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HELMOND - De Helmondse coalitie van PvdA, CDA en VVD begint te kraken in zijn voegen. Zo 
veel is wel duidelijk, na een marathonvergadering van de Helmondse gemeenteraad, 
donderdag in Boscotondo.  
 
Meer dan zeven uur had de gemeenteraad er donderdag voor nodig voordat de begroting 
voor het volgende jaar was vastgesteld. Maar dat er tijdens dat debat verder spijkers met 
koppen werden geslagen, nou nee.  
 
Het voornaamste wat de vierendertig raadsleden - drie ontbraken er ditmaal op het appèl - 
deden, was proberen zoveel mogelijk om de hete brei heen te draaien. 
 
Het was dat de SP-fractie er expliciet naar vroeg. Want anders was de splijtzwam in de 
coalitie - het nieuwe stadion van Helmond Sport - niet eens aan de orde gekomen. SP-
fractievoorzittter Erik de Vries wilde van wethouder Frans Stienen het naadje van de kous 
weten nu de CDA'er zich bereid heeft verklaard mee te werken aan een onderzoek van de 
voetbalclub naar nieuwbouw opBerkendonk - een plek die eerder door een meerderheid in 
de raad resoluut was afgewezen.  
 
Veel trek om op die vraag antwoord te geven had Stienen niet. En het antwoord dát hij gaf, 
was op z'n Stienens: zo vol mitsen, maren en tenzij's, dat de raad - en vooral hijzelf - er nog 
alle kanten mee uit kan.  
 
Buiten het blikveld van de raad is Stienen nu bezig met een poging het nieuwbouwdossier 
vlot te trekken. Normaal gesproken zou élke oppositiepartij de gelegenheid aangrijpen om de 
wethouder daar eens kritisch over te ondervragen. Maar omdat oppositiepartijen als SDOH, 
Helmondse Belangen, D66, Helder Helmond en Helmond Aktief ook een voorkeur hebben 
voor Berkendonk als plek voor een stadion, hielden ze - opportunistisch als de politiek 
immers zo vaak is - de kaken stijf op elkaar: het mocht eens mis gaan.  
 
Dus stond de SP alleen. Want ook CDA en PvdA wilden er hun vingers niet aan branden. 
Deze partijen zijn het op dit punt namelijk hartgrondig met elkaar oneens. Niet alleen 
vanwege inhoudelijke bezwaren. Maar vooral ook omdat ze elkaar geen enkel succes 
gunnen. De andere mocht daar eens garen bij spinnen.  
 
Waar de samenwerking tussen CDA en PvdA in Helmond verleden zo soepel verliep, lijkt 
het nu wel of er zand in de machine zit. En dat gaat ten koste van de daadkracht die ook in 
Helmond nodig is. Al gaat het nog zo goed met de stad.  


