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Splijtende ruzie
VVD Helmond

Samenstellen kieslijst leidt tot onvrede
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Helmond

De samenstelling van de kieslijst
voor de komende gemeenteraads-
verkiezingen heeft voor een groot
conflict gezorgd binnen de VVD
Helmond.  Partijvoorzitter Fons
Bosman is al zijn vertrouwen in de
fractie verloren en stapt op, even-
als   bestuurslid Jan van Gulik en
VVD-campagneleider Rob Mi-
chiels. De raadsleden Ellen Nies-
sen, Joan Damen en Joshua Möll-
man hebben ook aangegeven  zich
niet meer verkiesbaar te stellen.

De bonje ontstond twee weken
geleden toen de concept-kandida-
tenlijst werd gepresenteerd.
Nieuwkomer Belgin Beytur, die op
die lijst op nummer twee was ge-
zet, werd door een kleine meer-
derheid telkens een plekje ‘naar
beneden’ gestemd. Raadslid Da-
men amendeerde steeds opnieuw,
totdat Beytur op plaats zeven was
beland. Zij trok haar conclusies en

keert de Helmondse VVD de rug
toe. Vóórdat er werd gestemd  had
Damen aangekondigd dat hij en
zijn collega-raadsleden Niessen en
Möllman zich niet meer verkies-
baar zouden stellen. De kieslijst
bestaat nu nog uit twaalf perso-
nen, in plaats van de oorspronke-
lijke twintig. 

Mygell Isselt verliet de partij af-
gelopen april  nadat hij werd weg-
gezonden door zijn eigen fractie.
,,De partij wordt gekaapt door een
club die al lang onderdeel uit-
maakt van de partij. Een old boys
network is nog netjes uitgedrukt.
Deze mensen kennen en helpen
elkaar, sommigen gaan zelfs sa-

men op vakantie”, stelt Isselt. ,,Als
er over een kieslijst wordt ge-
stemd, komen er opeens niet-ac-
tieve leden opdagen. De vrouw-
van, de dochter-van. Die zijn er
normaal nooit, maar hebben wel
stemrecht.”

Rob Michiels had als VVD-cam-
pagneleider bij de komende ver-
kiezingen een belangrijke rol,
maar ook hij stapt  op. ,,Na de ver-
gadering heb ik besloten dat ik
hier niet meer bij wil horen.  Elke
stem die deze kliek krijgt, is er één
te veel. Ze gooien de goede naam
van de VVD volledig te grabbel.”

Ruzie binnen VVD Helmond  heeft
ervoor gezorgd dat meerdere raads-
leden en bestuursleden opstappen.

Nieuwkomer werd
steeds een  
plekje naar
beneden gestemd
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P
rof. mr. Pieter van Vollen-
hoven had tot voor kort
nog niet van weverij de
Ploeg in Bergeijk ge-

hoord. Zijn vrouw wel. ,,Ja, ze zei
al meteen: dat is een toonaange-
vend gebouw van Rietveld. Met
een geweldige filosofie erbij. Dat
gebouw is een feestje. En dat park
dat erbij ligt. Fantastisch.”

Van Vollenhoven was gister-
middag in Bergeijk om Jan Burg-
mans, directeur van Bruns, de hui-
dige gebruiker van het voormalige
fabriekspand, een prijs te overhan-
digen. Bruns heeft het oude ge-
bouw na jaren van leegstand (‘des-
tijds in een rampzalige toestand’)
gerestaureerd. Burgmans: ,,Je moet
een beetje zot zijn om dat te doen,
maar ik hou van dat gebouw.”

Heel Bergeijk houdt van dat ge-
bouw. Van Vollenhoven had ge-
hoord dat oud-werknemers van de
Ploeg een kijkje waren komen ne-
men in het nieuwe De Ploeg. ,,Dan
komen die mensen massaal. Mooi,

die grote betrokkenheid”, zegt Van
Vollenhoven.  De prijs draagt zijn
naam.  Dat zit zo. Jarenlang, 27 jaar
om precies te zijn, is hij voorzitter
geweest van het Nationaal Restau-
ratie Fonds. Bij zijn afscheid kreeg
hij het recht om samen met een
jury jaarlijks een prijs uit te reiken.
Deze is voor degene die het meest
succesvol oud erfgoed een nieuwe
bestemming heeft gegeven. 

Burgmans kreeg een plaquette

en een geldbedrag van 10.000
euro. Daar kan hij de restauratie,
die miljoenen heeft gekost, niet
van betalen. ,,Maar het helpt wel
een beetje”, zei hij lachend. 

Die bestemming kon niet beter,
vindt Van Vollenhoven. ,,De Ploeg
was een creatief bedrijf en Bruns is
dat ook. Geweldig dat er eenzelfde
soort bedrijf weer in zit. Daar is
het gebouw ook voor gerealiseerd.
Dat is iets anders dan een kerk

waar een hotel in komt.”
Dat Bruns erg creatief is,

kreeg Van Vollenhoven mee bij
een wandeling door het gebouw.
Bruns is ontwikkelaar van ten-
toonstellingen en fabrikant van
modellen voor musea. ,,U heeft
hier heel wat mooie, unieke spul-
len staan. Bent u zelf zo creatief?”,
vroeg hij zijn gastheer.  ,,Ja, dat ben
ik wel”, antwoordde deze, ,,maar
dan vooral technisch-creatief. Cre-

ativiteit
zit ook

vooral bij de
mensen die hier werken.” 

Pieter van Vollenhoven moet
binnenkort worden opgenomen
vanwege melanoom (huidkanker).
Gevraagd naar zijn gezondheid
zegt hij: ,,Ach, weet u, dood ga je
toch. Ik hou het er op dat ik nog
met veel enthousiasme naar De
Ploeg in Bergeijk kan komen.”  
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