Ut Wijkblaaijke
Voor en door inwoners van Binnenstad-Oost

Iets opmerkelijks
te melden?
Stuur een mail naar:
info@
verenigingwijkbeheer
.nl

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

houd ook onze
facebookpagina in de
gaten!
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Eerste kwartaal 2021

Woord van de voorzitter
Het eerste exemplaar van
‘’ut blaaijke’’ in 2021,
waarin we u weer wat op
de hoogte willen brengen
van een paar zaken die
van belang zijn in onze
wijk, ligt weer op de mat.
Ik hoop dat u ondanks
alles toch nog fijne feestdagen heeft gehad, ondertussen zijn we alweer
in maart aangekomen en
worden langzaam maar
zeker de dagen weer wat
langer.
We hebben sinds lange
tijd weer echt winters
weer gehad (ik geloof dat
het in 2012 voor de laatste keer was) en ook dat
heeft zijn leuke kanten
gehad.
Jammer genoeg zitten we
nog steeds opgescheept
met dat verschrikkelijke
virus wat natuurlijk nu
nog invloed heeft op alles
wat we doen.
Maar ik ben er zeker van
dat we met z’n allen er
wel doorheen gaan komen, ik snap ook best wel
dat dat niet makkelijk is
en zal zijn en dat er ook
een boel vervelende
maatregelen zijn genomen.
Wij blijven overleggen
met elkaar en met de LEV
groep en de gemeente
om activiteiten te bedenken om ook in deze tijd

met in acht neming van
alle maatregelen toch u
te betrekken in activiteiten en initiatieven.

We hebben standaard
bedragen vast gesteld
voor initiatieven, bijvoorbeeld voor het inrichten
en bijhouden van de
Verder in dit ‘’blaaijke’’ plantenbakken her en der
roepen wij op tot het in de wijk is budget aandoen van een zoge- wezig.
naamd ommetje met
behulp van een app van Nogmaals: schroom niet
de
hersenstichting om contact op te nemen,
(Ikzelf doe dat al een aan- hetzelfde geldt overigens
tal maanden en heb al voor het melden van bewat punten verzameld en paalde dingen in de wijk,
wil u graag uitdagen om wij blijven ons inzetten
mij in te halen).
om deze meldingen door
te geven en de instanties
Maar misschien heeft die daarvoor verantwooruzelf wel een of meerde- delijk zijn ‘’lastig’’ te blijre goede ideeën.
ven vallen.
Schroom dan niet om
deze aan ons door te ge- Tot slot: veel leesplezier
ven via het bekende en kop op, meezunalle
email adres en wij staan komen wij er zeker wel
daar zeker positief te- uit!
genover en voor goede
ideeën of initiatieven
kunnen wij ook altijd fi- Ton van Eijk,
nancieel bijspringen, wel
tot een bepaald maxi- Voorzitter VWB
mum.
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Snapt u het nog?
Als ik nu (25 februari, donderdag) door de wijk wandel en
de donderdag is de dag waarop in een groot deel van de
wijk de kliko’s en/of plastic
afval worden opgehaald zie ik
een hele verzameling van allerhande kleuren kliko’s en
veel zakken voor plastic afval.
Het lijkt erop dat niemand
meer echt weet wanneer welke kliko moet worden aangeboden.
Nu is het ook wel weer zo dat
er de laatste tijd best wel wat
te doen is geweest met de
kosten die de inwoners moeten gaan betalen voor het
ophalen van het huisvuil.
Dat verwerken van afval duurder is geworden is wel duidelijk en over de oplossing die
genomen is door de gemeente wordt nog gediscussieerd

en niet iedereen is het daar mee
eens, dat zal ongetwijfeld worden vervolgd.
We denken ook wel dat door de
wijzigingen in het ophaalschema
wat te wijten was aan de
sneeuwval van de afgelopen periode veel mensen het ook echt
niet meer weten en min of meer
op goed geluk hun kliko of zak
aan de straat zetten.
Had het misschien beter gecommuniceerd kunnen worden?
Wie zal het zeggen? Een ding is
wel duidelijk: door de relatief
grote sneeuwval was het in veel
gevallen niet echt wenselijk om
de vuilniswagen door de wijk te
sturen.

Om er voor de toekomst
zeker van te zijn dat u de
juiste kliko en afvalzak op

het juiste moment buiten zet
willen wij u wijzen op de AfvalApp die wel helemaal ‘’bij’’ is.
Ook geeft deze App aan welk afval in welke container hoort en
wat in de plastic afvalzak mag.
Wij denken niet dat het in dit
geval zo’n vaart zal lopen, maar
de verkeerde kliko of op een verkeerde dag de plastic afval zak
buiten zetten kan een boete opleveren (nooit leuk natuurlijk).
Hetzelfde geldt overigens ook als
u de lege kliko te laat binnenhaalt.
Wij willen u dan ook oproepen
om na leging de kliko snel weer
binnen te zetten en niet zoals wij
vaak zien dat er op de zaterdag
nog lege kliko’s aan de straat
staan.
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Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad
Door de Covid-19 maatregelen
mogen er geen huisbezoeken
plaats vinden en daardoor ligt
het buurtonderzoek van het project Achter de Voordeur Binnenstad tijdelijk stil. Dit wil niet zeggen dat we niet werken, we zijn
gewoon via telefoon en mail bereikbaar. Helaas moeten ook wij
zoveel mogelijk van huis uit werken, maar als het even kan, proberen wij ook in de wijk aanwezig te zijn.
Mocht je ons zien en vragen hebben of een praatje willen maken,
spreek ons aan. Zolang we dat
buiten, op 1,5 meter afstand
doen, is dat geen enkel probleem. En mocht een vraag of
gesprek meer privacy nodig hebben, dan maken we gewoon een

afspraak op locatie. Een locatie
waar we op een veilig manier
met elkaar in gesprek kunnen.
Mocht je ons niet zien en wel
willen spreken, bel ons dan of
stuur een mail. Ook dan kunnen
we,
indien nodig, een afspraak maken.

Maak je je zorgen om een buurtbewoner(ster) of kan hij/zij wel
wat hulp gebruiken? Laat het
ons weten!

Voor vragen, hulp en ondersteuning of gewoon een
praatje, neem contact op
met LEVgroep
via 0492-598987 of via mail
wijkteamhelmondcentrumbinnenstad@levgroep.nl
(bereikbaar van maandag
t/m vrijdag van 9.00-17.00)

Hou vol en blijf gezond!! Let op
elkaar en help elkaar, samen
komen we door deze Covid-19
crisis heen.

Melden, melden, melden

Melden, melden, melden
Als wijkraad onderhouden we
regelmatig contact met de gemeente, LEVgroep en woningcorporaties omtrent allerlei zaken die de binnenstad aangaan.
In het verlengde hiervan willen
wij u mededelen dat het blijvend
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!

Woorden zeggen niet altijd alles
en daarom vragen we om bij het
plaatsen van een melding naar
ons toe om deze zoveel als mogelijk is te onderbouwen 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 telefonisch via het
telefoonnummer 14 0492 of
via de website:
www.helmond.nl
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Iets leuks ….
Zin in een beetje vertier? Verderop in dit wijkblad vind u meer informatie over het belang van bewegen
en in dit geval het maken van een wandelingetje. En om het wandelen wat te veraangenamen lijkt het
ons leuk om hier een leuke bezigheid aan te verbinden.
Hieronder zijn een aantal foto’s uit de oude doos gepubliceerd. En aan u de opdracht om op zoek te
gaan naar de exacte locatie van waaruit de foto is genomen en hiervan een nieuwe foto te maken en
naar ons op te sturen. Degene die dit het beste doet* ontvangt een leuk cadeau pakket.

1

2

3

4

* Er zal geloot worden, indien meerdere inzendingen bovenaan eindigen. Deze loting zal op vrijdag 23
april gepubliceerd worden op onze facebook-pagina.
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bewoners
binnenstad
foto
gezondheid
Heistraat
initiatieven
kliko
leonardus
ommetje
plantenbak
projecten
puzzel
saamhorigheid

samen
school
speeltuin
spelen
vereniging
vossenberg
weverspark
weverspoort
winnen
wonen
wijkbeheer
wijkhuis
zonnekwartier

Maak van de overgebleven letters onderstaande zin en stuur de oplossing naar:
redactie@verenigingwijkbeheer.nl.
Onder alle goede inzendingen wordt vrijdag 9 april een leuke prijs verloot.

!
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Kleur deze tekening in en hang hem voor het raam. Degene met de mooist ingekleurde tekening
wint een jaarabonnement van speeltuin Leonardus. Op zondag 28 maart zal de winnaar bekend
worden gemaakt.
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Speelruimte verbeteren?
De gemeente staat open voor
ideeën en initiatieven vanuit de
buurtbewoners voor de verbetering van de speelruimte. Echter
zijn hier een aantal spelregels
aan verbonden.

1

Maak een tekening van de
gewenste situatie en beschrijf:
 Wat zou je in de buurt willen?
Gebruik hiervoor foto’s en
afbeeldingen als voorbeeld.
 Hoe wil je de aanleg organiseren. Wat kun je zelf samen
met je buren of met bedrijven?
 Wat zijn de kosten? En wie
betaalt die?

2

Zorg voor draagvlak bij kinderen en buren:
 Vraag kinderen om mee te
denken om het ontwerp van
de speelplek te maken.
 Laat minstens 75% van de
bewoners direct rond de plek
een handtekening zetten onder het plan.

3

Dien het plan en de handtekeningen in bij de gemeente via:
ibor@helmond.nl

Extra aandachtspunten:
 De gemeente ziet graag
dat de projecten bijdragen
aan de verbetering van de
leefomgeving en het klimaat. Denk daarbij aan de
opvang van regenwater en
minder verharding en
meer natuur.
 De (verbeterde) speelruimte moet uitnodigen
tot samen buiten spelen,
ook voor kinderen met
een beperking.
 Tenslotte dient het goed
te maken, te onderhouden
en betaalbaar te zijn. En
natuurlijk voldoen aan de
veiligheidseisen.

TIP: Een buurtcoach van de LEV-groep kan met dit alles met je meedenken. Zij kan van een idee een concreet plan maken. En helpen zoeken naar mogelijkheden voor subsidie.
Neem hiervoor contact op met: noor.hagelaar@levgroep.nl

Een ommetje
Wellicht ken je het al: de Ommetjes app. De app van de Hersenstichting die je op een plezierige
manier stimuleert tot het maken
van een ommetje. Een dagelijkse wandeling van 20 minuten is
al voldoende om positieve gevolgen te ervaren. Ik kan u mededelen: enkele bestuursleden
(en onze voorzitter in het bijzonder) zijn er inmiddels aardig verslaafd aan!
Waarom meedoen met
Ommetje?
De app is gemaakt door de Hersenstichting en is daarom vooral
gericht op de gezondheid van
ons brein. Wandelen heeft een
zeer positieve invloed op de gezondheid van onze hersenen.
Maar dagelijks wandelen is natuurlijk niet alleen goed voor
ons brein. De gezondheidsvoordelen van wandelen zijn veel
groter.

Wandelen is goed voor je,
omdat:
• je het risico op verschillende
hersenaandoeningen vermindert, zoals het risico op
dementie,
beroerte
en
depressie.
• het de weerstand verhoogt
• het je productiviteit verhoogt
• het goed is voor je creativiteit
• het vermindert stress
• het zorgt voor een beter humeur
• het zorgt voor een goede
spijsvertering
• het zorgt voor een kleiner
risico op hart- en vaataandoeningen
• het goed is voor de vetverbranding
• het goed is bij rugproblemen.

Genoeg redenen dus om in
ieder geval 20 minuten te
wandelen per dag. Doe je
mee?
Wij hebben als bestuur ook
recent een team aangemaakt. We zouden het leuk
vinden als wijkbewoners zich
bij ons aansluiten om zo de
gezonde competitie aan te
gaan. En om gezellig “online”
met ons mee te lopen op het
moment dat het jou het beste uitkomt.

Ons Ommetje-team heet:

VWB

Meedoen kan met de code:

3M3CA

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:

Vergaderschema
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar, met uitzondering van de zomervakantie. De bijeenkomsten vinden op dit moment uiteraard, nog steeds coronaproof, plaats via het beeldscherm.
Vanaf 1 januari hebben we besloten om dit structureel in te plannen, enwel op
iedere derde donderdag van de maand.
Voor het komende kwartaal houdt dit de volgende data in:
18 maart

-

22 april

-

20 mei

Dit is belangrijk voor u aangezien we tijdens de bestuursvergadering alle binnenkomende subsidie-aanvragen en andere burgerinitiatieven behandelen.
Wees dus op tijd met het aanvragen van subsidie!

Vanaf 22 maart: Fototententoonstelling
Wat een mooie waardering voor onze secretaris! Deze foto is tezamen met nog
vele andere foto’s vanaf 22 maart tot het einde van dit jaar te bewonderen bij
Openluchtgalerij Smalle Haven. Deze bevindt zich onder de Kasteeltraverse.

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
eveneens gestuurd
worden naar:
redactie@
verenigingwijkbeheer.
nl
Kopij dient uiterlijk

31 mei 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 financiële 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.

