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Maria Verstappen

Neerkant 

o
p Facebook is de 
video intussen al 
meer dan 20.000 
keer bekeken. Ook 
via andere sociale 

media trekt de videoclip dui-
zenden kijkers.

Bouncende beat
Lachen, bouncen, kijk in de lens! 
Dat zijn de woorden waar Jip 
het eerst aan denkt als hij in ge-
dachten teruggaat naar 9 febru-
ari, de dag dat de waterrap is 
opgenomen. ,,Die woorden ge-
ven de beat aan. Daar hebben 
wij in groepjes een eigen hip-
hoptekst en de beweging  bij 
verzonnen.’’ Je hoorde die 
woorden de hele dag, vult Loïs 
aan.

Waterschap Aa en Maas wilde 
met een bijzondere campagne 
aandacht vragen voor de Water-
schapsverkiezingen, komende 
woensdag. Het schakelde daar-
voor Oogpunt in, dat school-
klassen laat kennismaken met 

 c Videoclip                          v

Beat      w
in de     ho
Plots zijn de 

kinderen uit groep 

zes, zeven en acht 

van basisschool St. 

Willibrordus 

wereldberoemd in 

Neerkant. Hun rap 

over de 

waterschaps- 

verkiezingen trekt 

bekijks op sociale 

media.

 e Manifestatie tegen de aanleg van een zonnepark bij Stiphout. ARCHIEFFOTO RENÉ MANDERS/DCI MEDIA

Helmond maakt zich vooral druk om 
openbaar vervoer en zonnevelden

Toen er plannen waren voor 

een groot zonnepanelenveld 

in Stiphout stonden er een 

paar honderd wijkbewoners 

op om dat tegen te houden. 

Als Helmonders punten 

mogen inbrengen voor het 

toekomstplan van de stad 

levert dat maar zo’n dertig 

reacties op.

Bianca Clerx 

b.clerx@ed.nl

Helmond

Wat moet je als gewone Helmon-
der ook vinden van een wensen-
lijst in de vorm van een docu-
ment van 61 pagina’s met de 
naam Concept Omgevingsvisie? 
Het is moeilijk te bevatten wat je 
er als inwoner aan hebt en wat de 
gevolgen zijn van bepaalde keu-
zes.
Het is dan ook niet zo gek dat de 
meest opvallende reacties die de 
gemeente heeft gekregen, veelal 

gaan over zaken die mensen di-
rect raken. Helmond wil fietsers 
bijvoorbeeld ruim baan geven en 
auto’s zo veel mogelijk weren uit 
de stad. Een inzender vraagt reke-
ning te houden met mindervalide 
n die afhankelijk zijn van de auto.

Anderen vragen zich af of het 
wel haalbaar is de mensen uit de 
auto en in het openbaar vervoer 
te krijgen; buiten de vier treinsta-
tions heeft Helmond op dit mo-
ment namelijk geen goed OV.

Betaalbare woningen
Over de energietransitie hebben 
sommige Helmonders grote zor-
gen. Anderen vinden dat de stad 
er niet snel genoeg mee aan de 
slag kan gaan. Op veel plekken zal 
er weerstand komen tegen het 
aanleggen van zonneparken om-
dat een aantrekkelijk gebied 
wordt verpest. Hoe realistisch 
zijn de ambities van de gemeente 
dan op dit gebied?

Verder wordt aandacht ge-
vraagd voor betaalbare woningen, 
een leefbare en groene stad, de 

tweedeling in de maatschappij en 
mensen die niet goed mee kun-
nen komen. Zaken waar niemand 
tegen zal zijn, over de invulling 
kun je van mening verschillen.

Het stadsbestuur neemt de in-
breng mee bij de verdere uitwer-
king voor de visie op Helmond 
anno 2040. Doelen en ambities 
moeten uiteindelijk bij elkaar ko-
men in een document voor de 
ontwikkeling van de stad op het 
gebied van verkeer, wonen en 
werken, natuur, energie, milieu, 
klimaat en cultuurhistorie.

Om ideeën en meningen op te 
halen bij Helmonders zijn ook di-
gitale enquêtes, straatinterviews, 
paneldiscussies en gesprekken 
met maatschappelijke organisa-
ties ingezet. Niettemin is de om-
gevingsvisie op dit moment nog 
een ver-van-mijn-bedshow voor 
de meeste mensen. De gemeente 
is zich daarvan bewust, geeft ze 
aan. Ze verwacht dat veel meer 
Helmonders bereid zijn mee te 
praten als het gaat om concrete 
plannen.

man krast 
obscene 
teksten 
op auto’s 
Zo’n twintig auto’s in de Dom-

melse buurt Brouwershof-Noord 

bleken in de nacht van dinsdag 

op woensdag met een scherp 

voorwerp te zijn bekrast van 

obscene teksten. De dader 

heeft zich inmiddels bij de poli-

tie gemeld. 

San van Suchtelen

Dommelen

Dommelnaar Hans Rosendaal 
dacht heel even aan een persoonlijk 
dreigement toen hij woensdag in 
zijn auto wilde stappen. Eén van de 
zijdeuren was plots ontsierd met 
een niet mis te verstane verwen-
sing: ‘Bitch’. 

Die werd de nacht ervoor met 
een scherp voorwerp diep in de lak 
gekrast. Ook een tweede auto van 
Rosendaal bleek beschadigd. ,,Het 
was me een raadsel wie dat gedaan 
kon hebben. Vijanden schoten me 
niet te binnen. Ik vroeg me wel af 
wat iemand bezielt die zoiets doet.”

Toen Rosendaal om zich heen 
keek, bleek hij niet het enige slacht-
offer van de ‘autokrasser’. Meerdere 
bewoners van de Dommelse buurt 
Brouwershof-Noord vonden soort-
gelijke schade aan hun auto.

Uiteindelijk bleken 21 auto’s, ge-
parkeerd in zo’n vier straten, in een 
straal van zo’n 200 meter te zijn be-
schadigd. 

De teksten verschilden maar 
toonden met hun vergelijkbare 
obscene inhoud wel de hand van 
dezelfde ‘dichter’.

Ook de twee auto’s van Richard 
Aarts bleken bekrast. ,,Dat ontdekte 
ik pas laat op de woensdagmiddag, 
toen de laag sneeuw eraf smolt die 
dezelfde nacht was gevallen”, rea-
geert Aarts. ,,Wij kregen ‘fuck you!’ 
en ‘kiss my ass!’ als aandenken mee. 
Ook wij hebben er niets van ge-
merkt.”

Zondag meldde de vermoedelijke 
autokrasser zich bij de politie. Daar 
wil men niet veel over de persoon 
in kwestie kwijt. ,,Het is iemand 
met een kwetsbare achtergrond”, 
zegt een woordvoerder. 


