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Beste bewoners Helmond Centrum, 

 

Hoe snel de tijd gaat weet niemand beter als u zelf.   

Maar zo vergaat het ons ook. Nauwelijks bekomen van de installatie als wijkraad in 2008, 

vele activiteiten en bemiddelingen volgen en zie, 2012 is reeds aangebroken. Met veel dank 

kijken we als bestuur terug op een tijd waarin we, gesteund door u allen, de motivatie te ha-

len en te doen wat je als wijkraad moet doen: Uw bemiddelaar te zijn bij regionale overheid 

en leefbaarheid bevorderen in de breedste zin van het woord. Lees verder op pag. 2……... 

Wij wensen alle wijkbewoners een gezond en gelukkig 2012 

Hotel St. Lambert 20:00 uur 24 januari 

Voor het komende jaar hebben wij 3 inloop avonden gepland 24 januari  

(Nieuwjaarsborrel), 22 mei en  9 oktober. 
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Beste bewoners Helmond Centrum, 

 

In 2011 waren we betrokken bij of realiseerde we onder andere: 

 

* Schilderproject Steenweg( pand van Oorschot) 

* Beschilderde schutting van Ameide naar Binderseind, opbrengst tbv  de Cirkel. 

* Steun aan cityproject bij uitstek: Jazzfestival. 

* Mede inrichter ( ism Wocom)van Trapveld Montgommerylaan. 

* 5 x inloopavond met daaruit voortkomende “opdrachten”. 

* Bemiddeling bij plan Spoorzone  (stationskwartier) en onderdoorgang. 

* Contacten verstevigen bij en met Gemeente, ambtenaren en politiek. 
 

Wij kunnen en willen best meer als nodig is, maar niet zonder uw steun en inbreng.  

Kom daarom naar onze eerste inloopavond, tevens Nieuwjaarborrel op dinsdag 24 januari.  

Dan stellen we gezamenlijk aandachtspunten op voor 2012.  

 

Het woord is dus mede aan u. 

Jammer genoeg moesten we tussentijds afscheid nemen van enkele bestuursleden. Daar wij projectmatig 

willen gaan werken zoeken we ook diverse daarvoor geschikte personen. De “sollicitatie” zien we graag 

per mail of brief aan de secretaris onder vermelding van gegevens en uw sterke punten. 

 

Indien nodig kan 1x per maand,, op de laatste donderdag vd maand, een afspraak gemaakt worden met be-

stuur, om in een persoonlijk gesprek zaken te bespreken indien daar behoefte aan is. 

 

 

Graag tot 24 januari, 

Namens het bestuur wijkraad Centrum, 

Cees van Dijk ( voorzitter)   René Verschuren ( secretaris) 

 

Contact adres 

     Rene.Verschuren@wijkraadhelmondcentrum.nl 

06 5799 6530 


