
Het huis voor de stad 

 

met dit vlechtwerk van bouwkundig vernuft 

dat het idee van een huis - 

onzichtbaar nog - in zich draagt 

dat een doorkijk naar onze toekomst 

met beide handen beetpakt  

leggen we de lat van verwachting op hoogte 

 

met dit prille idee van een huis 

dat zichtbaar groeit 

schud je de doffe veren 

van de vorige eeuw definitief van je af 

en sla je je vleugels uit 

 

ook kijk je terug 

want in jaarringen van sloophout 

zoekt nieuw verbinding met oud 

telt de geschiedenis de jaren  

die een plek krijgen in later 

zo vormen stukjes Helmond het fundament 

in een stoel, een tafel, een tegel of een kapstok 

  

met dit huis 

zien we een stad in opbouw, stad in verandering  

Helmond, makers van de toekomst 

je rekt je uit en richt je verder op 

trots op wie je bent 

genesteld in de authentieke ziel van de Helmonder 

in al zijn kleuren en windrichtingen 

die je vertegenwoordigt 



een huis dat zijn inwoners verdient 

een huis dat een thuis wordt 

huis voor de stad, een huis van ons allemaal  

een pleisterplaats in het hart van de stad 

waar je ontmoet, waar je omarmt 

en elkaar kent 

 

ergens op de scheidslijn tussen water en spoor,  

op een kruispunt van kracht 

sta je langzaam op en nodig je ons uit 

gesterkt door de gedachte 

dat iedereen welkom is 

vier huizen worden één huis 

een huis met een keur aan kamers 

dat zingt en ademt  

 

oost, west, noord en zuid komen samen 

in het midden een kompas 

dat onze toekomst richt 

 

gedragen door pilaren en pijlers 

van alle Helmonders 

alle kleuren een palet 

straks verbinden trappen dit raamloos huis 

straks verbindt dit huis de stad 

aan jou en mij, aan ons 

laten we proosten op de lente van een nieuw leven 

In het huis voor de stad, een huis voor ons allemaal 
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