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Fractie-

nieuwsbrief 
Beste leden, 

Deze keer de 9e nieuwsbrief. In deze editie nieuws 

over Helmond Sport en het stadion, veranderin-

gen in de fractie en de agenda. 

 

Stadion de Braak 

De afgelopen weken hebben de kranten vol ge-

staan over het zg. Consortium dat wilde gaan in-

vesteren in en rond Sportcampus de Braak. De 

raad was daarover niet geïnformeerd. Het CDA 

heeft samen met Helder Helmond, 50Plus, PvdA, 

Helmond Aktief en BachPlus een debat aange-

vraagd om het college hierover te bevragen. Wat 

ons opviel is dat het college en de collegepartijen 

de kwestie klein probeerde te maken en vooral in 

het debat een welles nietes gesprek aan het voe-

ren was. Het is maar erg moeilijk voor deze coali-

tie om te erkennen dat ze ‘foutjes’ hebben ge-

maakt. Het niet informeren van de gemeenteraad 

in dergelijke dossiers is wat ons betreft een 

‘doodzonde’ om maar even in een ouderwetse 

term te blijven.  Waar het uiteindelijk om gaat is 

dat de ingezette weg naar de plannen op de 

Braak doorgang kunnen hebben. Doordat Hel-

mond Sport de ‘stekker’ eruit getrokken heeft 

staat de bouw van het stadion op losse schroeven 

en probeer daar dan maar  weer eens beweging 

in te krijgen. Het interpellatiedebat draaide uit op 

een ouderwetse tegenstelling tussen coalitie en 

oppositie en daar zijn we dus niets mee opge-

schoten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na het interpellatiedebat had (achter gesloten 

deuren) het vervolgdebat plaats om over de ont-

stane situatie verder te praten. In die vergadering 

is het verslag van de Mediation aan de orde ge-

weest. Vanwege de vertrouwelijkheid kunnen we 

daar op dit moment niets over zeggen. De CDA 

fractie blijft het bijzonder vreemd vinden dat de 

raad niet op de hoogte is gebracht over de plan-

nen van het consortium. Over dit dossier zijn we 

nog niet uitgepraat. Het CDA is van mening dat in 

ieder geval er veel gedaan moet worden om de 

plannen doorgang te laten vinden maar zeker 

niet ten koste van alles. Woordvoerder op dit dos-

sier is Yalcin Yeyden. Y.Yeyden@raad.helmond.nl  

Veranderingen in de fractie 
Door het vertrek van Desiree Meulenbroek zijn 

er een aantal zaken in de fractie gewijzigd. De 

onderwerpen die Desiree had zijn onderge-

bracht bij de overgebleven fractieleden. De frac-

tie betreurd overigens dat Desiree deze beslis-

sing heeft genomen. 

Nieuwsbrief gaat veranderen 

Wij gaan met onze tijd mee! Met een beetje ge-

luk zal dit de laatste nieuwsbrief zijn die u in 

deze vorm krijgt. De afgelopen tijd hebben wij 

hard gewerkt aan het ontwikkelen van een ei-

gentijdse nieuwsbrief in digitale vorm. De frac-

tienieuwsbrief gaat er net zo uitzien als de 

nieuwsbrieven die u van het landelijk CDA krijgt. 

Op die manier kunnen we sneller en geautomati-

seerd de communicatie met u allemaal onder-

houden. Marcel Heesakkers en Ron Peters zijn 

druk bezig met het ontwikkelen en de fractie 

hoopt dat de volgende nieuwsbrief in digitale 

vorm kan verschijnen. Er zijn nog een paar leden 

die geen email hebben en voor die leden zorgen 

wij natuurlijk voor de papieren versie. Eerst gaan 

we die leden nog benaderen met de vraag of ze 

niet toch een PC hebben.  
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Agenda komende tijd 
De komende weken staan in het teken van heel 

veel vergaderingen besluiten. De Jaarverant-

woording, de bestuursrapportage, perspectief-

nota 2021-2024, Algemene subsidieverordening, 

Verkeersvisie en natuurlijk het huis voor de stad 

staan op de agenda. Over het huis voor de stad 

kent u onze opvatting. Nu steeds meer bekend 

aan het worden is hoe de financiële constructie 

eruit gaat zien worden onze zorgen en tegen-

stand alleen maar groter. Wij denken dat de coa-

litie een enorm financieel risico aan het nemen is 

en de rekening komt straks bij de burgers van 

Helmond terecht. Vragen over het huis van de 

stad? Mail Pieter Vervoort. P.vervoort@raad.hel-

mond.nl Vervolgens hebben we nog een raads-

vergadering en dan begint het zomerreces. 

16 juni Opiniecommissie 

18 juni Adviescommissie 

23 juni Adviescommissie 

25 juni Adviescommissie 

30 juni Gemeenteraadsvergadering 

1 juli reservedatum gemeenteraad 

Het zijn ook voor de politiek rare tijden. We verg-

aderen op afstand, deels in de raadszaal en deels 

thuis en op de nodige afstand van elkaar. Dat 

was in het begin best even wennen maar het 

gaat nu redelijk goed.  

Corona 
Het college heeft veel gedaan om de Coronacri-

sis in onze stad te bestrijden en de gevolgen 

draaglijk te maken. Er zijn veel maatregelen ge-

nomen en wij zijn in ieder geval blij dat het ‘ge-

wone leven’ zo langzamerhand weer een beetje 

begint terug te keren in onze stad. De horeca is 

onder bepaalde voorwaarden weer open, het 

openbaar vervoer is weer gestart en de scholen 

draaien weer. Aan het ‘nieuwe normaal’ moeten 

we allemaal nog wennen en dat zal nog wel even 

zo blijven.  

 

 

 

 

 

 

Blijf in ieder geval goed op elkaar letten en blijf 

vooral gezond. Bij het uitbreken van de Coronacri-

sis gaf het college aan dat de periode die zou vol-

gen ‘beleidsarm’ zou zijn. Wij hebben in de afgelo-

pen maanden gezien dat van beleidsarm geen 

sprake is maar dat het college in hoog tempo een 

aantal grote onderwerpen er door probeert te 

drukken. Wij hebben daar onze zorgen over maar 

hebben ook te maken met een coalitie die elkaar 

stevig vasthouden en alles blind volgen wat het col-

lege allemaal doet. De tijd zal leren of dit verstan-

dig is.  

 

Naschrift 
De fractie hoopt dat u deze nieuwsbrief weer le-

zenswaardig heeft gevonden? Heeft u iets onder 

de aandacht te brengen van de fractie graag een 

mailtje naar het secretariaat: ron.peters@cda-

helmond.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Graag tot de volgende keer. 

CDA fractie Helmond 
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