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Op maandagavond 13 februari stond het agendapunt “stand van zaken Speelhuis” op de agenda van de 
commissie Samenleving. Tijdens deze bijeenkomst heeft wethouder Van den Heuvel u verteld welke 
stappen er sinds de commissievergadering van 16 januari zijn gezet. Daarnaast heeft u een presentatie over 
de huidige status van de constructie van de restanten van het theater gekregen. Tijdens deze vergadering 
hebben verschillende commissieleden hun ongenoegen geuit over het feit dat zij informatie uit de media 
hebben vernomen voorafgaand aan de vergadering.  
 
Het theater is een onderwerp dat in de harten van vele mensen leeft. Het is een onderwerp dat een grote 
diversiteit aan belangstellenden kent. In de wens om alle belangstellenden zo snel en volledig mogelijk te 
informeren, hebben we gisteren een ongelukkige afweging gemaakt. Het college betreurt dit bijzonder. 
Wethouder Van den Heuvel heeft gisteren, tijdens de vergadering, zijn excuses al aangeboden voor het feit 
dat het voornemen van het college om de sloopvergunningaanvraag in procedure te brengen u al vanaf 
18.30 uur via de media bereikt had. Nogmaals, wij betreuren de gang van zaken. Juist omdat wij eenieder 
adequaat willen meenemen in dit zo belangrijke proces voor de stad.  
 
Door een technische onvolkomenheid was de informatie die wij pas ’s avonds wilden delen al eerder op de 
dag beschikbaar. De genoemde pagina (helmond.nl/theaternu) was via google namelijk al vindbaar wanneer 
men naar een specifieke woordcombinatie zocht. Hiervan waren het college en de wethouder ten tijde van 
het persgesprek en de commissievergadering niet op de hoogte. Wij vinden dit uitermate betreurenswaardig 
en hebben inmiddels maatregelen genomen om dit soort technische missers naar de toekomst te 
voorkomen.  
 
Gisteravond heeft u een duidelijk signaal afgegeven: u begrijpt dat het nemen van een sloopbesluit een 
bevoegdheid van het college is. Wij zullen niet overgaan tot het in procedure brengen van de 
sloopvergunningaanvraag voordat we uw mening hebben vernomen tijdens de raadsvergadering van 6 
maart aanstaande. Voor alle helderheid: in tegenstelling tot eerdere berichtgeving dient het college de 
sloopaanvraag op 14 februari dus niet in. Er zal dus ook geen publicatie van die sloopvergunning in De 
Trompetter van 22 februari plaatsvinden.  
 
Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Helmond, 
De burgemeester,                    de secretaris, 
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