
Dr. Van  Helvoortstraat 
 
Tussen Rechterstraat en Monseigneur Bekkers-
straat 
 
Martinus (Martien) Adrianus Maria van Hel-
voort wordt op 11 maart 1906 geboren in 
Zeeland bij Uden. Hij is de zoon van hoofdon-
derwijzer Johannes Hendrikus van Helvoort en 
Theodora Donkers.  
Op 1 augustus 1932 huwt hij met Johanna Pe-
tronella Maria Antonia Boers, geboren te Horst 
op 21 december 1907. Uit dit huwelijk worden 
vier zoons en drie dochters geboren 
Op 16 december 1945 gaat zijn ambitie om 
burgemeester te worden in vervulling met zijn 
benoeming in Boxtel. Hij geniet voor de vacatu-
re in Boxtel de voorkeur boven enkele andere 
zeer goede kandidaten om zijn grote theoreti-
sche kennis van- en zijn praktische ervaring met 
het gemeentelijk administratief beheer én om 
zijn hoogstaand karakter en zijn grote mate van 
plichtsbesef. Hij stelt bij zijn installatie dat hij 
het burgemeestersambt moderner opvat dan 
zijn voorgangers, die het ambt doorgaans veel-
eer zagen als een erebaan. Van Helvoort ziet 
het als een vak, als een beroep dat niet alleen 
intuïtie en karakter vereist, maar ook kennis 
van feiten en achtergronden.  
Van Helvoort vindt naast zijn werk en zijn gezin 
nog tijd om te werken aan een proefschrift. In 
1955 promoveert hij aan de Economische Ho-
geschool van Tilburg tot doctor in de economi-
sche wetenschappen op de studie 
‘Beschouwingen over het eigen huisbezit’. Van 
Helvoort groeit uit tot een autoriteit op huis-
vestingsgebied. Zo is hij onder meer voorzitter 
van de Commissie volkshuisvesting van de Ver-
eniging van Nederlandse Gemeenten en presi-
dent-commissaris van het Bouwfonds Zuid-
Nederlandse Gemeenten.  
Burgemeester Van Helvoort bekleedt diverse 
functies binnen de KVP (huidige CDA). Van no 

 
 
 
 
vember 1956 tot en met februari 1967 is hij lid 
van de Tweede Kamer voor die partij. Hij houdt 
zich in het parlement onder andere bezig met 
ambtenarenzaken, financiën van lagere overhe-
den en natuurlijk met volkshuisvesting. Hij be-
kleedt diverse voorzitterschappen van Kamer-
commissies en wordt door zijn collega-
Kamerleden zeer gewaardeerd om zijn deskun-
digheid en zijn scherpe en intelligente manier 
van politiek bedrijven.  
Dat hij de Brabantse zaak een warm hart toe-
draagt, blijkt uit zijn betrokkenheid bij de op-
richting van Brabants Heem en zijn jarenlange 
bestuurslidmaatschap van Brabantia Nostra.  
Door zijn vele nevenfuncties en met name zijn 
Kamerlidmaatschap is Van Helvoort vaak in zijn 
gemeente afwezig. Critici verwijten hem dit. 
Zeker is evenwel dat door zijn goede contacten 
in Den Haag en in allerlei landelijke en provinci-
ale organisaties hij veel voor Boxtel kan doen.  
Hij is Officier in de Orde van Oranje Nassau 
(1957) en Ridder in de Orde van de Nederland-
se Leeuw (1967).  
Op 1 april 1971 neemt Boxtel afscheid van bur-
gemeester Van Helvoort. Hij wordt bij die gele-
genheid benoemd tot ereburger, een terechte 
hommage aan de grondlegger van het Boxtel 
van nu.  
Na zijn pensionering verhuist Van Helvoort naar 
Oirschot. 
In 5 april 1981 overlijdt Van Helvoort op 75-
jarige leeftijd aan een ernstige hartaandoening 
in het Liduinaziekenhuis in Boxtel, dat ook me-
de dankzij hem tot stand is gekomen. Hij wordt 
in zijn woonplaats Oirschot begraven. 
Bron: Brabantse biografieën, deel 7 Boxtel en 
Liempde. 
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