
Er worden plannen gemaakt 
om dit jaar een informatie-
markt te houden, waar de 
verschillende professionele 
(zorg)instanties zich aan de 
bewoners kunnen presente-
ren. Hoe we dit precies gaan 
doen, is nu nog even niet dui-
delijk, maar de plannen zijn 
er en wij gaan daar onze 
schouders onder zetten. 
 
We willen ook initiatieven 
van bewoners stimuleren. Als 
er initiatieven zijn, gaan wij 
de bewoners met raad en 
daad bijstaan en uiteraard als 
het nodig is financieel onder-
steunen. 
Als u bijvoorbeeld een idee 
hebt om in uw straat iets te 
organiseren (barbecue, 
marktje of iets dergelijks), 
neem dan gerust contact met 
ons op en dan gaan we bekij-
ken wat de mogelijkheden 
zijn. 
Op onze website is een aan-
vraagformulier te downloa-
den, waardoor een aanvraag 
eenvoudig te realiseren is. 
 
Tot slot wil ik iedereen een 
fijne carnaval toewensen 
(want dat komt er aan).  
 
Veel leut wenst jullie ons 
team: Stefanie, Natascha, 
Margareth, Hans en Ton en 
misschien tot gauw een keer 
in de wijk. 
 
 
 
Voorzitter vereniging wijk-
beheer Binnenstad; 
 
Ton van Eijk. 
 
 

Voor u ligt het allereerste 
exemplaar van onze nieuws-
brief, voorheen bekend als 
‘’Binnenstad in Beeld’’. 
Het blad Binnenstad in 
Beeld kwam zoals u gewend 
bent grofweg elke 2 maan-
den uit, maar omdat wij ons 
willen concentreren op za-
ken die enkel betrekking 
hebben op het bestuur van 
de vereniging  hebben wij 
besloten om de frequentie 
omlaag te brengen naar 4x 
per jaar, waarvan u nu dus 
het eerste exemplaar in han-
den hebt. 
 
Wij zullen u op de hoogte 
houden van zaken zoals wel-
ke initiatieven wij onder-
steund hebben en waar wij 
ons achter de schermen mee 
bezig houden en misschien 
nog wel veel meer, de tijd zal 
dat leren. 
 
 
 
 

We zijn inmiddels alweer 
meer dan een maand in het 
nieuwe jaar en het afgelo-
pen jaar is een behoorlijk 
bewogen jaar geweest. 
Door het plotselinge aftre-
den van de toenmalige 
voorzitter ontstond er even 
een probleem. Wij hebben 
als bestuur er toen de 
schouders onder gezet, 
omdat wij erg begaan zijn 
met het wel en wee in de 
wijk en uiteindelijk heeft 
het bestuur in goed en 
prettig overleg besloten 
om door te gaan en heeft 
ondergetekende de voor-
zittershamer over geno-
men, weliswaar met weinig 
ervaring, maar al doende 
leert men. 
 
Er zijn al een boel plannen 
gemaakt en het hele be-
stuur is super gemotiveerd 
om zich in te zetten voor 
het welzijn van de bewo-
ners van onze wijk. 
Onveilige verkeerssituaties 
worden onder de loep ge-
nomen en in rechtstreeks 
overleg met de wethouder 
besproken. (Zie elders in 
deze nieuwsbrief). 
Ook de (on)veiligheids-
situatie in de wijk heeft de 
onverdeelde aandacht en 
wij zetten ons in om daar in 
overleg met de bewoners, 
maar ook met de gemeen-
te, verbetering in aan te 
brengen. 
 
 
 
 

Woord van de voorzitter 
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Iets opmerkelijks te  
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Stuur een mail naar: 
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verenigingwijkbeheer.nl 

 

Neem voor overige informa-
tie een kijkje op onze 

website 

www.verenigingwijkbeheer.
nl 

 of     facebookpagina! 
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Op 9 januari 2020 

vond de officiële ope-

ning plaats van het 

Arie Willemshof. Op 

de kop van de Hei-

straat heeft Woonbe-

drijf 52 woningen 

gebouwd, bestemd 

voor verschillende 

doelgroepen 

(eengezins-, jongeren

– en seniorenwonin-

gen).  

Het Arie Willemshof 

(daar waar voorheen de 

gelijknamige muziekwin-

kel te vinden was) be-

schikt, zoals de naam als 

suggereerd, over een mooi 

hofje. Een royale binnen-

tuin, waar de eerste be-

planting al in aangebracht 

is. 

 

De officiële handeling (de 

ingebruikname) vond 

plaats door Wethouder 

Gaby van de Waardenburg. 

Samen met enkele kin-

deren en bewoners plantte 

zij enkele nieuwe struiken 

aan.  

 

Wij wensen namens het 

bestuur van Vereniging 

Wijkbeheer alle nieuwe 

bewoners welkom in onze 

wijk.  

 

 
 

Bron: ditisonzewijk 

Voor de jonge jeugd wordt 

er  door  buurtvereniging 

Leonardus i.s.m. Speeltuin 

Leonardus op zaterdag 22 

februari een carnavalsmid-

dag  georganiseerd van 

13.30 - 17.00 uur.  Gratis 

toegang voor iedereen die 

verkleed komt! 

In wijkhuis de Fonkel 

wordt  zowel maandag– 

als dinsdagmiddag van 

14.00—17.00 uur door car-

Binnenkort is het 

weer Carnaval. 

Een feest waar 

jong en oud veel 

plezier aan beleeft. 

Speciaal voor deze 

2 doelgroepen 

worden er in de 

Binnenstad speciale mid-

dagen georganiseerd waar 

wij als vereniging wijkbe-

heer een actieve bijdrage 

aan leveren. 

navalsvereniging de Ram-

petampers iets moois ge-

organiseerd.  Toegang 

hiervoor bedraagt 1 euro 

 

Voor de ouderen  hebben 

de Auw Fiepen, in de aula 

van het Jan van Brabant 

College, op 24 en 25 febru-

ari  twee carnavalsmidda-

gen georganiseerd.  Aan-

vang: 13.00 uur (zaal open 

om 12.00 uur). 

Opening Arie Willemshof  

Carnavalsmiddagen voor jong en oud 
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Oliebollen eten op  
het Zangershof 

Voor alweer het zeven-

de jaar op rij was het 

op 30 december gezel-

lig op het Zangershof. 

Buren Miranda, Dick, 

Paul en Natascha no-

digden de buurt uit 

om oliebollen, die gebak-

ken werden waar je bij 

stond, te komen eten. 

Vuurkorven hielden je 

warm en de warme choco-

mel en glühwein hielpen 

daar ook bij. 

De kerstboom, ge-

sponsord door ver-

eniging Wijkbeheer, 

stond mooi centraal 

op het plein te schit-

teren. 

De top 2000 schalde 

traditiegetrouw 

weer uit de speakers 

en er werd zelfs nog 

meegezongen ook! 

Bewoners van het Zangers-

hof, Uithoornseweg en de 

Bakelsedijk verzamelden 

zich rondom de tafels en 

genoten van een drankje 

en elkaars gezelschap. 

Het was nog lang gezellig. 



 

in de wijk.  Het al bestaan-

de klusteam dat al actief is 

via het Stadsleerbedrijf 

wordt ingezet om kleine 

klussen in de wijk op te 

pakken. 

Het gaat hierbij om een 

gezamenlijk initiatief van 

LEV/SLB, de gemeente, 

Senzer en de woning co-

öperaties Woonpartners 

en Volksbelang. Na 6 

maanden wordt er geëva-

lueerd en als alles goed 

verloopt dan zal uitbrei-

ding naar bv Helmond-

West een optie zijn. 

 

Het klusteam gaat zich 

vooral bezighouden met 

`makkelijk` werk zoals 

het schoonmaken van ver-

keersborden, recht han-

gen van bebordingen, klei-

ne verzakkingen in trot-

toirs, opruimen brandgan-

gen, etc... Het gaat dus om 

de kleine ongemakken 

voor bewoners, het klus-

senteam zal geen spoed-

gevallen oppakken, dit 

blijft bij de gemeente. 

Het klusteam bestaat uit 

dezelfde mensen die nu de 

voortuinen opknappen 

van particulieren en wor-

den door een werkbegelei-

der van Senzer begeleid. 

Ook de 2 buurtbeheerders 

zullen een begeleidende 

rol gaan spelen maar dan 

voornamelijk op het prak-

Koken in de Fonkel 

Dit project loopt al een 

paar jaar en heeft als doel 

om 1x per week op de don-

derdag een maaltijd te 

serveren voor eenzame 

bewoners uit de wijk. Voor 

een klein bedrag (€ 5,-) 

kunt u gebruik maken van 

dit initiatief. 

Er is wel 1 voorwaarde: 

aanmelden kan alleen via 

uw zorgverlener (Savant, 

Zorgboog, e.d.). 

 

Als u iemand uit uw omge-

ving kent die misschien 

wel wat aanspraak kan 

gebruiken en wat eenzaam 

is, wijs hem of haar dan op 

Info-markt voor en door 

betrokkenen van de wijk 

Wij als bestuur erkennen 

dat het niet altijd even 

makkelijk is om de juiste 

hulp te vinden waar je be-

hoefte aan hebt. Daarom 

gaan we samen met onze 

samenwerkingspartners 

(LEV Groep en de gemeen-

te Helmond) later dit jaar 

een info-markt organise-

ren in wijkhuis de Fonkel. 

Tijdens deze markt is het 

ons doel om alle betrok-

ken professionals en ande-

re wijkinitiatieven die iets 

in de wijk (kunnen) bete-

kenen aan u voor te stel-

len. 

deze mogelijkheid en zorg 

er dan mede voor dat deze 

persoon ook weer eens 

onder de mensen komt. 

 

Als u een vervoerspas 

heeft, kunt u uiteraard 

gebruik maken van de taxi

-bus. Kosten van dit ver-

voer zijn voor onze reken-

ging (graag even aangeven 

bij aanmelden in de Fon-

kel). 

 

Op dit moment maken er 

zo’n 14 personen gebruik 

van deze mogelijkheid en 

er kunnen er zeker nog 

meer bij! 

Klusteam Binnenstad 

Deze maand is er een pilot 

van start gegaan om het 

gemis van buurtconciërge 

Richard op te vangen. 

Na het wegvallen van de 

buurtconciërge in de Bin-

nenstad-oost is er een gat 

ontstaan doordat klussen 

die voorheen door de 

buurtconciërge werden 

opgepakt niet meer uitge-

voerd werden. Het afgelo-

pen jaar is gezocht naar 

een alternatief voor de 

buurtconciërge. Het aan-

stellen van een nieuwe 

fulltime buurtconciërge 

was geen optie. Na ge-

sprekken met Senzer en 

Levgroep is ervoor geko-

zen om een pilot te starten 

Wat staat er op de agenda...  

tische gebied. De 

buurtbeheerders 

zullen de deelne-

mers leren hoe een 

bord recht gehan-

gen moet worden, 

hoe een trottoir 

opnieuw te bestra-

ten, enz. 

 

Melden van werk-
zaamheden kan op 

3 manieren: 
 

 via 140492 
 

via de website van 
de gemeente Hel-

mond (https://
www.helmond.nl/

meldpunt)   
 

via de buurtbeheer-
ders 
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Buurtvereniging  

Leonardus 

Op zondag 28 juni zal er 

een garagesale plaatsvin-

den. 

Alle buurtbewoners van de 

Halloween  

Binnenstad 

 

Save the Date: 

 

24 oktober  

Speeltuin Leonar-

dus 

Vanaf 1 maart 

opent de speeltuin 

haar deuren. 

 

Activiteitenkalen-

der voor de komen-

de tijd: 

13 apr Paaseieren 

 zoeken 
 

29 apr Clown  

 Erico 
 

17 mei Route 66 

 (muziek) 
 

31 mei Fancy Fair 

& 1 jun  
 

4 jun Inschrijven 

 wandel

 vierdaagse 
 

28 jun Wood88 

 (muziek) 
 

11 jul Inschrijven  

 Zomer

 markt 

Leonarduswijk kunnen 

hier aan deelnemen en 

vanuit hun eigen woning / 

garage of tuin hun koop-

waar aan de man probe-

ren te brengen. 



 

Wij komen bijeen in:  
 

Wijkhuis de Fonkel 
Prins Karelstraat 123 

5701VL   Helmond 

Voor (aan)vragen en 
informatie kunt u het best 

een mail sturen naar: 
 

info@verenigingwijkbeheer
.nl 

 
 

Vergeet niet om lid te 
worden van onze facebook-

pagina om zo ook op de 
hoogte te worden gehouden 
van alles wat er zich binnen 

onze wijk zich afspeelt!   
 
 
 
 

Wilt u deze nieuwsbrief 
(ook) digitaal ontvangen? 
Stuur dan een mail naar: 

 
 redactie@ 

verenigingwijkbeheer.nl 

Oproep: Deze nieuwsbrief heeft nog geen passende titel. Verzint u een goed 
passende titel?! De meest originele inzending zal beloond worden met  een 
kaartje voor ‘samen eten in de wijk’ of een abonnement bij Speeltuin Leo-
nardus. 

DIT IS EEN  
UITGAVE VAN: 

 
VERENIGING 

WIJKBEHEER  
BINENSTAD-OOST 

Heeft u een goed initiatief en 

bent u op zoek naar een fi-
nanciele bijdrage voor uw 

activiteit tbv Binnenstad 

Oost?  

Vul dan het aanvraagformu-
lier op onze website volledig 

Iedere vorm van een buurt

-initiatief is iets wat wij als 

Vereniging Wijkbeheer 

toejuichen. Samen met  en 

voor wijkbewoners iets 

moois neerzetten, beter 

kan het niet! 

in.  De aanvraag wordt vervol-

gens op de eerstvolgende 
bestuursvergadering behan-

deld en van antwoord voor-

zien. N.B. het bestuur komt 

grofweg iedere 6 weken bij 
elkaar.   

Bijdrage aanvragen voor een buurtinitiatief 

 

Redactionele stukken voor het 
eerstvolgende nummer kun-
nen worden gestuurd naar  
 
redactie@ 
verenigingwijkbeheer.nl 
 
Kopij dient uiterlijk 30 april bij 
de redactie aanwezig te zijn 

Wanneer het gaat om on-

veilige situaties die be-

trekking hebben op ver-

keer en de openbare weg 

is wethouder Maas dege-

ne om mee in gesprek te 

geraken.  

Enkele maanden terug 

hebben we met mw Maas, 

onze wijkadviseur en een 

afdelingsmedewerker van 

Verkeer, een goed inhou-

delijk gesprek gehad. Op 

het kaartje zijn de aan-

dachtspunten te zien die 

tijdens dit gesprek aan 

bod zijn gekomen. 

Concreet zijn dit de vol-

gende punten:  (1) fietspad 

Pastoor van Leeuwen-

straat ter hoogte van de 

Tolpost, (2) voetpad Hei-

straat ter hoogte van de 

lidl, (3) t-splitsing Herme-

lijnstraat - Prins Karel-

straat, (4) uitrit Wllem Be-

ringsstraat, (5) kruispunt 

Tiendstraat - Molenstraat, 

(6) kruispunt Beelsstraat - 

Molenstraat, (7) uitgangen 

Weverspark en (8) overige 

blokkades op de stoep in 

de Heistraat. 

In gesprek met wethouder Maas  

 

Ieder punt is aandachtig 

aan bod gekomen en op-

gepakt. Een aantal punten 

(zoals bijv 6 en 8) zijn in-

middels al aangepast en 

andere staat op de rol zo-

als ze dat noemen. 

Binnenkort vind er weer 

een gesprek plaats. En 

daar kunnen we uw hulp 

goed bij gebruiken! Zijn er 

situaties die volgens u 

echt veranderd moeten 

worden om de  verkeers-

veiligheid te bevorderen 

dan kunt u een mail stu-

ren naar : 

info@ 

verenigingwijkbeheer.nl  

 

 

“Help ons om de wijk 
verkeersvriendelijker 

te maken!” 


