aan erkenning. 

In 2019 hebben zowel de Koning als de Koningin de stad bezocht. De Koningin voor ‘meer muziek in 

de klas’ en de Koning voor meer veiligheid bij bedrijven. En dan het jaar 2020. Dat doet me denken aan 

vooruitgang. Samen bepalen we met lef en durf de toekomst van Helmond. Dat is 2020. 

Dames en heren, ik heet u van harte welkom. Een nieuw jaar, een nieuw decennium met ook een 

nieuwe formule om elkaar een goed nieuwjaar te wensen. Dit is een open bijeenkomst waarbij 

iedereen die erbij wil zijn, erbij kan zijn. Voorheen waren er maximaal zo’n 400 mensen en nu zie ik hier 

honderden mensen staan om elkaar nieuwjaar te wensen. Dat is het ontmoeten en verbinden dat wij in 

onze stad zo centraal stellen. Wat is het belangrijk dat u er allemaal bent en dat wij juist hier bij elkaar 

zijn. Het is een beetje symbool van hoe de stad er nu voorstaat. Een symbool van vernieuwen en van 

continu ontwikkelen. Onze stad vernieuwd continu. Als 2019 iets heeft aangetoond dan is het dat wel. 

Ons inwoneraantal groeit, de stip aan de horizon van 100.000 inwoners is aan de orde van de dag. 

En om ons groeiende zelfbewustzijn worden we geroemd. Dat zijn prachtige ontwikkelingen. Toen aan 

het einde van het jaar 2019 heel Nederland op slot stond, bouwden wij hier in Helmond door. Dat was 

de discussie rondom stikstof en PFAS. Wij hadden het hier op orde. Ook buiten Helmond sprak men van 

‘het wonder van Helmond’, omdat wij het goed voor elkaar hadden. Ons stadsbestuur, vandaag volledig 

aanwezig, heeft de blik op de toekomst van Helmond gericht. 

Enkele wapenfeiten als we naar 2019 kijken. Het afgelopen jaar hebben meer dan 600 nieuwe 

woningen in Helmond gebouwd. Dat is ongekend, historisch gezien. We hebben de eerste paal geslagen 

voor de sport- en beleefcampus ‘de Braak’. We hebben in het Burgemeester Geukerspark de eerste 

spades in de grond gezet. We bouwen aan duurzame toekomstbestendige scholen. De Automotive 

Campus is een voorbeeld van innovatie en ontwikkeling. De hijskranen staan overal. Onze musea, 

het EDAH museum en het Orgelmuseum, krijgen een nieuwe plek. De hele stad digitaliseert op dit 

moment, een investering in onszelf waar je ‘u’ tegen zegt. We nemen onze positie als ‘hoofdstad van 

De Peel’ enorm serieus en we nemen onze verantwoordelijkheid daarin. Ook binnen Brainport spelen 

wij absoluut een hoofdrol. We denken hier in Helmond niet in grenzen maar in mogelijkheden. En de 

economische groei in onze stad en onze regio is ongekend hoog. De werkloosheid is nog nooit zo laag 

geweest. We zijn echt bezig met Helmond groeistad 2.0. 
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En toch, niet iedereen profiteert mee van de economische welvaart. Er is kwalitatieve groei, maar die 

loopt niet parallel met de kwantitatieve groei. Er zijn nog te veel mensen die niet van die welvaart 

profiteren. Mensen die geen aansluiting vinden op de arbeidsmarkt. Mensen die het zicht op hun 

portemonnee verloren zijn. De jongeren die niet de juiste opleiding hebben, die niet meekomen in de 

snelheid van onze samenleving. Er zijn in Helmond ook nog wijken waar inwoners gemiddeld 7 jaar 

korter leven dan in andere wijken in de stad. Er zijn wijken in de stad waar de stank van bedrijven zo 

groot is dat mensen hun huizen willen verkopen. En er zijn een heleboel mensen die zo lang op een 

huurhuis moeten wachten dat ze er bijna nooit één vinden. Maar 40% van onze samenleving profiteert 

van de welvaart. Je ziet dan ook een samenleving in twee snelheden. Een snelheid van mensen die mee 

kunnen profiteren en een grote groep die juist niet kan profiteren van de welvaart. 

Wat mij betreft is het jaar 2020 een jaar van inclusiviteit. Iedereen moet mee kunnen doen. Dat is een 

oproep aan de mensen zelf uiteraard om zichzelf te blijven ontwikkelen en elkaar te helpen. En zeker 

voor ons als overheid is het belangrijk dat wij zowel welvaart als welzijn blijven agenderen. Het is ook 

absoluut een oproep aan het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven is niet alleen een verlies- en winstrekening. 

Ik zie ook dat het bedrijfsleven de verantwoordelijkheid moet nemen om een maatschappelijke balans 

vorm te geven. Die drie-eenheid; bewoners, overheid, bedrijfsleven moet meer gaan werken aan die 

inclusieve samenleving in 2020. 

Vanuit die leefbaarheid kom ik op de veiligheid in onze stad. Het aantal woninginbraken is nog nooit 

zo laag geweest. En ook het aantal delicten is nog nooit zo laag geweest. En toch is ook het gevoel van 

veiligheid nog nooit zo laag geweest. De feiten liggen anders, maar het gevoel van onveiligheid is groot. 

Allereerst wil ik iets zeggen over onze nieuwjaarsnacht. Iets wat een prachtige traditie was, lijkt nu op 

een oorlogsgebied. Niet alleen in Helmond maar ook buiten Helmond, in de rest van Nederland. De 

manier waarop er wordt omgegaan met vuurwerk levert onveilige situaties op. Brandweermannen die 

hun werk niet meer veilig kunnen doen. Het is onwenselijk dat we dit op deze wijze voortzetten. Wat 

mij betreft gaan we de discussie starten op weg naar het verbieden van vuurwerk. Vanuit de raad zullen 

wij dat zeker niet alleen kunnen. Vanuit Helmond zullen wij deze oproep landelijk doen.

Een tweede punt is het volgende. In 2019 hebben wij een deel van onze binnenstad als 

veiligheidsrisicogebied moeten aanwijzen. Het kan toch niet normaal zijn dat mensen gewoon messen 

op zak hebben of wapens gebruiken om hun gelijk te krijgen. Het kan toch niet het beeld zijn dat we 

willen zien in onze stad. En dan is er ook nog eens sprake van overmatig alcoholgebruik en overmatig 

drugsgebruik. Een giftige cocktail voor het welzijn in onze samenleving. Als ik ergens van wakker lig, is 

het de normalisatie van dat gedrag. De vele weetkwekerijen op zolders en de brandgevaarlijke situaties 

die dat met zich meebrengt. 

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
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Zolang ik burgemeester ben van deze stad, accepteren we dit niet. Dan kunt u op mij rekenen om op 

te treden, grenzen te stellen en te handhaven. Dat binnen mijn mogelijkheden, samen met Politie en 

Openbaar Ministerie zullen wij er alles aan doen om dat een halt toe te roepen. Ik heb heel veel respect 

voor onze politiemensen en onze handhavers. Het is te gek voor woorden als die niet meer op een 

veilige manier hun werk kunnen verrichten. Wat mij betreft: handen af van deze mensen! Nogmaals: 

Onze veiligheid is van ons allemaal. Ik doe een oproep aan de ouders van de jongeren die normvervaging 

en hufterig gedrag laten zien. Ik doe een oproep aan de jongeren zelf om veiligheid iets van ons allemaal 

te laten zijn. In Helmond regeert de straat niet! 

Dan kom ik op de schietpartij in de Molenstraat die we in 2019 hebben gehad. Ik was onlangs op bezoek 

bij het tweejarig kindje dat achter op de fiets zat bij haar moeder toen de schietpartij begon en in haar 

voetje werd geschoten. Dat wondje in haar voetje en ook het wondje in mijn hart zullen altijd zichtbaar 

blijven. Van de Molenstraat loop ik nog even door naar de Heistraat. Velen van u weten dat ik uit het 

Helmondse kom. Ik ben er opgegroeid, heb er gestudeerd en gewerkt. Ik kom vanuit de tijd dat de 

Heistraat dé straat was, dé winkelstraat van Helmond.

Dames en heren, ik kom daar veel, maar het is daar niet altijd helemaal pluis. We bouwen daar veel, 

we veranderen daar veel en toch zijn ondernemen en ondermijnen daar telkens  in concurrentie met 

elkaar. De roep van de inwoners, de mensen die daar leven is: ‘Burgemeester doe iets, trek daar grenzen’. 

In 2020 wil ik de Heistraat weer de straat laten zijn, zoals we die kenden, een fijne straat waarin geen 

plek is voor louche ondernemers. Waar geen plek is voor criminele activiteiten. Veiligheid en gezelligheid 

moet daar weer bovenaan komen te staan. Dat kan ik alleen maar doen door samen te werken met de 

inwoners.

En dan tot slot. Het jaar 2020 is een jaar van vooruitgang, een jaar van verbinding en voorbij de ikke ikke 

cultuur. Een jaar van inclusiviteit. Een jaar waar geen plek is voor mensen die het ondermijnen voorop 

zetten in onze stad. Met lef en durf zullen we werken aan de toekomst van onze stad. Dames en heren, 

het is voor mij een voorrecht om burgemeester te mogen zijn van deze stad. Ik kan mijn ambt alleen 

maar uitoefenen als we er samen de schouders onderzetten. Voor de toekomst van onze stad. Ik heb 

een fantastisch college van wethouders die dat met elkaar aan het doen zijn. Maar we hebben u als 

inwoners ook heel hard nodig om dat vorm te geven. We blijven werken aan Helmond Groeistad 2.0.

Ik wens u heel veel geluk, heel veel gezondheid en heel veel wijsheid voor het jaar 2020. Ik zie uit naar 

samenwerking met u!

Dank u wel. 
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