
BERKENDONK Wethouder wist van niets  
 
Nieuw plan stadion komt van financier   

Het investeringsfonds Eitsa dat een nieuw stadion voor Helmond Sport op Berkendonk wil 
financieren, is zelf gekomen met het gewijzigde plan. Dat gaat veel verder dan het oorspronke-
lijke ontwerp. Eitsa betaalt alleen als zijn plan het haalt.  

 

door Hans van de Ven  e-mail: h.vdven@ed.nl      

    

HELMOND – De nieuwe ideeën voor sportvoorzieningen op Berkendonk komen uit de koker 
van financier Eitsa. Dit Luxemburgse investeringsfonds ontvouwde zijn visie op dit 
recreatiegebied, compleet met illustraties, afgelopen donderdag in een bijeenkomst met het 
consortium dat bezig is met een nieuw stadion voor Helmond Sport. Het plan van Eitsa, dat 
actief is in de hotelwereld, gaat veel verder dan alleen een onderkomen voor de betaaldvoetbal-
club. Er moet ook een kleiner stadion verrijzen voor andere takken van sport en een ijsbaan, zo 
verklaardeWilly van de Kerkhof. De initiatiefnemer voor het voetbalstadion klapte hierover 
vrijdag uit de school tijdens de debatavond van het Eindhovens Dagblad in Helmond. Dit tot 
ongenoegen van de rest van het consortium. Afgesproken was om eerst het college van B 
enWte informeren over de veranderde plannen. Dat zal volgende week gebeuren. 

 

Wethouder Frans Stienen was aanwezig bij de discussieavond en werd compleet overvallen 
door de mededelingen van Van de Kerkhof. Hij hield zich op de vlakte en ook vier dagen later 
wil hij niet reageren. „ De wethouder wacht eerst het gesprek met het consortium af”, aldus een 
woordvoerder. 

 

Van de Kerkhof sprak over een capaciteit van 5.000 zitplaatsen voor het grote stadion, maar in 
de plannen wordt uitgegaan van 6.500 zitplaatsen. 

 

Eitsa stelt aan de financiering de voorwaarde dat zijn plan wordt overgenomen. Als de 
gemeente Helmond de visie niet ondertekent, haakt het investeringsfonds af. Mocht ze wel 
positief zijn, dan is het nog de vraag of de provincie meewerkt. Deze wordt pas beantwoord in 
de bestemmingsplanprocedure. In de visie van de provincie past een grootschalige sportac-
commodatie in principe niet in de ontwikkeling van de Groene Peelvallei. Het is de vraag in 
hoeverrre het stadion als zodanig wordt gezien. 

 

Mocht dit nieuwe plan het niet halen, dan kan het consortium verder met het oude ontwerp voor 
een stadion met groen dak. Daarvoor moet dan wel weer een financier komen. Woordvoerder 
Jan van der Zanden wilde gisteren geen commentaar geven. „ Ik hou me aan de afspraak die is 
gemaakt.” 

 

Hij zit namens de Stichting Belangen Helmond Sport in het consortium, dat verder bestaat uit 
Volker Wessels ( Stam & De Koning), Bouwbedrijven Jongen, Van Aken Architecten en The 
Networker (relatiebemiddelingsbedrijf van Willy van de Kerkhof).  

 

 


