Ut Wijkblaaijke
Voor en door inwoners van Binnenstad-Oost

Iets opmerkelijks te
melden?

Jaargang 2, nummer 2

Tweede kwartaal 2021

Woord van de voorzitter

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!

Het tweede blaaijke van
dit jaar ligt nu voor u en
op dit moment ziet het er
naar uit dat we zeer langzaam weer teruggaan
naar het ‘’normale’’ leven.
En dit is ook even het laatste exemplaar voor de vakantie.
Veel beperkingen die door
de overheid zijn opgelegd
worden voorzichtig weer
teruggedraaid en het ziet
er naar uit dat we gauw
weer bij elkaar kunnen en
mogen komen.
Ik wil niet te vroeg juichen
en er kan nog van alles gebeuren, maar zoals ik het
begrijp zijn er al veel mensen die inmiddels de vaccinatie al hebben ontvangen (ikzelf sinds 30 mei
volledig gevaccineerd).
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Overigens als iemand zich
niet wil laten vaccineren
om welke reden dan ook,
heb ik daar in ieder geval
geen mening over, maar ik
denk dat je er best wel op
mag vertrouwen. Per slot
van rekening zijn de pokken ook de wereld uit geholpen door een wereldwijde vaccinatiecampagne.
Laten we in ieder geval
vooruitkijken en hopen
dat er weer allerhande activiteiten kunnen worden
gehouden.

Het bestuur heeft samen
met de LEV groep en de
gemeente al een aantal
overlegsessies gehad om
straks, als het weer kan,
het sociale leven ook weer
een aantal injecties te geven.
Wij hopen dat we na de
vakantie in ieder geval
weer van alles mogelijk te
maken.
Op het moment dat ik dit
schrijf (eind mei) is het
weer nou niet echt voorjaarsachtig, maar ik denk
dat er nog wel een paar
mooie maanden aan zullen komen en wens dan
ook iedereen alvast een
fijne vakantie toe!
Ja het reizen is nog steeds
wat beperkt en ik heb ook
geen idee of het nog wel
zin heeft om een buitenlandse vakantie te plannen. Ik wil dan ook benadrukken dat iedereen

goed naar de regels kijkt
die gelden voor een reis
naar het buitenland, om
eventuele problemen te
voorkomen. Maar vergeet
niet dat het ook in eigen
land het goed vertoeven
kan zijn.
Wij als bestuur wensen,
nogmaals, dan ook iedereen een hele fijne vakantie toe. Geniet van de zon
en met elkaar en dan ontmoeten we elkaar hopelijk
in het najaar weer tijdens
een mooi evenement ergens in de binnenstad.

Ton van Eijk,
Voorzitter VWB
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Even voorstellen: Huub en Wendy
Beste
bewoners
Binnenstad,

van

de

In de wijk Helmond-Binnenstad
en het Centrum zijn Huub
Niessen, buurtbeheerder, en
Wendy
van
Frederici,
wijkadviseur, regelmatig te zien.
Samen
vormen
zij
het
‘leefbaarheidsteam’, een sterk
team dat zich inzet voor alles
wat te maken heeft met de
leefbaarheid in uw wijk. Dat
doen ze voor Woonpartners, in
nauwe samenwerking met de
gemeente Helmond. Wellicht
kent u ze al, maar graag
vertellen ze wat meer over
zichzelf, zodat u weet wie ze zijn
en waarvoor u bij hen terecht
kunt. Deze keer stellen Huub en
Wendy zich voor en vanaf nu
verschijnt er in iedere editie een
artikel over wat Huub of Wendy
bezighoudt in uw wijk.

Wat Huub eigenlijk doet
Ik heb het al vaak gehoord:
“Fietste gij een bietje rond?” Ja,
is mijn antwoord, en dat doe ik
met een doel. Ik zie tijdens het
fietsen allerlei zaken die
aandacht verdienen. Vervuilde
tuinen, kliko’s in voortuinen,
zwerfvuil,
kapotte
verkeersborden en fietsen,
uitpuilende containerhokken en
nog heel veel meer. Daarnaast
krijg ik meldingen over zaken als
burenruzies,
geluidsoverlast,
slechte schoonmaak, vervuiling,
bezorgdheid
over
buren,
enzovoort. Ik kan niet alles
oplossen, maar wel heel veel
zaken van u overnemen. Ik weet
wie er wel iets mee kan, want ik
maak deel uit van een groot
netwerk van professionals en
vrijwilligers. Samen proberen
we te zorgen voor een veilige,
schone en fijne leefomgeving.

Huub Niessen aan het woord
Ik heb al met heel veel mensen
kennisgemaakt, maar uiteraard
nog niet met iedereen. Dat hoeft
ook niet: als u geen vragen heeft
en als u goed weet waar u
terecht kunt, dan komen we
elkaar misschien nooit tegen.

Heeft u een vraag?
Het is niet voor iedereen even
gemakkelijk om een vraag te
stellen. Misschien vraagt u zich
af bij wie u moet zijn. Of denkt u:
“Ze zien me al aankomen, ze
zullen me wel een bemoeial

Huub Niessen, buurtbeheerder
Telefoon: (0492) 79 38 40
E-mail:
huub.niessen@woonpartners.nl

leefbaarheidsprojecten, enzovoort. Heeft u zelf een vraag of
een opmerking, dan gaan wij
met u in gesprek. Heeft u het
lastig? Dan bieden wij een luisterend oor en zoeken samen met u
naar een passende oplossing.
We proberen de drempel naar
Woonpartners zo laag mogelijk
te houden: WIJ ZIJN ER ECHT
VOOR U!

Wendy van Frederici,
wijkadviseur
Telefoon: (0492) 50 89 04
E-mail: wendy.vanfrederici
@woonpartners.nl

Wendy van Frederici aan het
woord
Waar Huub de ogen en oren in
de wijk is, ben ik de opvolger als
het gaat om zwaardere problemen. Ik richt me voornamelijk
op de leefbaarheid en participatie in de wijk, zodat iedereen
kan meedoen. Dagelijks heb ik
contacten met gemeente, politie, zorginstellingen en andere
partners in de wijk. Allemaal
met het doel om de leefbaarheid
in de wijk te behouden en daar
waar nodig te verbeteren.
Met de poten in de klei
Samen met Huub ben ik meerdere keren per week in de wijk
aanwezig. Wij reageren dagelijks
op allerlei meldingen uit de wijk.
Die kunnen gaan over zorg,
overlast, financiële problemen,

Wilt u een keer kennis maken
met ons? Graag!

vinden.” Ik ben juist blij met uw
vraag of opmerking. We hebben
u namelijk heel hard nodig bij
het leefbaar houden van de wijk.
Het is tenslotte uw eigen
woonomgeving. Aarzel dus niet
om mij een vraag te stellen, een
probleem voor te leggen of een
compliment
over
een
wijkgenoot te delen. Ik nodig u
graag uit om contact met me op
te nemen.
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De wijkagent
Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad
Ze hebben het best wel druk
met van alles wat er zo in de wijk
niet door de beugel kan.
En het is ook goed dat ze er zijn.
We hebben het over onze wijkagenten: Don Kamphuis en Maikel van Dijk.
Gezien de laatste berichten hebben zij zich het afgelopen jaar
niet hoeven te vervelen.
Maar eind mei ontvingen wij van
Maikel van Dijk het bericht dat
hij een andere functie had gekregen.
Maikel:
‘’Ik ben inmiddels begonnen als
coördinator (vanuit de politie) bij
het Peelland Interventie Team. Het
PIT is een interventieteam wat
opereert onder regie van de gemeenten Asten, Deurne, GemertBakel, Helmond, Laarbeek en
Someren.
Naast deze zes Peelgemeenten

bestaat het PIT uit de politie OostBrabant, de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO), Senzer en
de Belasting samenwerking OostBrabant (BSOB).
Doelstelling
van
de
PITsamenwerking is het integraal uitoefenen van toezicht op- en handhaving van wettelijke en lokale regelgeving, het voorkomen en signaleren van strafbare feiten en het
handhaven van de openbare orde
en veiligheid.
Vanwege deze nieuwe functie en
bijbehorende werkzaamheden ga
ik ook veranderen van wijk. Ik ga
als wijkagent aan de slag op alle
Helmondse Industrie- en bedrijventerreinen, verspreid over heel
Helmond.
Ik zal mezelf de komende tijd daar
steeds meer gaan oriënteren en
na de zomervakantie volledig
daar werkzaam zijn.

Inmiddels is er intern een vacature
opengesteld zodat er zo snel mogelijk vervanging komt voor mij in
de Binnenstad.
Ik wil iedereen (ook degene die ik
vergeten ben te mailen) heel erg
graag bedanken voor de jarenlange samenwerking in de allerleukste wijk van Helmond !!!
We komen elkaar ongetwijfeld nog
eens tegen.
BEDANKT en TOT ZIENS !’’

Ook wij willen Maikel van
harte bedanken voor al zijn
bewezen diensten en zijn
betrokkenheid in onze wijk.
Wij hopen dat er snel een opvolger komt om samen met Don in
onze mooie wijk aan de slag te
gaan.

Ingezonden verzoekjes
Hondenbezitters: heb aandacht voor de openbare ruimte
De wijk is in ontwikkeling. Regelmatig worden er nieuwe perken aangelegd of opnieuw ingericht. Deze perken zijn niet bedoeld om daar
uw hond zijn/haar behoefte te laten doen.
Ook de stoep is geen plek voor hondenpoep. Een
ongelukje kan geMelden, melden, melden
beuren, maar een vriendelijk verzoek om dit middels een zakje op te
ruimen.

Verkeerde zak of bak
neergezet en niet opgehaald?
Vergeet deze niet dezelfde dag
nog naar binnen te halen. Zadel
een buurgenoot niet op met een
eventuele boete.
Door: wijkbewoner Weverspark

Door: wijkbewoner Vossenberg

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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Puzzels
In de vorige editie zijn we gestart met wat verschillende prijspuzzels en andere leuke activiteiten om de creativiteit en de ‘bovenkamer’ wat te prikkelen. Wij vonden het zo leuk dat jullie als lezers hier actief mee bezig zijn geweest, dat we deze rubriek er graag in willen houden.
Persoonlijk vinden wij oude foto’s kijken altijd leuk en dus hebben we ook deze keer weer een aantal mooie
foto’s gevonden waarbij we vragen of jullie kunnen vinden waar in de wijk ze genomen zijn. Probeer ook
deze keer weer de huidige situatie, op de juiste plek, vanuit de goede hoek te fotograferen. Ook deze keer
maakt een van de inzenders kans op een lekker smulpakketje wat mede mogelijk gemaakt wordt door winkeliers uit onze wijk.

2
1

3

4

5
Meedoen met deze foto-wedstrijd
kan tot 1 augustus. Na deze datum
zal middels loting een winnaar
gekozen worden.
In de volgende editie van ut wijkblaaijke en op onze facebook
pagina zal de winnaar bekend
gemaakt worden.
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Stand van zaken: Achter de Voordeur Binnenstad
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badminton
bal
barbecue
bikini
caravan
cocktail
duikbril
glijbaan
hangmat
kamperen
kampvuur
parasol
ranja
slippers
smeren
sproeier
strand

tuin
vakantie
vlieger
vlinder
warm
water
waterpistool
zandkasteel
zee
zomer
zonnebrand
zonnebril
zwembad
zwembroek
zwemmen
ijs

Maak van de overgebleven letters onderstaande zin en stuur de oplossing voor 1 augustus naar:
redactie@verenigingwijkbeheer.nl. De winnaar ontvangt een cadeaubon van een van de lokale winkeliers.

Knutselen
Bij de zomer hoort een ijsje. Knip, plak, verf en kleur de leukste ijsjes. Maak van je knutselwerk een foto en stuur deze ook weer
voor 1 augustus naar: redactie@verenigingwijkbeheer.nl.
De creatiefste inzending ontvangt een cadeaubon van ijssalon Bella Amica.
Melden, melden, melden
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Nieuw gebouw voor Huize d’n Herd

Omwonenden denken mee in
het ontwerp
Huize d’n Herd aan de Bindersestraat 2 is in 1983 gebouwd. Het
gebouw is verouderd en voldoet
niet meer aan de eisen van deze
tijd. Vroeger bood Huize d’n
Herd enkel een bed, eten en een
bad voor dak- en thuislozen. Dat
is veranderd. Nu geven we mensen naast onderdak, ook begeleiding naar een zo zelfstandig
mogelijk leven.
We verwachten dat het aantal
dak- en thuislozen in Helmond
de komende jaren gaat toenemen. Een nieuw gebouw op de
huidige locatie met extra studio’s is nodig:

de plannen voor de nieuwbouw
besproken. Ze dachten mee na
over de routing om het gebouw,
parkeren op het terrein, hoogte
van het gebouw, vorm van het
gebouw en groen in de omgeving. Deze ideeën heeft de architect meegenomen in het ontwerp. Een grove schets van het
gebouw en de omgeving is te
zien op www.huizednherd.nl. Bij
het kopje ‘nieuws’ leest u meer
over de gesprekken met omwonenden en ziet u het ontwerp.
• Om de beste zorg voor de be-

woners te blijven bieden die
past bij de eisen van deze tijd.
De kamers zijn nu (te) klein
en bewoners moeten de douches en toiletten delen met
elkaar. Iedereen heeft recht
op een eigen (tijdelijke) woning.

• En om de groei van het aantal

mensen die onderdak nodig
hebben in Helmond op de
beste manier aan te kunnen.

Omwonenden met architect
om tafel
De buren van Huize d’n Herd
hebben samen met de architect

Op
onze
eigen
website
(www.huizednherd.nl) maakt u
ook kennis met Wim, Henk en
Damian. Deze bewoners van
Huize d’n Herd vertellen waarom zij hier wonen en hoe zij aankijken tegen een nieuw gebouw.
Informatieavond voor de zomervakantie
Voor de start van de zomervakantie organiseert Huize d’n
Herd nog een informatieavond.
Mensen uit de buurt komen dan
meer te weten over de planning
van de sloop en bouw, het definitieve ontwerp is te zien en u
kunt vragen stellen over de
plannen. Houd de site van Huize
d’n Herd in de gaten voor het
laatste nieuws en datum van deze informatieavond.
(Via dit blad zullen we u ook informeren over de datum en tijd.)
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AdministratieMaatje
Stand vanHumanitas:
zaken: Achter
de Voordeur Binnenstad
Weer greep op je geldzaken
Soms kan het een uitdaging zijn
om de juiste hulp te vinden die
precies antwoord geeft op jouw
vraag. AdministratieMaatje biedt
hier de uitkomst op. Administratiemaatje is er voor iedereen die
behoefte heeft aan wat hulp bij
het structureren en organiseren
van zaken. Dat kan zijn in het ordenen van de (financiële) administratie of om nét de juiste instantie te weten om informatie in
te winnen over een bepaalde
vraag.
Samenwerking
Vanuit AdministratieMaatje leggen we snel de juiste verbinding.
Hiervoor werken we actief samen
met partners in de gemeente Helmond. We maken, samen met
jou, contact en schakelen snel
naar de juiste partij.

Wat doen we?
• We brengen jouw vraag in
kaart en kijken samen naar de
uit te zetten acties.
• We kijken naar wie van onze
partners eventueel zou kunnen ondersteunen en zoeken
contact.
• We proberen in te spelen op
mogelijke problemen vóórdat
ze actief zijn. Signaleren en zo
snel mogelijk aanpakken.
• Kenmerken zijn de toegankelijkheid, snelheid en maatwerkaanpak. Hierdoor sluiten
we altijd aan op jouw eigen
hulpvraag.
• We begeleiden je tot het gewenste resultaat is bereikt.

Contact:
Wil je meer weten over AdministratieMaatje of wil je je aanmelden?
Wij zijn direct bereikbaar.
Bel 0492 – 234949 en je hebt direct contact of we nemen na je
boodschap snel contact op.
Je kunt ons ook via Whatsapp bereiken met dit nummer.

Vanaf 10 juni weer eten in de fonkel
Nu dat de horeca-regels weer wat meer versoepeld zijn, kan het samen eten in de fonkel ook weer van start
gaan. Dat houdt in dat onder andere op de donderdagen er weer gegeten kan worden voor speciaal die
mensen die niet zo vaak in gezelschap kunnen verkeren. Samen kan er dan weer genoten worden van een
lekkere en voedzame maaltijd. Inwoners van de binnenstad dienen zich, net als voorheen, zich te wenden
tot de wijkverpleegkundige om hieraan deel te kunnen nemen.

Wat een beetje
groen
al niet kan doen...
Melden,
melden, melden

DIT IS EEN
UITGAVE VAN:

VERENIGING
WIJKBEHEER
BINNENSTADOOST
Wij komen bijeen in:
Wijkhuis de Fonkel
Prins Karelstraat 123
5701VL Helmond

Vergaderschema
Het bestuur komt maandelijks bij elkaar, met uitzondering van de zomervakantie.
Vanaf 1 januari hebben we besloten om dit structureel in te plannen, en wel op
iedere derde donderdag van de maand.
Voor het komende kwartaal houdt dit de volgende data in:
17 juni

-

15 juli

-

16 sep

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!

De prijswinnaars:

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:

Woordzoeker:

Sem

Milly van Antwerpen

redactie@
verenigingwijkbeheer.nl

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

31 aug bij de redactie

aanwezig te zijn

Foto’s toen & nu:

Elise
Panhuijzen

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
t.b.v. Binnenstad Oost?

Vul dan het aanvraagformulier op onze website
volledig in. De aanvraag

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

