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4. Definitief Ontwerp Havenpark en zoeklocaties Multifunctioneel 

gebouw: 
 

Voorzitter,  

In januari 2017 heeft de gemeenteraad het Centrumperspectief Helmond 2030 

vastgesteld.  

Er was veel lof maar er was een vrij breed gedragen onvrede over het 

voornemen om in de zuidwesthoek een accentgebouw te willen realiseren.  

Vanuit het college werd toen toegezegd dat aspect nog eens kritisch te zullen 

bekijken.  

Op 26 oktober vorig jaar heeft het College het Voorlopig Ontwerp voor het 

Havenpark gepresenteerd, inclusief een beperkte onderbouwing van het 

voornemen van het College om voor een woontoren toch voor de locatie tussen 

het Havenplein en het Havenpark te blijven kiezen. En er werden enkele 

referentiefoto’s van zeer hoge torens getoond. 

 

Voorzitter,  

Die vergadering verliep toen wat chaotisch. Enerzijds omdat het voorstel allen 

ter informatie, en niet ter behandeling was geagendeerd, en anderzijds omdat 

naast instemming met het mooie parkontwerp, er wat verschillende andere 

invullings-ideeën door elkaar heen liepen waaronder een vrij brede afkeur van 

de woontoren aan de zuidzijde - en géén opening voor bebouwing aan de 

noordzijde. 

Dat alles leidde tot het proces wat tot een amendement heeft geleid dat 

inmiddels breed gedragen wordt:  

Het eerste initiatief kwam van wethouder de Vries. Hij nodigde ons 

burgercommissielid Hans de Mare uit voor een gedachtewisseling over de in de 

commissie voorgestelde wijzigingen.  

Het volgende initiatief kwam van Hans de Mare, die zijn gedachten met een 

complete analysestudie onderbouwde, en er raadsvragen over stelde.  

Daarna deed het college de toezegging om ook gebouwlocaties aan de 

noordzijde van het park te zullen onderzoeken. 

 



__________________________________________________________________________________ 
 

In het Definitief Ontwerp voor het Havenpark staan 3 zoeklocaties ín het park 

aangegeven. Maar dat was niet wat wij bedoelden. Wat wij wél bedoelden 

hebben wij in een amendement op dit raadsvoorstel geformuleerd. Dat is aan u 

allen, raads-, burger- en collegeleden toegestuurd, dus die overwegingen hoef ik 

nu niet op te sommen. Wij hebben daarna de ongebruikelijke stap gezet om het 

amendement al vóór de commissievergadering rond te sturen, zodat er een 

goede inhoudelijke discussie over kon ontstaan. 

En die inhoudelijke discussie is op goede en constructieve wijze door de 

commissieleden én de wethouder en de verantwoordelijk ambtenaar gevoerd!  

Er zijn suggesties gedaan voor aanpassing van het amendement en ná die 

vergadering is het amendement in overleg tussen wethouder de Vries, de 

verantwoordelijk ambtenaar en hr. de Mare nog op twee punten verbeterd. 

Wij danken wethouder de Vries voor zijn constructieve houding. Hij heeft 

meegedacht en stemde in met de door ons gekozen weg om dit via een 

amendement vast te leggen.  

We zijn erg gelukkig met de  instemming van alle andere partijen, waardoor wij 

nu hierbij met trots een door de gehele raad medeondertekend amendement 

kunnen indienen.  
 


