
Vragen mondelinge vragenuurtje 31-05-2011 

Helmond Sport komt met de aankondiging dat er met een groep investeerders gewerkt wordt aan 

een nieuw stadion voor Helmond Sport, en dat de plannen in een vergevorderd stadium zijn. Het 

college komt met een raadsinformatiebrief, die eindigt met de mededeling dat de komende maand 

de plannen nader uitgewerkt zullen worden.  

Dit is niet de eerste keer dat zo’n soort aankondiging wordt gedaan. In november 2009 trokken de 

gemeente, Helmond Sport en Hypercube de conclusie dat het financieel economisch verantwoord is 

om tot realisatie van een stadion over te gaan.  Er verscheen ook toen een raadsinfobrief (brief nr 

109 dd 17 november 2009). Daarin werd aangekondigd dat “het proces voorjaar 2010 wordt 

afgerond met de politieke besluitvorming“.  Daar is niet veel van terechtgekomen.  

In de structuurvisie Groene Peelvallei die binnen enkele maanden door de raad wordt vastgesteld, 

wordt ruimte bij Berkendonk gereserveerd voor het stadion van Helmond Sport. Ons lijkt dat er dan 

zekerheid moet zijn over de plannen van Helmond Sport met het stadion.  Daarom hebben wij naar 

aanleiding van de raadsinformatiebrief, en het artikel in de krant van 25 mei de volgende vragen:  

1. Wat betekent het concreet dat de groep investeerders, het bestuur van Helmond Sport en de 

gemeente Helmond ‘in grote lijnen overeenstemming hebben bereikt’? Is er ‘groen licht’ 

gegeven? Waarover? Onder welke voorwaarden? Welke afspraken zijn concreet gemaakt?  

2. Hoe zien de plannen van deze investeerders er precies uit, waarop het college heeft 

aangegeven ‘er wel heil in te zien’?  

3. Waarom wordt niet gezegd wie de investeerders zijn? Weet het college wie deze groep 

investeerders zijn? Klopt het dat de voorzitter van Helmond Sport niet weet wie de 

investeerders zijn?  

4. Zo nee, hoe heeft het college dan beoordeeld dat deze plannen ‘kansrijk’ zijn? Waarop is 

deze uitspraak van het college dan gebaseerd? Waarover is dan overeenstemming bereikt? 

Met wie dan eigenlijk precies, als niet bekend is wie de investeerders zijn?  

5. Wat wordt bedoeld met de uitspraak dat ‘de nieuwbouwplannen helemaal zijn losgekoppeld 

van de ontwikkelingen op “de Braak”’?  

6. Kan de raad de komende maand echt volledige duidelijkheid verwachten m.b.t. de 

haalbaarheid van een nieuw stadion in de Groene Peelvallei?  

7. Wat als de plannen niet haalbaar blijken te zijn, blijft het college dan toch ruimte reserveren 

voor Helmond Sport in de Groene Peelvallei? Hoe lang kan dit volgehouden worden, nu deze 

plannen het moment van uitvoering steeds meer gaan naderen?  
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