Ut Wijkblaaike
Voor en door inwoners van Binnenstad-Oost

Iets opmerkelijks te
melden?

Jaargang 1, nummer 4

Vierde kwartaal 2020

Stuur een mail naar:

Woord van de voorzitter

info@
verenigingwijkbeheer.nl

Voor u ligt alweer het
vierde exemplaar van ons
wijkblaadje en zoals u
ziet heeft het nu zijn eigen naam gekregen.
Met ingang van dit nummer zal het wijkblad dan
ook ‘’ut wijkblaaike’’
gaan heten.

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

houd ook onze
facebookpagina in de
gaten!

o.a. in dit nummer:
Woord van de
voorzitter

1

Inlooppunt
Heistraat 125

2

Hoe staat het nu 3
met…. Verkeer
Kerstboom
Zangershof

7

Buurtvereniging
Leonardus

7

Buurt Actie Team 7

Deze naam is tijdens de
laatste (verlate) jaarvergadering gekozen, een
jaarvergadering die erg
aangepast heeft plaats
gevonden.
Inmiddels zit het bewogen jaar 2020 er bijna op
en terugkijkend mogen
we gerust stellen dat het
echt wel een minder prettig jaar is geweest, ook
voor de vereniging is het
jaar bewogen verlopen.
Op de bestuursvergadering van 3 december is
besloten dat er dit jaar
geen ledenvergadering
meer zal plaats vinden
(altijd in december ter
afsluiting van het jaar).
De huidige regelgeving
tezamen met het gezonde verstand maakt dat wij
tot dat besluit zijn gekomen.

Wij hebben niet datgene
kunnen doen wat we gepland hadden voor dit
jaar, maar echt stil gezeten hebben we nou ook
weer niet.
Met alle regels in het achterhoofd hebben wij toch
de nodige bijeenkomsten als bestuur gehad
en is er een aantal malen
contact geweest met de
gemeente over o.a. verkeersveiligheid in de
wijk, een kort verslag
vind u elders in het blad.
Tevreden zijn we nog
steeds niet, we denken
namelijk dat het altijd
beter kan en daar blijven
wij ons voor inzetten.

Het is en zal in deze tijden
altijd wat lastig blijven
om dingen te organiseren
en voor elkaar te krijgen,
we doen ons best en hopen dan ook dat ondanks
de vervelende tijden er
vanuit de bewoners toch
ideeën, voorstellen en
meldingen blijven komen.
Hoe de komende feestdagen er uit gaan zien weten wij ook niet, maar
ondanks dat wensen wij
u, ook al is het wat aangepast hele fijne feestdagen
en laten we hopen dat
het nieuwe jaar beter zal
worden en dat iedereen
vooral gezond mag blijven.

Via ons e-mailadres kunt
u uiteraard altijd zaken
die u bezig houden aan Het bestuur;
ons doorgeven en daar
waar kan, gaan wij daar Natascha, Margareth,
natuurlijk mee aan de Stefanie, Hans en Ton.
slag.
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Inlooppunt Heistraat 125
Heb je een vraag?
Wil je iets melden?
Maak je je zorgen?
Wil je iets kwijt over je
straat of je buurt?
Wil je iets doen?
Of gewoon even kletsen?

Loop dan eens binnen bij het
inlooppunt Heistraat 125.

Bij het inlooppunt vind je mensen van de gemeente, het wijkteam
van LEV-Helmond en buurtbeheer van de woningcorporaties. Zij zijn
er voor jou en je buurt Je bent van harte welkom. De koffie staat
klaar.
Openingstijden
Het inlooppunt is elke maandag open van 9.00 tot 12.00 uur en elke
donderdag van 13.00 tot 16.00 uur.
De opbouwwerker van LEV-Helmond is er elke donderdagmiddag.
We houden ons aan de coronarichtlijnen van het RIVM. En we vragen
jou dat ook te doen.

Het inlooppunt is er voor
alle bewoners
én ondernemers van de
Binnenstad.

Fotobijschrift:
V.l.n.r. Stefan Schuller (wijkadviseur gemeente Helmond) en Rik Hollak (opbouwwerker
LEV-Helmond). Zij zijn regelmatig te vinden bij het inlooppunt.

Melden, melden, melden
Als wijkraad blijven ook wij
regelmatig contact met de
gemeente, LEV en woningcorporaties
onderhouden
omtrent allerlei zaken die de
binnenstad aangaan.
In het verlengde hiervan willen wij u mededelen dat het
ook mogelijk is om meldingen bij ons neer te leggen
zodat wij deze (gebundeld)
aan kunnen bieden aan de
betrokken partij.

Een bericht of melding kan over
van alles zijn. Of het nu gaat om
een melding van overlast op het
gebied van parkeren, hondenpoep of onveilige (verkeers-)
situaties. Alles kan. Wel graag als
het mogelijk is onderbouwd met
foto’s.
Want hoe vaker een goed onderbouwd signaal wordt afgegeven,
des te waarschijnlijker kan hierop iets ondernomen worden.

Dus... komt u iets tegen... stuur
ons dan een mail via
info@verenigingwijkbeheer.nl
en wij als wijkraad gaan ermee
aan de slag!
Het is natuurlijk ook altijd mogelijk om rechtstreeks bij de gemeente een melding te maken.
Dit kan zoals u hierboven kunt
lezen direct bij het inlooppunt
en anders kunt u het een en ander nalezen op www.helmond.nl
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Hoe staat het nu met… Verkeer
In de eerste editie van dit wijkblad hebben we u onderstaande foto gepresenteerd. Daarbij gaven we
te kennen dat we in 2019 bij Wethouder Maas een aantal knelpunten hadden aangekaart (de nummers 1 t/m 10 op onderstaande plattegrond) en dat er dit jaar een vervolg hierop zou plaatsvinden.
Op deze en de volgende pagina’s willen we jullie via deze weg informeren.

We zijn het gesprek met Wethouder Maas destijds ingegaan met een ruime onderbouwing per punt waarbij naar
onze mening de knelpunten zaten en waarom. De formulering van deze probleemstelling vindt u op de volgende
pagina’s in het zwart. Enige tijd later hebben we per punt
antwoord gekregen vanuit de gemeente. Deze terugkoppeling is per punt in het rood weergegeven.
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AANDACHTSPUNTEN VERKEER:

Punt 1.
Omdat fietsers komende vanaf de Heistraat over moeten steken om op het fietspad te komen van
de Pastoor van Leeuwenstraat en de juiste oversteek niet duidelijk is, levert dit voor de fietsers gevaar op omdat de auto’s dit niet verwachten.
Het betreft een éénrichtingsstraat, bestuurders gemotoriseerd verkeer zien de tegemoetkomende
fietsers aankomen. Fietsers die van het fietspad vanuit de Pastoor van Leeuwenstraat komen krijgen “rugdekking” door het groenvak waar een haag in staat. In het verleden, bij het ontwerp van
de Tolpost zijn afwegingen gemaakt tussen verschillende disciplines waaronder vormgeving en
verkeer. Deze situatie is een compromis maar er zijn geen betere alternatieve mogelijkheden binnen de huidige vormgeving. Volgens onze gegevens zijn er de afgelopen jaren (sinds 2014) geen
incidenten met fietsers geregistreerd.
Punt 2.
Voetpad (stoep) heeft dezelfde soort klinkers qua kleur als de rijbaan, waardoor voetgangers m.n.
kinderen geen idee hebben wat te doen als er auto’s de parkeerplaats oprijden.
Het trottoir heeft een lichtere rode kleur verharding als de donkere rijbaan. Het gemotoriseerd verkeer kan vanaf de rijbaan over een plateau wat hetzelfde is vormgegeven als het trottoir (waar
voetgangers dus voorrang hebben) naar de parkeerplaats. Naast het kleurverschil in rijbaan en
trottoir is er ook een duidelijke afscheiding gerealiseerd door een brede betonnen band tussen
beide verhardingen. Eventueel duidelijkere verhoogde trottoirs en in/uitrit constructies naar de
parkeerplaatsen is mogelijk maar hiervoor dient een compleet nieuwe herinrichting te worden uitgevoerd.
Punt 3.
De straat is vrij smal en de bocht naar rechts nemen is vrij lastig en onoverzichtelijk.
Omdat de parkeervakken doorlopen tot bijna op het kruispunt.
Wellicht is een oplossing om 1 parkeervak op te heffen en de invalidenparkeerplaats te verplaatsen
naar de andere zijde van de straat.
De Prins Karelstraat is ook een éénrichtingsstraat. De parkeerdruk is hoog en dus zijn de parkeervakken veelal bezet. Uit inventarisatie op locatie blijkt dat automobilisten echter geen moeite lijken te hebben met de bocht en het zicht naar de Hermelijnstraat. Eventueel is het mogelijk het
laatste parkeervak op te heffen indien dit akkoord is in de directe omgeving. Hierbij dient wel opgemerkt te worden dat meer zicht mogelijk tot meer snelheid van het verkeer leid. Het invalidenparkeerplaats verplaatsen is niet aan te bevelen aangezien het dan moeilijker wordt om in te parkeren en in / uit te stappen. Dit parkeervak is dan ook groter vormgegeven.
Punt 4 & 5.
De uitrit van de parkeerplaatsen is onoverzichtelijk. Uitrijdend verkeer heeft geen zicht op de straat
en rijdt dan ook door tot over de stoep en deels op de straat. Mogelijke oplossing: plaatsen van
spiegels aan de overzijde.
Bij de uitrit waar wat meer ruimte beschikbaar was is een breder trottoir gerealiseerd en is hekwerk geplaatst tegen de gevel om voetgangers te beschermen. Helaas is bij de andere uitritten niet
meer ruimte beschikbaar. Het beleid van de Gemeente Helmond is om geen verkeersspiegels toe
te passen omdat deze naast vandalismegevoeligheid ook schijnveiligheid opleveren. Zo geven ze
een vertekend beeld van de snelheden en rijafstanden van het verkeer.
Punt 6.
Verkeer vanuit de Tiendstraat slecht zicht op de Molenstraat waardoor zij doorrijden tot op het
fietspad en zodoende een obstakel vormen voor het verkeer op het fietspad (dit wordt daardoor
over het hoofd gezien met alle gevolgen van dien).
Het zicht vanuit de Tiendstraat op de Molenstraat is inderdaad beperkt vanwege de bebouwing.
Mogelijkheid is om de haaientanden en het bijbehorende verkeersbord te vervangen door een
stopstreep met stopbord zodat het verkeer in stilstand de tijd kan nemen om de verkeerssituatie
goed te bekijken.
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Punt 7.
Regelmatig wordt het verkeer geblokkeerd door chaos op de Beelsstraat dit in combinatie met verkeer van JvB geeft gevaarlijke situaties.
De overlast wordt vaak gecreëerd door goederenverkeer van de supermarkt.
Tevens is de Beelsstraat (net als de Wolfstraat) doordat aan beide zijden wordt geparkeerd erg smal
waardoor fietsers dikwijls in het nauw worden gedreven en dit ook een blokkade kan oplever voor
hulpdiensten.
Er is reeds een nieuw ontwerp gemaakt voor het kruispunt Beelsstraat – Molenstraat. Vanaf 14 oktober (2019) wordt hier een plateau aangelegd (bewonersbrief). Daarnaast wordt er gesproken over
een nieuwe locatie voor het Jan van Brabant college.
Punt 8.
Diverse uitgangen van het Weverspark liggen erg kort op de rijbaan, kinderen letten vaak niet goed
op en rennen ‘’zo maar’’ de rijbaan op. Mogelijk een extra obstakel aanbrengen.
Bij het plaatsen van een obstakel blijft er te weinig ruimte over voor doorgang. In samenspraak met
de vormgevers wordt er momenteel gewerkt aan snelheidsremmers. Deze zullen waarschijnlijk
worden vormgegeven als plateaus zodat er geen hoogteverschil is vanaf het trottoir naar het park
en deze in- / uitgangen dus ook toegankelijk zijn voor minder validen.
Punt 9 & 10.
Blokkades op de stoep dusdanig dat er geen plaats is voor mensen met rollator of scootmobiel.
Er wordt uitgezocht door onze afdeling Inrichting en Beheer Openbare Ruimte (IBOR) of het mogelijk is om de obstakels te verplaatsen. Mogelijk dienen er proefsleuven gegraven te worden ivm kabels en leidingen.
Een aantal punten zijn afgelopen jaar daadwerkelijk aangepakt. Sommige wel succesvol anderen
wellicht wat minder…
Vandaar dat we dit jaar dan ook actief een beroep op u als wijkbewoner hebben gedaan om met ons
mee te denken met betrekking tot deze en nog andere verkeersonveilige situaties.
Na nog wat extra input vanuit de wijkbewoners hebben we begin oktober opnieuw een rondgang gemaakt met betrokkenen vanuit de gemeente. Daarbij hebben we naast de nog niet naar tevredenheid
aangepaste punten die hiervoor benoemd zijn ook nog op andere plekken stil gestaan.
De voornaamste punten waren de verkeersdrukte rondom wijkhuis de Fonkel en Basisschool de Vuurvogel. Waarbij in een grote cirkel hieromheen alle knelpunten zijn toegelicht. En tevens hebben we de
rondgang gemaakt door de Heistraat, Beelsstraat, Molenstraat en nog wat straten hier tussenin.
Wij hebben tijdens deze rondgang de problematiek woordelijk toegelicht en onze ‘zorgen’ niet op papier aangeleverd. Om deze reden kunt u op de volgende pagina slechts de terugkoppeling lezen die
wij vanuit de gemeente hebben ontvangen.

Pagina 6

Ut Wijkblaaike

Terugkoppeling rondgang mbt verkeerspunten dd 2 okt
Hallo Ton en Stefanie,
Naar aanleiding van ons rondje door de wijk van 2 weken geleden doe ik jullie hierbij de antwoorden
toekomen van mijn collega (verkeersdeskundige). Niet elk verzoek is positief beantwoord maar ik
hoop dat de argumentatie duidelijk is, als dat niet zo is dan hoor ik het graag.
Kruising Molen- Beelstraat, eenrichtingsverkeer thv snackbar wordt massaal genegeerd.
Deze situatie blijft vooralsnog zoals die nu is. De reden hiervoor is dat door de aanwezigheid van de laaden losplaats voor de snackbar de rijbaan in principe te smal is voor tweerichtingsverkeer. De rijbaan breder maken is geen optie omdat dan de snelheid te hoog wordt met alle eventuele gevolgen van dien.


Stopstreep aansluiting Tiendstraat op Molenstraat
Een stopstreep zou wel een logische maatregel zijn. De eerste stappen hebben we al gezet maar dit zal
pas op z`n vroegst in het 1e kwartaal van 2021 aangelegd worden. Het besluit eerst langs allerlei instantie en organisaties moet. Andere belanghebbenden kunnen hier nog bezwaren tegen indienen.*


Extra attentie voor overstekende fietsers bij Hurksestraat en Pastoor van Leeuwenstraat,
Deze situatie blijft gehandhaafd. We onderkennen dat de situatie niet ideaal is maar voor dit moment is
er geen betere en/of veiligere oplossing voor handen. In de praktijk gebruiken brommers en fietsers alle
wegdelen in alle richtingen, de gemeten snelheden liggen overigens erg laag, dit komt waarschijnlijk
doordat het een moeilijke verkeerssituatie is ( hoe tegenstrijdig dit ook klinkt). Als er allemaal strepen op
de weg gezet zouden worden dan zou dit de aandacht van de verkeersdeelnemers af kunnen leiden van
de feitelijke verkeerssituatie. De verkeersveiligheid is overigens met de nieuwe indeling van de Tolpost al
enorm verbeterd in vergelijking met de situatie hiervoor.


Vervanging kinderkoppen punaise bij Prins Karelstraat-Hermelijnstraat
Op het moment dat er groot onderhoud gepleegd gaat worden zal de punaise worden vervangen. Overigens geldt ook hier dat er nauwelijks ongevallen plaats vinden.


Parkeerplaats in de bocht Prins Karelstraat
De parkeerplaats blijft gehandhaafd. Er is voldoende zicht op de bocht onder meer doordat het een eenrichtingsweg betreft en door de aanwezigheid van de punaise letten mensen over het algemeen goed op
en minderen snelheid. Door het weghalen van de parkeerplaats kan er de neiging ontstaan om harder te
rijden en daardoor onvoorzichtiger. Daarnaast zal er waarschijnlijk toch geparkeerd blijven worden wanneer het druk is bij de Fonkel of wanneer de school uitgaat.


Wij zien jullie reactie tegemoet.
Vriendelijke groet,
Betrokkenen vanuit de gemeente
* We hebben vanuit de gemeente inmiddels vernomen “dat er een verkeersbesluit is genomen met betrekking tot het stopbord aan de Tiendstraat. Dit besluit ligt nu ter inzage (of anders op korte termijn) en zal
daarna in werking treden.”
We kunnen eerlijk bekennen dat wij als bestuur hier op dit moment met gemengde gevoelens instaan.
En daarnaast blijven we een beroep op u als wijkbewoner doen om met ons mee te denken over bovenstaande (onveilige) verkeerssituaties. Heeft u een gepaste oplossing of zijn er nog andere knelpunten in
de binnenstad die om aandacht vragen, meldt u zich dan op het emailadres:
info@verenigingwijkbeheer.nl .

NB. We hebben u middels bovenstaande zo transparant mogelijk geïnformeerd, waarbij vooraf toestemming is verkregen tot publiceren.
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Kerstboom Zangershof
Afgelopen maand is op verzoek
van bewoners van het Zangershof door de gemeente Helmond
een mooie zilverspar gepland.
Dit was al geruime tijd een wens
van de bewoners.
Sinds zeker 10 jaar werd er in
december een kerstboom aangeschaft en versierd met lichtjes

en zelfgemaakte knutsels van
de kinderen. Het geheel gaf
veel sfeer in de decembermaand.
Nu kunnen we jaren met z’n
allen genieten van deze mooie
boom!

In de vorige editie gaven we vol enthousiasme aan dat er vanaf dat
moment in iedere editie een andere fractievoorzitter (woonachtig in
de binnenstad) middels een column een bijdrage zou gaan leveren
in dit wijkblad. Helaas hebben we geen column mogen ontvangen.

Gezocht: secretaris buurtvereniging Leonardus
Buurtvereniging Leonardus is
al een tijdje op zoek naar een
secretaris die ons dagelijks
bestuur komt versterken.
Wij zijn een groep enthousiaste buurtbewoners die activiteiten organiseren in de
buurt om mensen dichter bij
elkaar te brengen. Denk aan
de buurt-bbq, de bloemenactie en het kindercarnaval.

Wij zijn op zoek naar een secretaris. Wat verwachten we:
- Je woont in de leonardus
buurt
- Activiteiten draaiboek bij
houden (max 1 A4)
- Notuleren tijdens de vergadering
- Mailbox bijhouden
- Post (max 2 brieven p. jaar)

We vergaderen 1x per 6 weken. En je bent gemiddeld 1
uur per week bezig.

Ben jij de enthousiaste buurtbewoner die interesse heeft?
Neem dan contact op met
Elise Meussen op tel.
06-82111789 of via
buurtverenigingleonardus
@gmail.com

Buurt Actie Team Vossenberg

Beste buurtbewoners ,
Via verschillende kanalen is
ons ter oren gekomen dat in
het nieuwe jaar een groot
aantal leden van het Buurt
Actie Team uit de Vossenberg gaan verhuizen.
Om deze reden staat het
BAT op het punt om zich op
te heffen.

Wij als bestuur betreuren dat
enorm. Op de facebookpagina
van het Buurt Actie Team is te
lezen dat ze graag het stokje
zouden willen overdragen om
“activiteiten op het gebied van
leefbaarheid in de Vossenberg
te blijven organiseren”.
Een van de hoofdactiviteiten
die jaarlijks op de agenda
stond is de ‘schoonmaakactie’.
Hiervoor hebben ze diverse
spullen ter overdracht waaronder de afvalringen, draaiboeken, handschoenen en een
contactenbestand.

Mocht je bij het lezen van dit
stuk interesse hebben om het
stokje over te nemen stuur
dan een mail naar:
bat.vossenberg@gmail.com.
Het wordt op prijs gesteld als
je in de mail wat meer informatie over jezelf vermeldt.
De oproep loopt tot 1 januari.
Dus meldt je graag op tijd aan.

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

Redactionele stukken
voor het eerstvolgende
nummer kunnen worden
gestuurd naar
redactie@
verenigingwijkbeheer.nl
Kopij dient uiterlijk

28 feb bij de redactie
aanwezig te zijn

Wij wensen u een
inspirerende kersttijd
en een positief 2021 toe.

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.

