Nieuwsbrief
Iets opmerkelijks te
melden?

Jaargang 1, nummer 3
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Stuur een mail naar:

Kort woordje van de voorzitter

info@
verenigingwijkbeheer.nl

Voor u ligt alweer de derde uitgaven van ons wijkblad, wat overigens nog
steeds geen naam heeft.
Dus hier nog een klein
oproepje voor de creatieve
woordkunstenaars
onder ons, bedenk een
leuke passende naam
voor ons bad en laat dat
even weten, dan kunnen
we
het
blad
een
‘’officiële’’ naam geven.
Ondertussen zijn de
schoolvakanties
weer
voorbij en gaan we weer
langzaam naar het einde
van de zomer toe.
De beperkingen m.b.t.
het Corona virus zijn al
wel wat minder geworden, maar we zijn nog
lang niet van het virus af
en het heeft nog steeds
een grote invloed op onze
dagelijkse activiteiten.

Neem voor overige informatie een kijkje op onze
website
verenigingwijkbeheer.nl

houd ook onze
facebookpagina in de
gaten!
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Het is en blijft een heel
vervelende
toestand,
maar wij zullen ‘’mee zun
allun’’ er toch de schouders onder moeten zetten
en vooral het gezonde
boerenverstand
laten
spreken.
Ook de activiteiten van
de vereniging staan nog
steeds op een laag pitje,
wat niet wil zeggen dat er
niet gebeurt.
Kort geleden hebben wij
samen met de gemeente
een rondje gemaakt door
de wijk om de op sommige plaatsen de ronduit
belabberde toestand van
het groen te inventariseren.
Wij hebben daar ook wat
plannen voor, daarover
meer verderop in het
blad.

Ook staat er een overleg
met wethouder Maas gepland over een aantal
verkeerszaken in de wijk
en gaan wij binnenkort
een rondje door de wijk
maken met verkeersdeskundigen van de gemeente.
De (uitgestelde) jaarvergadering staat nu gepland op 24 september
en voorlopig kan die aangepast wel doorgaan.
Ik hoop dat wij heel snel
deze nare tijd achter ons
kunnen laten en gauw
alles weer normaal is.
Tot dan spreek ik de wens
uit dat iedereen zichzelf
in acht neemt en gezond
blijft.
Voorzitter vereniging wijk
-beheer Binnenstad;
Ton van Eijk.

Melden, melden, melden
Als wijkraad blijven wij
regelmatig contact met
de gemeente onderhouden omtrent allerlei zaken die de binnenstad
aangaan.

Eventueel onderbouwd
met foto’s.

Want hoe vaker een goed
onderbouwd
signaal
wordt afgegeven, des te
waarschijnlijker kan hierIn het verlengde hiervan op iets ondernomen wordoen wij een oproep aan den.
u om bij ons een melding
te maken van overlast op Dus komt u iets tegen,
het gebied van parkeren, stuur ons dan een mail,
hondenpoep, onveilige en wij als wijkraad gaan
(verkeers)situaties, etc. ermee aan de slag.

Het is natuurlijk ook altijd
mogelijk om rechtstreeks
bij de gemeente een melding te maken. Hoe dit in
zijn werk gaat kunt u nalezen
op
www.helmond.nl
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Voor een schone, hele en veilige wijk!
Wie zijn wij?
´Wij grijpen in!´ betreft een initiatief van enkele wijkbewoners
die zich al langer inzetten om de
wijk en Helmond schoon te maken en houden van (zwerf)afval.
Inmiddels hebben vele anderen
zich bij dit initiatief aangesloten.

Een schone, hele en veilige
buurt wie wil dat nu niet?
Zaterdag 19 september gaan
we tussen 10.30 en 13.30 uur
samen met veel andere bewoners en ondernemers uit Binnenstad-Oost hier een start
mee maken. We beginnen met
het schoonmaken van onze
buurt in het kader van de
World Clean Up Day. Dit blijft
echter niet beperkt tot alleen
deze dag! Deze World Clean Up
Day wordt dan ook het start
moment om onze wijk samen
schoon, heel en veilig te maken
en te houden.

Wat gaan we doen?
Op zaterdag 19 september 2020
gaan we eerst zorgen voor het
verwijderen van zwerfafval uit
onze buurten. We starten hiertoe om 10.30 uur in het Weverspark waar we met zijn allen bij
elkaar komen en alle materialen
aanwezig zijn om dit samen te
kunnen gaan doen. Hierna gaat
iedereen naar ieders eigen buurt
om rondslingerend zwerfafval
op de bekende probleemlocaties te verwijderen. Om 13.15
uur komen we dan weer gezellig
met zijn allen bij elkaar in het
Weverspark om onder genot van
wat drinken en een kleine versnapering deze 1e actiedag af te
sluiten.

Ook gaan we na deze 1e actie
dag nog andere acties organiseren voor een schone, hele en
veilige wijk. Meer informatie
hierover vindt u op de website
www.wijgrijpenin.nl
Wilt u meedoen?
Kom dan op zaterdag 19 september omstreeks 10.15 uur
naar het Weverspark. U hoeft
zich vooraf niet aan te melden
maar dit zou wel fijn zijn zodat
we zicht hebben op het aantal
deelnemers. Ook kunt u zich als
bewoner of ondernemer nu al
aanmelden als deelnemer aan
´Wij Grijpen in!´ zodat we samen met u ook na 19 september
onze wijk schoon, heel en veilig
houden.
Op welke manier kunt u zich
aanmelden?
Via
de
www.wijgrijpenin.nl

website:

Via twitter:
@Wijgrijpenin
Via facebook: @Wijgrijpenin
Mail: ikdoemee@wijgrijpenin.nl

Laatste oproep
In de vorige editie heeft een
oproep gestaan omtrent de
betonnen bloembakken die
verspreid door de binnenstad
op stoepen te vinden zijn.
Via deze weg willen wij u erop attenderen dat de gemeente voornemens is om
bakken die niet langer door u
als bewoner onderhouden
worden en dus leeg staan
zullen worden verwijderd.
Een verzoek voor herplaatsing van deze betonnen
bloembakken zal hoogstwaarschijnlijk niet worden
gehonoreerd.

Vind u dit nu ook jammer en
bent u bereid om regelmatig wat
tijd te besteden om zo’n bloembak het hele jaar door mooi te
laten kleuren, stuur dan gerust
een
mail
naar:
info@verenigingwijkbeheer.nl

en wij zullen u (eenmalig) financieel ondersteunen.
Want zeg nu zelf van zo’n mooi
gevulde plantenbak als deze
wordt u toch ook vrolijk van!
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Op avontuur in eigen wijk
Corona zorgt ervoor dat we allemaal meer in en om ons huis
verblijven. Tegelijkertijd leert
Corona ons ook dat het belangrijk is voor lijf en leden om in
beweging te blijven, om fit te
blijven. Ik heb me dus wat afgewandeld de afgelopen maanden.
Natuurlijk kwam je me tegen in
onze prachtige Helmondse
‘groene longen’ als de Bundertjes, de Warande en de Stiphoutse bossen, maar vaak maakte ik
ook een ommetje in mijn eigen
wijk. En al dwalende door de
Binnenstad ontdekte ik iedere
keer weer mooie plekjes, zoals
het Klaverhof en het Zangershof,
maar ook het Weverspark en
vond ik een eerbiedige rust op
de begraafplaats aan de Molenstraat. Ik zag mooie groene tuinen en helaas ook flink wat versteende. Ik zag beren voor de
ramen en enthousiaste kinderen
die op berenjacht waren.
Wist u dat er een mooie wandelroute in onze Binnenstad is aangelegd? Een beweegroute. Je
vindt ze in alle Helmondse wij-

ken. De routes zijn 4km lang,
aangegeven met gele pijlen en
zijn ook toegankelijk voor mensen in een rolstoel. Ik heb ze deze maanden allemaal gelopen.
Ik was op avontuur, op ontdekkingstocht in mijn eigen stad. De
mooiste route? Dat was natuurlijk die in mijn eigen Binnenstad.
Met trots en plezier wandelde ik
hem verschillende keren.
Wilt u ook op ontdekkingsreis
door Helmond en uw wandelvrienden de Binnenstad laten
zien? Alle routes vind je op de
website van JIBB+: https://
jibbplus.nl/sport-beweging/
activiteiten-volwassenen/
beweegroutes-helmond/
De beweegroute in de Binnenstad begint bij Wijkhuis de Fonkel.
Graag hoor ik over uw favoriete
plekken in de Binnenstad. Maar
ook plekken waar u niet blij mee
bent, die vies of verloederd zijn
en die opgeknapt moeten worden.

Nathalie Peijs
Fractievoorzitter en raadslid
voor PvdA Helmond
Contact:
n.peijs@raad.helmond.nl

Vanaf nu zal iedere editie een
andere
fractievoorzitter
(woonachtig in de binnenstad)
middels een column een bijdrage leveren in dit wijkblad.
Nathalie, dankjewel dat je onze eerste gastcolumnist wilde
zijn.

Warme maaltijden voor ouderen in Helmond Centrum en Binnenstad
le keren bijgesprongen bij zowel
het bereiden van de maaltijd als
het wegbrengen van de maaltijden. Ook de wijkverpleegkundige van Savant heeft meegewerkt
om dit voor elkaar te krijgen.

In totaal hebben we 48 ouderen
minimaal 1 keer en enkele 7
keer een gratis maaltijd
bezorgd.
In de maanden mei en juni is
er door 2 vrijwilligers, 7 keer
een warme maaltijd gekookt
in de leonardus Speeltuin en
hebben 3 vrijwilligers van het
Automaatje de maaltijden
bezorgd.
Telkens was een beroepskracht van LEVgroep aanwezig en deze hebben ook enke-

De ouderen werden aangedragen door zowel Savant als door
ons en zijn ouderen die door
omstandigheden niet zelf een
warme maaltijd kunnen bereiden of hier aan toekomen. Het is
tevens een gebaar geweest om
in tijden van corona een hart
onder de riem te steken.

Vlak voor de vakantie is Wijkhuis

de Fonkel weer met de eetgroep van start gegaan.
Ouderen die een warme
maaltijd hebben gekregen
zijn hier van op de hoogte
gesteld. En verder zullen medewerkers van de LEVgroep
en SavantZorg ouderen er de
komende tijd op wijzen dat
de mogelijkheid bestaat om
gebruik van de eetgroep bij
de Fonkel te maken.
Vereniging Wijkbeheer Binnenstad draagt dit initiatief
een warm hart toe. Mocht u
nog niet actief benaderd zijn,
neem dan zelf even contact
op met de LEVgroep of Savant Zorg. Zij kunnen dan
samen met u bekijken of u
ook aan deze eetgroep kunt
deelnemen.
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Groenvoorziening en onderhoud in onze wijk.
Een tijdje terug hebben wij
een rondgang gemaakt met
gemeentefunctionarissen om
eens te bekijken wat de stand
van zake is met betrekking
tot de groenvoorziening in
onze wijk.
Wij denken dat we geen
nieuws vertellen dat het er
op dit moment hopeloos bij
ligt.
Dit is voor een deel te verklaren omdat er wat ons betreft
een rare situatie geschapen is
doordat het onderhoud van
het groen is uitbesteed aan
twee verschillende aannemers.
Een aannemer verzorgt alles
wat ‘’op het zand’’ ligt, terwijl
de andere aannemer al het
overige voor zijn rekening
neemt.

De afstemming hiervan laat wat
ons betreft veel te wensen over
en wij hebben al bij de gemeente aangegeven dat dit wat ons
betreft niet ideaal is en gaan dat
dan ook in de gaten houden.

Wij zijn overigens wel van mening dat u als bewoner ook
wordt uitgenodigd om zo nu en
dan ook zelf een kleine bijdrage
te leveren om het groen wat te
verfraaien in onze wijk.

Als voorbeeld willen we tevens
noemen: de bloembakken in de
wijk (zie een artikeltje in de vorige uitgave en elders in dit blad).
Wij hebben ook het plan opgevat om een aantal zogenaamde
kantenmaaiers aan te schaffen
en die dan op een paar locaties
in de wijk op bruikleen ter beschikking te stellen zodat iemand zo nu en dan als dat nodig
is het onkruid weg kan maaien,
uiteraard dan WEL in de groene
container dumpen!

Buurtvereniging Leonardus
Buurtvereniging Leonardus
zoekt een secretaris ter versterking van het dagelijks
bestuur.

Oud&Nieuw
*garagesale

Wij zijn een buurtvereniging
met ongeveer 50 leden, opgericht in 2018.

Er liggen voorstellen voor nieuwe activiteiten maar deze zijn
door Corona nog niet verder uitgewerkt. In 2021 gaan we hiermee
aan
de
slag.

Activiteiten die we organiseren
zijn
o.a.
*de jaarlijkse buurtbarbecue
*een plantenactie om de
buurt mooier te maken
*carnavalsmiddag
voor
kinderen
*nieuwjaarsborrel voor de
leden
*oliebollen bakken met

Wat wordt er van de secretaris
verwacht:
*agenda en uitnodiging voor de
vergaderingen
versturen
(1
x
per
6
weken)
*bijhouden van een actielijst
*correspondentie met andere
partijen
*contact met leden onderhouden

We hebben verder weinig eisen,
maar het is wel van belang dat je
de buurt kent en op de hoogte
bent van het reilen en zeilen in
de
buurt.
Mocht je belangstelling hebben
dan kun je contact opnemen
door een berichtje te sturen
naar: buurtverenigingleonardus
@gmail.com

Jaargang 1, nummer 3

Pagina 5

Zonnevlinder bijna klaar!
Het is u vast niet ontgaan, dat er
de afgelopen maanden hard gewerkt is om een mooi woonblok
te realiseren aan de Heistraat,
JanStevensstraat, Willem Beringsstraat en Willem Prinsenstraat. In totaal zijn er 63 nieuwe
woningen gebouwd die zowel
huur– als koopwoningen betreffen.

Bij het ter perse gaan van dit
blad, wordt de laatste hand gelegd aan het voltooien van de
stoepen en parkeervakken voor
de woningen. De foto’s hieronder illustreren dit geheel.

Welkom aan alle nieuwe bewoners van de binnenstad.
Vereniging Wijkbeheer nodigt
u van harte uit om eens een
van de wijkhuizen binnen te
lopen en zo kennis te maken
met wijkgenoten.

Bereikbaarheid Wijkteam LEVgroep
Ook tijdens corona zijn wij
gewoon aan het werk.
U kunt ons op werkdagen van
9:00 - 17:00 uur telefonisch
bereiken op 0492-598987 of
een mail sturen naar:
wijkteamhelmondcentrumbinnenstad@levgroep.nl
Elke dinsdagochtend zijn wij
van 9:30 - 11:00 uur bij
buurthuis 't Huukske aanwezig voor al uw vragen.
We kijken samen naar uw
vraag en plannen een afspraak in als dit mogelijk is.
Ingang gebruiken aan de Jan
Stevensstraat (Navigatie
adres Jan Stevensstraat 97)
Sociaal raadslieden
Voor vragen over sociale
voorzieningen, wetten en
regelingen kunt u contact
opnemen met onze sociaal
raadslieden. Zij geven infor-

matie over juridische onderwerpen waar je zelf niet meer uitkomt. Sociaal Raadsliedenwerk
heeft dagelijks telefonisch
spreekuur van 12.00 en 13.00
uur, tel: 0492-598989.
Formulierenbrigade
De Formulierenbrigade is ook
weer, op afspraak, actief. Heb je
moeite met het invullen van formulieren voor bijvoorbeeld het
aanvragen van een uitkering of
voor huurtoeslag? Of vind je het
lastig om een digitaal formulier
in te vullen? Of weet je niet voor
welke voorzieningen je in aanmerking kunt komen? Neem dan
contact met ons op via eerder
genoemd nummer, dan plannen
wij een afspraak voor u in.
Wijkteam CentrumBinnenstad:
LEV staat voor Leven en Verbinden en dat is precies wat wij
doen. Het wijkteam is er voor

bewoners in Helmond Centrum-Binnenstad die hulp of
ondersteuning nodig hebben.
In het wijkteam werken professionals die veel weten van
zorg en welzijn. Ze brengen
mensen die in Helmond Centrum-Binnenstad wonen bij
elkaar en zorgen voor de verbinding in de buurt. Ook kun
je bij hen terecht met hulpvragen, ze zoeken samen met
jou naar een oplossing. Het
wijkteam is er ook voor als jij
iets voor een ander wilt en
kunt doen of iets wil organiseren in de buurt. Wij denken
graag mee of maak gebruik
van onze kennis en netwerk.
Het wijkteam is het aanspreekpunt in jouw wijk voor vragen
en ideeën!

DIT IS EEN
UITGAVE VAN:

VERENIGING
WIJKBEHEER
BINENSTAD-OOST
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

Fleur toch op! heeft als doel de straten, buurten, heel Helmond op te fleuren met blijvende planten. In de week van 21 september zullen er op een
centraal punt per wijk planten afgehaald kunnen worden door de deelnemers om deze zelf daarna te planten op een plek in hun (voor)tuin waar
nu nog een tegel ligt.
Bij het ter perse gaan van dit blad is de exacte datum nog niet bekend.
Deelnemers worden hierover ingelicht na aanmelding.

Redactionele stukken
voor het eerstvolgende
nummer kunnen worden
gestuurd naar
redactie@
verenigingwijkbeheer.nl
Kopij dient uiterlijk
31 nov bij de redactie
aanwezig te zijn

Bijdrage aanvragen voor een buurtinitiatief
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!

Heeft u een goed initiatief en bent u op zoek
naar een financiele bijdrage voor uw activiteit
tbv Binnenstad Oost?

vraag wordt vervolgens
op de eerstvolgende
bestuursvergadering
behandeld en van antwoord voorzien.

Vul dan het aanvraagformulier op onze website volledig in. De aan-

N.B. het bestuur komt
grofweg iedere 6 weken
bij elkaar.

