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Aan het college van burgemeester en wethouders van Helmond,  
 
Helder Helmond is er van overtuigd dat we als Helmond met het ‘Home Computer Museum’ (HCM) in 
Helmond goud in handen hebben! Dit unieke museum kan ook mee Helmond op de kaart zetten. Wie 
vroeger ‘Rosmalen’ zei, dacht indertijd meteen aan het voormalige Autotron. Hetzelfde kan ook gebeuren 
met het ‘Home Computer Museum’ voor Helmond! Het is een complete collectie, waarbij alle meer dan 70 
verschillende computers nog te bespelen zijn. Deze collectie is uniek in west Europa. Oftewel het is een 
interactief museum wat een lange verblijftijd waarborgt. Het geeft een goed beeld van wat er geweest is en 
spreekt zowel de jeugd als de oudere jongeren en de jongere ouderen aan. Daarnaast heeft het museum 
ook een heel belangrijke sociaal-maatschappelijke functie. Niet alleen vanwege de 15 vrijwilligers maar 
bijvoorbeeld ook vanwege de plek voor dagbesteding van jongeren met autisme die bovengemiddeld goed 
zijn op het terrein van IT (informatie technologie). Twee jaar geleden zou dit museum nog samen met o.a. de 
monumentale draaiorgels en de EDAH-collectie onderdeel uit gaan maken van het Graveerderijgebouw. Er 
werd echter vanuit de gemeente geadviseerd om alvast zelf te gaan starten omdat het met dat traject nog 
wel even kon duren. En dat betekende dat vorig jaar op 17 maart 2018 het HCM de deuren opende voor het 
publiek. In de loop van dat jaar werd echter duidelijk dat het Graveerderij-project niet zou doorgaan. Maar 
ook dat de gemeente het HCM niet als een Helmondse collectie ziet? Helder Helmond is van mening dat het 
HCM als technologie-museum juist wèl heel goed bij Helmond past! Helmond, een van de belangrijke 
historische industriesteden van Nederland (al meer dan 150 jaar) met de nog immer bestaande succesvolle 
textiel- en metaalfabrieken. Techniek zit in het DNA van Helmond. En daar past het HCM perfect bij. Sluit 
ook prima aan bij Helmond als brainportstad. Inmiddels is het HCM o.a. aangesloten bij de Museumkring 
Peelland. 
Helder Helmond heeft daarom de volgende vragen: 

1. Bent u het met ons eens dat het HCM prima past bij het techniek-DNA van Helmond? 

2. Voor alle Helmondse musea wordt de huur betaald. Kan dat wellicht ook voor HCM? 

3. Mag er vanaf de Noord-Koninginnewal een bewegwijzering komen? 

4. De huidige lokatie is 500 m2. De wens is 1500 m2. Heeft de gemeente eventueel nog een geschikte 

ruimte? 

 
In afwachting van uw hopelijk positieve reactie. Met heldere groet, 
Michael Rieter, fractievoorzitter Helder Helmond. 
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Antwoord college van burgemeester en wethouders: 
Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief delen wij u het volgende mede: 
 
Voorafgaand aan de beantwoording van uw vragen is het volgende van belang.  
 
Het Home Computer Museum (HCM) heeft eind 2018 een subsidieaanvraag ingediend voor een jaarlijkse 
exploitatiesubsidie van € 50.000. Ons college heeft besloten deze aanvraag af te wijzen en heeft bij het 
museum aangegeven dat een beslissing hierover vooruit zou lopen op de Cultuurvisie die in 2019 aan de 
gemeenteraad wordt voorgelegd. In de Cultuurvisie worden voor de komende jaren de speerpunten bepaald 
op gebied van cultuur. Erfgoed is een onderdeel van deze visie. Na vaststelling van de Cultuurvisie zal 
opnieuw worden gekeken naar de subsidies aan de kleine musea. De subsidiering van het HCM is hier een 
onderdeel van. 
 
Bij de afwijzing van de subsidieaanvraag heeft het college naar het HCM uitgesproken dat het niet de 
verwachting is dat het HCM een substantiële verhoging van de subsidie kan verwachten. In ieder geval niet 
in de orde van grootte van de gewenste € 50.000,-.  
 
Enkele jaren geleden zijn de collecties van alle Helmondse musea op cultuurhistorische waarde beoordeeld 
door Erfgoed Brabant. Het HCM bestond op dat moment nog niet en kon dus ook niet geoordeeld worden. 
Daarom heeft de gemeente aan Erfgoed Brabant gevraagd ook een onderzoek te doen naar de 
cultuurhistorische waarde van het HCM. Het onderzoek omvat een collectiewaardering en geeft inzicht in de 
potentie van de collectie voor Helmond. Naar verwachting zijn de resultaten binnen enkele weken bekend. 
De resultaten worden meegenomen in verdere beleidsontwikkelingen en zullen worden meegenomen in 
afwegen op gebied van erfgoed.  
 
 

1. Bent u het met ons eens dat het HCM prima past bij het techniek-DNA van Helmond? 

Het HCM richt zich op de geschiedenis van de homecomputer en is daarmee mede gericht op 

techniek. In die zin past het museum bij het (zoals u aangeeft) techniek-DNA van Helmond. Om 

deze reden heeft het college aan het museum voor de periode van drie jaar een jaarlijkse bijdrage 

van €3.000 beschikbaar gesteld en daarnaast een eenmalig bedrag van €7.000 voor de opstart. Dit 

bedrag is vergelijkbaar met de subsidie aan het EDAH Museum.   

In onze Strategische Agenda liggen de speerpunten bij automotive, food en smart industries. Vanuit 

deze optiek past het museum minder bij het Helmondse dna.   

 

2. Voor alle Helmondse musea wordt de huur betaald. Kan dat wellicht ook voor HCM? 

Er wordt voor geen enkel Helmonds museum huur betaald. De gemeente verstrekt een algemene 

subsidie voor de exploitatie. Voor de volledigheid volgen hieronder de afgeronde subsidiebedragen 

die de verschillende organisaties in 2019 ontvangen: 

 Industrieel Atrium    €28.000,-     

 EDAH Museum     € 3.200,-* 

 Orgelmuseum     €17.000,-* 

 Jan Vissermuseum    € 7.300,- 

 NCAD en Vlisco Museum - geen subsidie  

*Het is nog niet duidelijk welke subsidiebedragen het EDAH museum en Orgelmuseum na 
verhuizing naar het Van Gend en Loos gebouw ontvangen.  
 

3. Mag er vanaf de Noord-Koninginnewal een bewegwijzering komen? 

Tot nu toe is de toekomst van het HCM steeds onzeker geweest. Daarom is de beslissing over wel 

of niet aanbrengen van bewegwijzering naar het HCM uitgesteld. De afweging zal later dit jaar 
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plaatsvinden in combinatie met de andere musea die dit jaar verhuizen (Orgelmuseum en EDAH 

Museum).    

 
4. De huidige locatie is 500 m2. De wens is 1500 m2. Heeft de gemeente eventueel nog een geschikte 

ruimte? 

De gemeente heeft een dergelijke ruimte niet beschikbaar.  

 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Helmond  
de burgemeester         de secretaris  
mevr. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel   mr. drs. A.P.M. ter Voert   
 
 


