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Voorzitter, 
 
Voetbal, een onderwerp met vele aspecten: 
 Ruimtelijk, het grote ruimtebeslag door de velden, de clubhuizen en de 

parkeergelegenheden; 
 Financieel: de aanleg- en onderhoudskosten; 
 Gezondheid: het belang van sport voor zowel kinderen als volwassenen; 
 Sociaal: voor zowel de spelers als voor het enorme vrijwilligersleger, wat nodig is om 

voetbalverenigingen draaiende en liefst vitaal te houden. Ik kom daar later op terug. 
 
Voorzitter, het College geeft in haar notitie “Visie op amateurvoetbal Helmond” aandacht aan  
al deze aspecten. En wij kunnen dan ook met grote delen van die visie instemmen. Maar niet 
met alles. Zoals u van mij gewend bent begin ik met datgene waar wij mee kunnen instemmen: 
 Het overleg met de verenigingen: wij kunnen het niet precies beoordelen, maar het lijkt er 

op dat het proces wat de wethouder met de verenigingen heeft doorgemaakt goed is 
verlopen: eerst – met enige aanmoedigingsdruk - de verenigingen zelf hun visie laten 
opstellen, en die vervolgens gebruiken bij het opstellen van de gemeentelijke visie. Uit de 
gemeenschappelijke reactie van de voetbalclubs op de gemeentelijke visie blijkt ook dat zij 
het proces zeker waarderen, ondanks hun gedeeltelijke kritiek op het product (de visie zelf)  

 Het aanstellen van de voetbalcoördinator voor in principe 3 jaar: Dat vinden wij een heel 
goede zaak. Om het samenwerkingsproces tussen de clubs en soms op gemeenschappelijke 
sportparken flink te stimuleren. 

 Het afstoten van het sportpark Warande: zoals uit de bijlage bij de notitie blijkt is de 
verhouding tussen het aantal velden en het aantal teams wat daar op speelt daar het 
allerscheefste, en wij onderkennen dan ook de noodzaak om dat park te sluiten. 

 Het investeren in de parken Brandevoort en Molenven. Het lijkt ons evident dat er daar 
problemen zijn met de enorme aantallen jeugdteams op zo weinig velden. De wijk 
Brandevoort zal ook nog eens behoorlijk gaan groeien, en Stiphout in mindere mate. 

 
Voorzitter, ik zou nog terugkomen op het sociale aspect van voetbal: Helmond heeft volgens de 
notitie 65 seniorenteams en 205 jeugdteams. Dat betekent naast de verenigingsorganisaties 
zelf ook een gigantische groep jeugdtrainers, teamcoaches en naar trainingen en wedstrijden 
rijdende ouders. Waarmee de voetbalclubs behalve voor de spelers ook voor niet-spelers een 
belangrijke sociale en maatschappelijke functie vervullen. die zal het sterkste zijn als in de eigen 
woonwijken wordt gevoetbald, wat ook in de reactie van de clubs wordt genoemd. En wat ik 
zelf ook als jarenlange coach van jeugdteams heb meegemaakt. 
PVV en HVV hebben samen maar 5 jeugdteams. Betekent dat, dat er nauwelijks kinderen 
wonen in Helmond-West en Binnenstad-West? En zullen er geen kinderen komen te wonen in 
de vele laagbouwwoningen van Suytkade? Nee. Dat betekent gewoon dat de verenigingen PVV 
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en HVV nu helaas niet vitaal genoeg zijn, en dat ouders hun kinderen op andere clubs doen. En 
ze daar dan voor elke training of wedstrijd met de auto naar toe brengen. 
Gecombineerd met het feit dat HVV ook nog eens hun accommodatie in eigendom hebben zijn 
wij daarom geen voorstander van het voorstel om ook het sportpark Houtsdonk af te stoten. 
Integendeel: wij stellen voor dat de nieuwe voetbalcoördinator als prioriteit krijgt om mee te 
helpen aan het creëren van een vitale voetbalcultuur op dat sportpark. Dat daar een fusieclub 
zal ontstaan met liefst minstens twee teams in alle jeugdleeftijdscategorieën. Die juist een 
belangrijke sociale bouwsteen van de eerder genoemde wijken zal vormen. En waardoor er ook 
nog eens heel wat minder autobewegingen naar verder gelegen sportparken nodig zullen zijn. 
En waardoor er misschien méér kinderen zullen gaan voetballen. 
Wij kunnen ons voorstellen dat dit kan worden bereikt door een fusie of vergaande 
samenwerking tussen HVV, PVV en Oranje Zwart. Zo’n fusieclub zal al in eerste instantie wat 
lucht geven aan de plannen voor de Braak, maar in de toekomst ook bijdragen aan het oplossen 
van de krapte op alle andere parken. Want elke voetballer die dáár gaat voetballen hoeft niet 
naar een verder gelegen park te gaan of te worden gebracht. 
 
Voorzitter, het College zet in op het behouden/realiseren van twee multifunctionele 
sportparken en vier wijkgerichte sportparken. De notitie geeft aan dat locatie De Beemd 
“centraal in de wijk ligt en qua omvang passend is”. Daar zal de wijk Mierlo-Hout dan wel mee 
worden bedoeld. Want de wijken Helmond-West, Binnenstad-West en Suytkade kunnen dat 
toch echt niet als hun wijkpark beschouwen. 
 
Voorzitter, wij pleiten voor meer erkenning van de zojuist geschetste sociaal-maatschappelijke 
functie van de voetbalclubs, maar wij begrijpen daarnaast ook de noodzaak tot een het zo 
efficiënt mogelijk inzetten van de gelden voor amateurvoetbal. Wij stellen daarom een 
tweetrapsraket voor, die ook mooi kan aansluiten bij het door de verenigingen geschetste 
tijdelijke probleem tijdens de reconstructie van Sportpark de Braak:  
pas de Visie op amateurvoetbal Helmond op de zojuist geschetste wijze aan, hou Houtsdonk 
open gedurende de reconstructie van de Braak, en probeer daar in die jaren een vitale fusieclub 
te creëren. Als over enkele jaren, na oprechte inzet van de clubs en de nieuwe coördinator, en 
als de Braak weer geheel operationeel kan zijn, blijkt dat het niet is gelukt om daar een vitaal 
sportpark te creëren kan de verdere toekomst van Houtsdonk alsnog ter discussie worden 
gesteld. 
 


