
 
SOCIAAL DEMOKRATEN HEI.MOND 
FRAKTIEVOORZITTER 

leirnond, U8 tanuari 199<S 

Aan het Kollege van Burgemeester en Wethouders 

Betrefi: Uw schrijven van 07 januari 1998 

Naar aanleiding van schriTtelijke vragen van dhr. Verbakel van de SP vraagt U mij om een 
nadere verduidelijking van de niededeling in het schrijven van .1. G. v.d Westerlo Beheer BV 
d.d. 02juni 1998 m.b.t. de opdrachtverlening aan ondergetekende. 
lk kan U hierover de volgende feiten melden. 
Eind mei vorig jaar vroeg dhr. v.d. Westerlo of ik bereid was verkennend ondcrzoek te 
verrichten naar mogelijke vestigingslokaties voor een multifunctioneel evenementencentrum in 
de regio Helmond. 
Aanleiding voor zijn vraagstelling was pessimisrne zijnerzijds over het bereiken van communis 
opinio met de gemeente over de lokatie Brandevoort. lk heb hem daarop geantwoord, dat ik 
daartoe bereid was, echter onder het voorbehoud, dat van onderzoek mijnerzijds pas sprake zou 
kunnen zijn nadat een mogelijke vestigingslokatie in Helmond van de baan was. In een gesprek 
tussen dhr. v.d. Westerlo en vertegenwoordigers van de gemeente op 04juni werd 
geconcludeerd, "dat er op korte termijn geen locatie voorhanden is die voor beide partijen 
acceptabel is". Zie het schrijven van 02juli 1998 van dhr. J. Blok aan Westerlo Beheer BV (dit 
schrijven is als onderdeel van het dossier aan de leden van de cie. SO beschikbaar gesteld). 
Pas toen voor beide partijen vaststond dat er binnen Helmond geen aanvaardbare locatie 
voorhanden was heb ik de opdracht definitief aanvaard, d.w.z. heb ik het programma van eisen 
van Westerlo Beheer BV getoetst aan mogelijke lokaties buiten de gemeente Helmond. 
Dit onderzoek is door mij opgestart in de tweede week van juli en afgerond aan het eind van die 
maand. 
M.a.w. ik heb nimmer betaald advieswerk verricht voor Westerlo Beheer BV in vcrband met de 
eventuele ontwikkeling van een nieuw evenementengebouw binnen Helmond. Voorzover er 
locaties in Helmond zijn onderzocht is dat gebeurd door een adviesburo uit Den Bosch. 
In de kern is dit ook de lezing die ik heb gegeven aan de media, nadat dhr. Verbakel gemeend 
had deze te moeten informeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Overigens kan ik mij voorstellen dat de formulering van dc dcshclielTeiule 7.in in dc brieFvan 
Westerlo Beheer BV aan de gemeente van 02)iini aanleiding kan geven lot misverstanden. 
Doch het woord "terzake" heeft de bedoeling te refereren aan de vorige zin, waarin staat dat 
indien de lokatie Brandevoort niet haalbaar blijkt te zijn Westerlo Beheer zich zai beraden op 
alternalieve locaties in de regio. Middels verduidelijking van de feitelijke gang van zaken 
verwacht ik dat deze misverstanden uit de wereld zijn geholpen. 

Hoogachtend, 

Peter Tielemans 
fraktievoorzitter SDH 
 


