
Helmond, 13 september 2019, 

 

Gemeente Helmond,                                                                                                

Burgemeester, wethouders en leden van de raad,                                                          

Weg op den Heuvel 35,                                                                                            

5701 NV Helmond 

 

Geachte burgemeester, wethouders, leden van de raad . 
 
Inmiddels is het Amateurvoetbal Helmond in het algemeen en HVV Helmond 1899 in het 
bijzonder 2 jaar verder in de ontwikkeling / nasleep van de “Visie op amateurvoetbal 
Helmond”. 
 
Tevens is bekend dat de fusie van tennisverenigingen herzien is en de voorgenomen 
uitbreiding van HCH teruggefloten is door de Raad van State. Gemeentelijk beleid dat 
herzien is. Genoeg ruimte dus ook om de visie van het amateurvoetbal te herzien of aan te 
passen.  
 
In ieder geval is het complete spelpeil op een hoger niveau gekomen, geen 5e klasse meer en 
voor het 120 jaar  bestaande HVV Helmond 1899  een wel verdiende promotie naar de 4e 
klasse. Een van de gezamenlijke argumenten van gemeente en voetbalverenigingen, hoger 
niveau, wordt niet meer vermeld in het raadsbesluit van onze partner, de gemeente. De visie 
is namelijk een financieel stuk geworden gericht op de overcapaciteit van voetbalvelden en 
natuurlijk De Braak. Heel het Helmondse voetbal zal van De Braak profijt gaan hebben. Maar 
het is nog niet zover. Wel mooi dat met een overcapaciteit aan voetbalvelden er een hoger 
spelniveau is gerealiseerd.  
 
In de laatste voorzittersoverleg van de amateur voetbalverenigingen werd door De 
coördinator bekend gemaakt dat het “Knelpunten”-potje om RKPVV  naar HVV Helmond te 
helpen bij de verhuizing al bijna leeg is.  Van de beloofde vitalisering zijn alleen de woorden 
op papier gezet (Sportnota 2016-2020). Van enige hulp voor vitalisering is geen sprake 
geweest. “ HVV Helmond heeft géén financieel probleem, maar een vrijwel kosteloze 
oplossing  met goedkope en gezonde natuurgrasvelden”, welke zij in de toekomst zelf willen 
gaan onderhouden als dit voor de Gemeente Helmond te duur wordt. 
 
 
Door de “visie” en de aanhoudende publiciteit, in negatieve zin, is HVV Helmond inmiddels 
een voetbalvereniging met 3 senioren-elftallen en 4 jeugdelftallen.  HVV Helmond heeft een 
levendige, goedlopende kantine, contacten met scholen in de wijk , heeft gastverenigingen 
zoals Oldstars wandelvoetbal Helmond, Bootcamp en gezonde voeding Herbalife,  Stichting 
truckers day voor verstandelijk gehandicapten en een biljartclub. Voor de info avond van 
woningbouw coöperatie wijk Houtsdonk werd ook de kantine gebruikt .  In goed overleg met 
JIBB+ neemt HVV Helmond  deel aan de opening van de NSW en aan “Sjors Sportief”.  HVV 
Helmond wil de doorvoer van meisjes- naar vrouwenvoetbal in contact brengen met  andere 



verenigingen die in Helmond het vrouwenvoetbal hebben. Een wachtlijst is vooralsnog niet 
aan de orde. Een bewoner van de wijk Houtsdonk heeft zich gemeld om een wandelgroep te 
starten en zich te willen vestigen op sportpark Houtsdonk. 
 
Sinds 12 juni 2019 zijn we bekend gemaakt met  Lokaal Sportakkoord Helmond. 
HVV Helmond was bij de eerste bijeenkomst, gehouden bij Helmond Sport, met 
aanwezigheid van wethouder H. van Dijk en sportformateur Miriam van Moll van SSNB.  Uit 
het rapport van minister Bruins, dat reeds in 2018 bij Gemeente Helmond bekend was, staat 
duidelijk beschreven dat meer samenwerking en binding belangrijk zijn en dat meerdere 
verenigingen elkaar moeten gaan opzoeken voor samenwerking. Ook staat er vermeld dat 
de Gemeentelijke sportvelden niet moeten worden verminderd maar beter moeten worden 
gebruikt. Daar is HVV Helmond ook voorstander van en is dus ook volop bezig om aan dit 
project mee te willen werken. En zoals reeds vermeld, hier al driftig mee bezig is. 
Alle  bijeenkomsten van Lokaal Sportakkoord Helmond zijn door bestuur HVV Helmond 
bezocht en actief aan deelgenomen.  
 
Inmiddels zijn meerdere contacten en afspraken gemaakt met andere organisaties om het 
Sportpark door hun te laten gebruiken.  Stichting Truckers day , het GOH (Gehandicapte 
Overleg Helmond), de invalidebond en  Sportfonds gehandicapten willen met sportpark 
Houtsdonk samenwerken om diverse activiteiten voor deze doelgroepen te organiseren en 
het sportpark tot hun thuis te laten voelen.  Ook een jeu de boule baan zal worden 
aangelegd voor mensen uit de wijk Houtsdonk en Annawijk/Suytkade en voor ieder die wil. 
Met de country linedance vereniging van de Annawijk zijn de contacten gelegd om in het 
voorjaar van 2020 een country festival te organiseren om daarmee het Line dance te kunnen 
promoten in Helmond en omstreken. Deze activiteit wordt zowel door ouderen als jongeren 
met veel plezier uitgeoefend. 
 
Tijdens een van de bijeenkomsten van Lokaal sportakkoord Helmond werd door de 
vertegenwoordiger van Dr. Knippenbergcollege en door  Jibbplus geopperd om  Sportpark 
Houtsdonk als proeftuin te gebruiken voor de activiteiten welke op De Braak pas in 2024 
gereed zullen zijn.  Inmiddels is een samenwerkingsverband afgesproken met de LEV groep 
jongerenwerk (Elke Minnebach en Sam Hamers). Het jongerenwerk kan gebruik maken van 
het sportpark om met de (straat) jongeren en kans-arme jongeren samen met de 
jongerenwerker (s)  na schooltijd verbindingen te leggen en te laten bewegen.  
Ook is contact gelegd met de Lev groep inzake demente ouderen, om op sportpark 
Houtsdonk de mogelijkheden voor deze doelgroep te bespreken.  
Met Thomashuis aan de Bosschelaan zal ook binnenkort contact op worden genomen om de 
mogelijkheden van koersbal te bespreken. 
Tevens zullen uitnodigingen worden verstuurd naar de voorzitters van de wijkraden om te 
komen praten welke mogelijkheden er ontwikkeld kunnen worden op het Sportpark voor 
activiteiten van hun wijken. Speciaal gaat hier de aandacht uit naar de wijkraden, Helmond 
West, Annawijk, Suytkade en Houtsdonk. 
 
 
Sportpark Houtsdonk , eigendom van HVV Helmond. 
Het eigendom van HVV Helmond , inmiddels bijna 120 jaar jong, bestaat uit de hoeveelheid 
grond op Sportpark Houtsdonk gelegen aan Heeklaan 21 te Helmond t.w. hoofdveld met 



daarachter gelegen grote strook, daarnaast de grondstrook met kantine, speeltuin, groene 
strook, kleed- en bestuursaccommodatie, alles binnen de 3 omliggende gemeentevelden aan 
woonwijk Houtsdonk en natuurgedeelte het Goor. HVV Helmond kan zich een vitale 
vereniging noemen met een veilig- en goed voorziene en duurzaam sportpark, dat voor vele 
doelgroepen mogelijkheden kan bieden.  Het sportpark is in 1937 eigendom geworden van 
de vereniging.  De eigenaar was Jan Fentener van Vlissingen die destijds de grond heeft 
aangekocht om hun werknemers, bewoners van de wijk Helmond West (’t Haagje), te laten 
voetballen. Zelf had hij de vereniging opgericht, bestaande uit zijn vrienden van het 
bedrijfsleven en stadslieden.  Jan Fentener van Vlissingen vond dat HVV Helmond altijd een 
sportpark moest blijven behouden en liet dit tijdens de overdracht  beschrijven bij de 
notaris. In deze beschrijving staat (kortweg) beschreven dat het sportpark niet verkocht mag 
worden.  Indien de Gemeente Helmond de grond nodig zou hebben, dan is een grondruil de 
oplossing. Dit is al eerder gebeurd met de komst van de Heeklaan.    
 
Vijf jaar geleden is de gebruikersovereenkomst voor HVV Helmond  aangepast van 3 naar 2 
velden van de Gemeente Helmond.  Het hoofdveld is wel bij de Gemeente in onderhoud. Dit 
betekent dat veld nummer 3 al 5 jaar niet in gebruik is en slechts 1 x per jaar ( het hoog 
gewassen onkruid) wordt gemaaid. Dus al 5 jaar lang een bezuiniging voor de gemeente. 
HVV Helmond heeft vele  jaren geen achterstand in betaling. Sinds de bijeenkomst (door de 
Gemeente georganiseerd) met SSNB m.b.t. bezuinigingen en duurzaamheid 4 jaar geleden   
(2 jaar voordat de visie bekend werd gemaakt), heeft HVV Helmond als eerste van de 
Helmondse verenigingen de energiescan laten uitvoeren en is direct aan de slag gegaan met 
de adviezen en maatregelen die volgens de energiescan nodig waren. Inmiddels zijn alle 
werkzaamheden en vernieuwingen doorgevoerd t.w. : kleedaccommodatie is gerenoveerd, 
overal HR++ dubbelglas, nieuw dak, elektrische apparaten zijn vervangen en er wordt in 
eigen elektriciteit voorzien door het aanbrengen van 114 zonnepanelen. Het laatste werd 
mede voor 33%  t.w. € 10.000,- ondersteund door de Gemeentelijke subsidie voor 
duurzaamheid Helmond. 
 
We weten  dat voor seizoen 2020-2021 de capaciteit op de De Braak in aanbouw met 2 
velden verkleint. Mogelijk dat sportpark de Warande  en sportpark Houtsdonk nog kan 
bijspringen met hun overcapaciteit. Zou mooi zijn als beide verenigingen dan gastheer zijn. 
  
Uiteraard biedt HVV Helmond,  voor vriendenteams met leden en ook voor minder 
getalenteerde kinderen en kinderen die als vluchteling psychische schade hebben geleden, 
overal uit de gemeente met diverse nationaliteiten, over Sociale Stad gesproken, op 
sportpark Houtsdonk een prima uitgerust accommodatie,  gelegen aan de rondweg en dicht 
tegen een natuurlijke omgeving.  
In samenwerking met de KNVB heeft HVV Helmond 3 jaar geleden het certificaat gekregen 
voor een Veilig Sport Klimaat. Ook hebben de vrijwilligers een bewijs van goed gedrag 
ontvangen van Ministerie, opgelegd door NOC-NSF. 
 
Nog steeds blijven we met de wijkverenigingen, scholen, bedrijven en andere organisaties in 
contact met o.a. tussenkomst van JIBBplus en LEVgroep,  dat in overleg met bestuur HVV 
Helmond,  GRATIS gebruik kunnen maken van het eigendomsdeel op sportpark Houtsdonk. 
De ervaring is dat zij, die reeds  vele malen gebruik hiervan hebben gemaakt, erg blij zijn. De 
ontvangst is erg gastvrij en de parkeergelegenheid is erg goed.                     



Door de goede fietspaden die Helmond rijk is en met de komst van de nieuwe wegen vanuit 
de wijk Helmond West en Apostelwijk is de doorgang naar de overkant van de spoorlijn 
dubbel beveiligd en is Sportpark Houtsdonk veilig door jong en oud te bereiken. De 
organisatie van Veilig Verkeer Nederland  in Helmond heeft jaarlijks hun bijeenkomst op 
Sportpark Houtsdonk waar zij de routes bespreken voor de fiets verkeersexamen met hun 
vele vrijwilligers. De leerlingen van de basisscholen hebben de route langs  Sportpark 
Helmond allemaal afgelegd. Een veilige fietsroute is de conclusie. 
 
Nu we zien dat de Gemeente Helmond weer uitbreiding krijgt met woningen op Suytkade 
en zoals reeds in ED is gepubliceerd, het plan Parc Verde in Helmond West, is het 
onmogelijk te bedenken dat er in de toekomst géén sportvelden meer zijn in deze wijk en 
tevens de voorziening voor de wijken Overspoor en Suytkade. De wijken worden weer jong 
met nieuwe gezinnen die de mogelijkheid moeten kunnen hebben om met hun kinderen 
dicht bij huis te kunnen sporten of andere activiteiten kunnen ontwikkelen en ontplooien. 
 
Vorig jaar zijn de 2 sportvelden van Oranje Zwart omgeploegd op de Braak en kort voor de 
start van de nieuwe voetbalcompetitie kwam het verzoek van de voetbalcoördinator Ad van 
Ham, aangesteld door Gemeente Helmond, bij HVV Helmond om met Oranje Zwart te willen 
praten om hun de mogelijkheid te bieden op Sportpark Houtsdonk te laten voetballen.  Er 
werden samen goede afspraken gemaakt zodat Oranje Zwart op het eigendomsdeel van HVV 
Helmond hun wedstrijden zou kunnen spelen.  Na een aantal moeilijke weken heeft Oranje 
Zwart moeten besluiten om zich op te heffen en hebben zich als leden van HVV Helmond 
aangemeld. De afspraken die met bestuur HVV Helmond, de nieuwe leden en met de 
technische staf zijn gemaakt hebben tot een geweldig goed voetbaljaar gezorgd. Er is 
bewezen dat samenwerking met kwaliteit mogelijk is. Samen met dezelfde Normen en 
Waarden. 
 
Korte terugblik op het besluitvormingsproces. 
De uitspraak over de ‘Visie” van de Gemeente Helmond, dat het onderhoud van de 
natuurgrasvelden  van beide verenigingen, die zij van de Gemeente Helmond huren, te duur 
ging worden, gaf op dat moment een dubbele tegenslag.  
In de Visie wordt gesproken over 6 Gemeentelijke sportparken. In de voorbesprekingen van 
de Helmondse amateurverenigingen werd regelmatig aangehaald dat sportpark Houtsdonk 
eigendom was van HVV Helmond en dus niet van de Gemeente.  
De wethouder sport  Hr. Stienen sprak destijds over RKPVV in de Warande en over Oranje 
Zwart op de Braak, dat zij in de toekomst hun speelvelden zouden moeten opgeven. Over 
Sportpark Houtsdonk werd weinig of niet gesproken.  Totdat de Gemeente hun Visie bekend 
maakte. 
Inmiddels zijn we 2 jaar na de bekendmaking van de nieuwe Gemeentelijke Visie 
Amateurvoetbal. 
 
Tot op heden hebben geen gesprekken met de voetbal coördinator plaats gevonden over 
een mogelijke verhuizing. Dit zou wel in de profiel omschrijving staan, zo wordt verteld. De 
coördinator heeft als uitgangspunt de door de voetbal verenigingen opgestelde visie 
genomen, juist vanwege de inhoud, en het raadsbesluit als gegeven beschouwd. Zowel 
RKPVV als HVV Helmond zijn nagenoeg altijd aanwezig bij gezamenlijk overleg.  
 



De afgelopen maanden zijn nog gesprekken geweest met HVV Helmond, RKPVV en/ of de 
gemeente Helmond Hr. Van Dijk over een eventuele verhuizing naar sportpark  Houtsdonk. 
Mede om het voetbal in Helmond- West te blijven behouden.  
Twee sportparken opheffen in de nabijheid van overvolle sportparken zou kunnen 
betekenen dat kinderen uit hun buurt moeten gaan om te kunnen voetballen bij een 
vereniging elders ( welke wachtlijsten hanteren omdat zij overbezet zijn).  
Samen op Sportpark Houtsdonk is samenwerken in financieel, maatschappelijk , sociaal en 
wijkgebonden vlak, waardoor dan een VITALE vereniging met een breed sportaanbod en 
mogelijkheden op velerlei gebied (zoals het lokaal sportakkoord Helmond vraagt) 
ontstaat op een robuust sportpark.  
 
HVV Helmond vraagt Burgemeester, wethouders en leden van de raad hun eerdere 
beslissing te terug te draaien en de 2 gemeente velden aan HVV Helmond te blijven 
verhuren zodat  HVV Helmond als vitale voetbalvereniging  in Helmond West kan blijven 
bestaan. 
 
 
 
c.c. aan de raad 
 
  
Namens bestuur HVV Helmond 
 
C. Maas 
Voorzitster 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Onderstaande bijlage is door RKPVV eerder gestuurd. HVV Helmond kan zich in de woorden 
van RKPVV herkennen. Daarom is in het onderste stuk van de bijlage veranderd met tekst die 
voor beide verenigingen geldt. 
 
 
Bijlage 1 (verstuurd voorjaar 2017)    
Geachte burgemeester, wethouders, leden van de raad en andere aanwezigen,  
 
Er is veel aan de hand op voetbalgebied, en ik wil u allen hiervoor graag een compliment 
maken. Ik merk en zie namelijk dat er bij de wethouder en de raad een grote wil is tot 
krachtig handelen, tot het maken van verschil, het inzetten van verandering. Waarvoor 
oprechte hulde.  
  
De wethouder had een duidelijke boodschap aan de voorzitters: ga in gesprek, werk samen, 
maak plannen die het Helmondse voetbal op een hoger niveau brengen. En nog iets: het 
geld is op, los jullie problemen samen op. Duidelijk, en RKPVV staat hier helemaal achter. En 
niet alleen RKPVV. Voetbal Helmond ontwikkelde samen een visie waarin alle aspecten die 
voor het amateurvoetbal van belang zijn aandacht krijgen. Een visie met ambitie.  
  
En nu? Er komen opeens velden bij (terwijl er dus overcapaciteit is), het gesprek valt stil, en 
met 6 parken verandert er zeer weinig.  
De nota ligt NAAST onze visie, lezen we in het raadsvoorstel. Terecht, NAAST betekent in 
voetbaltermen: geen treffer.  
 
Geen treffer op het gebeid van de capaciteit. Overcapaciteit wordt slechts als nadeel gezien. 
Maar benutten van de capaciteit elders, het delen van velden, is een middel om 
verenigingen bij elkaar te brengen, en zo aan de cultuurverandering te werken die nodig is 
om tot ons hoger niveau te komen. Hier wordt een open kans gemist.  
RKPVV heeft geen financieel probleem, maar een vrijwel kosteloze oplossing.    
 
Geen treffer op inhoud of visie: de nota heeft geen breedte of diepgang, is enkel financieel. 
Het is een verlies-en-winstrekening, het verlies is voor de kleine clubs, o.a.RKPVV en 
niemand heeft winst vanuit onze visie. Want waar staat de samenwerking? Waar komt het 
hoger niveau van het Helmonds amateurvoetbal ter sprake?  
Waar ligt nu de noodzaak en de winst om de termijn te verkorten tot 3 jaar voor maar 2 
sportparken? Hoe zit het met de sociale stad? 
 
Versplintering door 8 sportparken blijft bij 6 sportparken gewoon bestaan, tenzij de 
samenwerking ook ter sprake komt. Met de keuze in de nota  ontstaan er eilanden, en de 
bruggen die ontstonden, vallen ermee in het water.  
 
(aangepaste tekst) 
RKPVV en HVV Helmond hebben samen 9 senioren elftallen , beiden hebben een levendige, 
goedlopende kantine, contacten met scholen in de wijk. Beiden zijn we bezig om de 4 
jeugdelftallen weer uit te breiden, de initiatieven zijn in volle gang. We zijn een speelveld 
voor kinderen/jeugd uit onze omgeving. Wij zien samen een toekomst voor onze vereniging 
op Sportpark Houtsdonk, die verder reikt dan 3 jaar. 



Vitaliseringstrajecten van vier jaar worden mooi genoemd in de nota, maar hoe dan?! Na 
drie jaar al gaan de dwangmaatregelen voor ons in.                                                                                
En stel nou dat dit plan de eerste stap is, slechts de aanvang van de wedstrijd, waarom 
moeten wij dan direct al van het veld af? Wordt Helmond er beter van als RKPVV en HVV 
Helmond volgend jaar weg is?   
In samenwerking kunnen de Helmondse voetbalverenigingen elkaar compenseren, 
stimuleren, vitaliseren, de kleine de grote, vice versa. Aan samenwerking hoeft geen enkele 
vereniging ten onder te gaan. Aan onevenwichtig beleid wel. 
  
De wethouder en de tien voorzitters kunnen een winnend elftal zijn. Laten we samen dit 
voetbalspel uitspelen, dus ook met RKPVV  en HVV Helmond op het veld.  
De toekomst zit niet in het op korte termijn sluiten van parken, maar in het sluiten van 
vriendschappen en toekomstgerichte samenwerking met visie.  
 
Wij vragen de leden van de raad om de nota af te wijzen, en te gaan voor een betere 
opstelling.  
   
DENK HIERBIJ OOK AAN HET LOKAAL SPORTAKKOORD  HELMOND 
Opdracht van Minister Bruins 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 
 
WIST U DAT 
 
Reeds in 2015, 2 jaar vóór de uitspraak van de Helmondse Voetbalvisie, waren de besturen 
van HVV Helmond en RKPVV met elkaar in gesprek voor een mogelijke samenwerking in de 
toekomst. Een samenwerking die goed besproken en onderbouwt moet worden heeft tijd 
nodig.  Hiervan was wethouder Sport (Hr. Stienen) en zijn ondersteuners (o.a. A.vd Heuvel) 
op de hoogte en hadden ook gesprekken met beide verenigingen, omdat de velden van de 
Warande opgezegd zouden worden. Over de velden van HVV Helmond is NOOIT gesproken. 
Het was juist het voorstel van Gemeente Helmond om samen te gaan op sportpark 
Houtsdonk.  
Hoe goed kan het zijn als HVV Helmond en RKPVV samen op één sportpark kan blijven 
presteren.  Seizoen 2019/2020 spelend in de 4e en 3e  klasse  competitie. Beide 
voetbalverenigingen, komend van de wijk Helmond West, in samenwerking naar de 
toekomst  als VITALE vereniging  groeien tot de club van Helmond West. Dan spreken we 
toch van groeiend kwaliteit en samenwerking in het Helmonds amateurvoetbal.  
 

Bestuur HVV Helmond 

 


