Verslag Wijkactieplan Helmond Oost d.d. 28 februari 2013
Aanwezig: G.H.J. Jansssen, M. Martens, H.J. Holzken, Bernard van Lieshout, Berry van
Stratum, J.Rossou, Elly Obbes, M.v.Deursen, Ingrid Heusschen. L. Kerren, Roos Kerren-van
Stiphout, J. Martinli, Paul Geurts, L. Hopman-Vriens, G. v.d. Heuvel, F. Luyben, Nico
Clekx, Mvr. J. Heesses-Koper, W. v.d. Linden, Hans Smits, Maria van Veghel, Joke Seelenheijwegen, Nellie Tiles, Loes v. Hout, Hennie de Gooijer, P.H.C. Sreeder,Toon v.d. Tillaart,
Gijs Meulenmeesers, Gerryvan Liempt, Finus Verdonck, Tinus Derks, W.v.d. Vegt, Piet
Beks, Joost Verspaget, Joop Slegers, Margot Verhees, Ad v.d. Brand, Johan Meeuwsen, Ger
v. Een, JosVos, Geraard Stijbosch, Ben Klasens, Jolanda Oerlemans, Geert van der Linden,
A. van Ros, A. Vereyken, W.E. Boonstra, Huub Niessen, Wim van Lieshout, Willy
Verdonschot, Jan van Bruggen, Mauke Theijs, Sjef van Tilburg, Jan van de Heuvel
wethouder Gemeente Helmond..
AfwezigMK: Cindy van Leeuwen, Anne- Marie van Genechten, Jan Ummels, Chris
Verhofstad, J. Hooijschuur, Hr & Mevr Vervoort, Rob Berkers.

De avond wordt geopend door de voorzitter van Wijkraad Helmond Oost Wim van Lieshout
en Wethouder van Sport, Beroepsonderwijs, Cultuur en Middelen Jan van den Heuvel.
Na een woord van welkom maakt dhr. van den Heuvel de agenda bekend aan het publiek.
Onderwerpen hierin zijn:
 Toelichting overleg wijktafel tussen wijkraad, college van B&W en Ketenpartners
t.a.v. wijkbewoners.
 Toelichting van ketenpartners m.b.t. deelname binnen de wijk Helmond Oost.
 Uitleg wijkactieplan.

Toelichting wijktafel aan publiek door dhr. Van den Heuvel
Wijktafel is een informeel samenkomen tussen Wijkraad, college van B&W en Ketenpartners
zoals LEV groep, Woonpartners, Politie, waarin het wijkactieplan en de wijkraadsvisie is
besproken. Daarin zijn ook zaken als veiligheid, bindende factoren t.a.v. sociale samenhang
en toekomstplannen aan de orde gekomen.
Tijdens dit prettige overleg zijn een aantal positieve constateringen gedaan.
Wim van Lieshout nodigt de vertegenwoordigers van ketenpartners uit om hun bijdrage
binnen de wijk toe te lichten aan het publiek. Eventuele vragen vanuit het publiek kunnen aan
betreffende persoon gesteld worden. Wim vraagt partner het wijkactieplan te ondertekenen.
In willekeurige volgorde stellen vertegenwoordigers van de ketenpartners zich voor:
De betrokkenheid van deze partners is terug te lezen in het wijkactieplan Helmond Oost 20132014. Reacties vanuit het publiek zijn verder op in het verslag terug te lezen.
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.
 Dhr Sleegers van JIBB.
 Mevr Verhees, teamleidster Praktijkschool Helmond.
 Dhr Geurts, wijkregisseur Woonpartners vergezeld door Huub Niessen
buurtbeheerder.
 Mevr Bach, regiomanager LEV groep.
 Dhr. van de Heuvel, wethouder Gemeente Helmond.
 Mevr de Gooier, manager belangenbehartiger van o.a. winkelcentrum Straakven.
 Dhr Geert v.d. Linden netwerkinspecteur Politie Helmond.
 Dhr van de Brandt, ORO.
 Dhr Klasens en MevR. Oerlemans Zuidzorg
 Dhr. Van Tilburg, bestuurslid SWRHO
Na een korte samenvatting waarin Wim van Lieshout spreekt over een open karakter t.a.v. het
wijkactieplan is het woord aan Sjef van Tilburg om iets te vertellen over het wijkfestival dat
gepland is op 1 september op het terrein van de Karel Doormanlaan. Voor dit festival zijn er
een aantal kramen beschikbaar waarvoor iedereen zich kan aanmelden. Sjef benadrukt dat het
niet de bedoeling is er een vlooienmarkt van te maken. Voor de naam van het festival is een
prijsvraag uitgelooft.
In het nawoord bedanken de voorzitter en wethouder partners en publiek voor hun deelname
aan de avond. Wethouder de heer van de Heuvel spreekt zich positief uit over ontwikkelingen
m.b.t. tot leefbaarheid, betrokken bewoners en geplande activiteiten en vertelt kort nog iets
over energie café (zie WAP).. Ook complimenteert dhr. Van de Heuvel de wijkraad met haar
groei en de positieve ontwikkelingen van het afgelopen jaar.
Tot slot wordt het wijkactieplan door beiden ondertekend en worden alle aanwezigen
uitgenodigd voor een consumptie.

Vragen/ opmerkingen vanuit het publiek naar aanleiding de toespraak van partners:
Publiek aan Woonpartners:
Is er m.b.t. de energetische maatregelen de mogelijkheid voor huiseigenaren mee te profiteren
van collectief aankopen?
Antw. dhr Geurts: Goede opmerking, deze wordt meegenomen in het overleg.
Publiek aan Winkelcentrum:
Wat is het resultaat van een eerder gedane belofte door dhr van de Heuvel m.b.t. afvalbakken
in winkelcentrum Straakven?
Antw. Mevr de Gooier: Er is geen grotere uitvoering van afvalbakken te krijgen. Een
oplossing is om de ophaal momenten van afvalbakken te vergroten.
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Publiek aan Politie:
De informerende brief m.b.t. huisinbraken binnen de wijk is positief ontvangen.
Antw. DhR. Van der LindeN. Het is goed te weten dat het doel hiermee bereikt is.
Publiek aan Zuidzorg:
Werken jullie ook samen met andere zorgaanbieders?
Antw. Dhr. Klaasen: Ja er wordt met verschillende organisaties samen gewerkt. Hierdoor kan
Zuidzorg zich integreren in de wijken en is gemakkelijk bereikbaar voor mensen.
Publiek aan Wijkraad:
In het WAP is Wijkhuis de Lier niet opgenomen, is dit een gemiste kans / heeft dit een reden?
Antw. Dhr. Van Lieshout: Er zijn geen plannen t.a.v. de Lier bekend gemaakt. Ook de
wijkraad is niet op de hoogte van eventuele ontwikkelingen. Waarschijnlijk is dit de reden dat
Wijkhuis de Lier niet bij naam genoemd wordt in het WAP. Het neemt niet weg dat de Lier
een belangrijke functie vervult binnen de wijk.
Publiek aan dhr. Van Tilburg:
Stichting JIBB biedt zich aan om mee te doen aan het wijkfestival.
Antw. Dhr. van Tilburg zal nog contact opnemen.

Verslag: Mauke Theijs

Getekend d.d. …………………….
Voorzitter
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