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HELMOND – De commerciële ruimtes in het nieuw te bouwen voetbalstadion voor Helmond Sport op Berkendonk 
zijn voor de helft ingevuld. Het gaat daarbij om sportgerelateerde bedrijven. Wethouder Stienen vraagt aan de 
politiek groen licht voor realisering van het plan als dat percentage zestig of zeventig is, zo verklaarde hij gisteren. 
„Dan durf ik wel mijn nek uit te steken en met het voorstel naar de commissie te gaan.” Stienen denkt dat het in 
februari zover is. De raad zou zich er dan in maart over kunnen buigen. 
 
De snelheid die initiatiefnemer Willy van de Kerkhof voor ogen had, blijkt niet reëel. De oud-voetballer kondigde 
bij de presentatie in juli aan binnen een paar weken te willen beginnen. „ De situatie in de wereld is iets 
veranderd”, nuanceert de Helmondse wethouder Stienen. „Ik vind het al heel wat dat ze in een paar maanden tijd 
al zo ver zijn.” De kans dat Helmond Sport in het seizoen 2013/2014 in het nieuwe stadion speelt, wat de planning 
was, lijkt daarmee niet groot. Toch laat Stienen die planning nog niet los. „ Als de financiers ermee instemmen om 
eerst alleen het stadion te bouwen, zou het kunnen. Anders duurt het één of twee jaar langer.”  

Dan moet de provincie nog wel groen licht geven. Daarmee is Stienen naar eigen zeggen druk bezig: „ Ze willen 
een goede onderbouwing waarom het stadion juist op die plek moet komen. Verder moeten we aangeven dat het 
geen concurrent van het centrum wordt. En er komt nog een milieueffectrapportage.” Het derde traject ligt bij de 
architect, die het plan moet verfijnen. „Bedrijven willen weten waar ze komen te zitten.” Het eerder ingetekende 
hotel kan worden uitgegumd. „Dat lijkt nu nog niet realistisch.” Wat het hele project gaat kosten, wil Stienen niet 
zeggen. Eerder noemde Van de Kerkhof een bedrag van 35 miljoen euro. „Dat bedrag is een eigen leven gaan 
leiden. Willy had de hele Groene Peelvallei in gedachten”, aldus Stienen. „Maar dan gaat het om een veel groter 
bedrag.” De wethouder noemt de financiers ‘gerenommeerde partijen’. 
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