
 

C E N T R U M F L I T S  

sep 2012 

 

4E EDITIE 

FLITS NR 11 
H

E
L

M
O

N
D

 

NIEUWSBRIEF WIJKRAAD HELMOND CENTRUM 

Bestuur Wijkraad 

Voorzitter 

Cees van Dijk 

 

Secretaris 

René Verschuren 

 

Penningmeester 

Pierre Martens 

 

Bestuursleden 

Frank Donkers 

Renate van Bree 
 
 

Agenda 

 
1. Wat houdt u bezig in de stad, uw woonomgeving in het bijzonder 

 
2. Moeten we accepteren wat de gemeente plant in het centrum of  

zou een ruggespraak met de bewoners zinvoller zijn. 
 

3. De veranderingen en bouwwerken in het Centrum. 
 

4. De opening van Sportschool in postkantoor eind oktober. 
 

5. Stel dat we een bezoek plannen naar de Moskee  
aan de Zuid Koninginnenwal, gaat u dan mee? 

 
6. Wijktafel, we leggen u uit wat het is. Noteer alvast 10 nov . 12.00 u 

 
7. Voortgang Beatrixlaan (trapveldje)  

 
8. Communicatie gemeente algemeen 

 
9. Ameideplein (visstank overlast) 

 
Wat voor U erg belangrijk is, vertel het ons allen. 

Hotel St. Lambert aanvang 20:00 uur  

Beste bewoners, wij nodigen u uit! 

 

Enkele keren per jaar organiseren wij een inloopavond, een open vergadering van de 

wijkraad met zoveel mogelijk bewoners. Daarom vragen wij u de uitnodiging aan te nemen 

en zien we u graag op 9 oktober, zaal Lambert Kerstraat, aanvang 19.30 met koffie/thee en 

een drankje. Indien u bepaalde zaken vooraf wilt aankondigen of besproken wilt zien kunt u 

ons mailen. Zie voor adressen  www.wijkraadhelmondcentrum.nl. Wij zullen aan diverse 

onderwerpen aandacht besteden. Maar heel belangrijk is het opstarten van werkgroepen zo-

als: Jeugdzorg, Bejaarden algemeen, Verkeer ruimtelijk & fysiek,  MKB en Honden. Voor 

deze en mogelijk andere werkgroepen zoeken we vrijwilligers die zich liever voor 1 onder-

deel inzetten in plaats van voor het algemeen bestuur. 

http://www.wijkraadhelmondcentrum.nl
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Wijkbezoek  

Beste wijkbewoners van Helmond Centrum, wijkorgaan en kernpartners, 

In goed overleg met uw wijkorgaan is afgesproken dat een brede vertegenwoordiging van het college van burgemeester en wet-

houders op 12 november van 10.00 uur tot 13.00 uur een wijkbezoek zal afleggen aan uw wijk. In deze brief wordt u hiervoor 

uitgenodigd. 

Het programma ziet er globaal als volgt uit: 

 Van 10.00 uur tot 10.30 uur:   Welkomstwoorden wijkorgaan en college, alsmede uitleg over de individuele werkbezoe

       ken van collegeleden. 

 Van 10.30 uur tot 11.45 uur:   Uiteengaan naar de diverse locaties voor de individuele werkbezoeken van collegeleden. 

 Van 11.45 uur tot 12.00 uur:   Iedereen komt terug naar de centrale locatie: Hotel St. Lambert 

 Van 12.00 uur tot 12.30 uur:   Terugkoppeling door collegeleden van de werkbezoeken en gelegenheid tot het stellen van 

       vragen. Daarna formele afsluiting door college en wijkorgaan. 

 Van 12.30 uur tot 13.00 uur:   Nazit met gelegenheid tot informeel contact.   

 

Het college streeft naar een laagdrempelig wijkbezoek, waar in een kort tijdsbestek meerdere locaties bekeken kunnen worden 

en/of onderwerpen besproken kunnen worden. Het programma is zodanig samengesteld dat ook geïnteresseerde wijkbewoners 

kunnen aansluiten. Echter, het kan zijn dat bij bepaalde werkbezoeken, afhankelijk van aard en inhoud, de omvang van gezel-

schap beperkt is. Voor het college is het wijkbezoek ook belangrijk om in contact te komen met wijkbewoners en van hen te 

Afrastering Anna van Eekerenstraat. 

 

In samenwerking met de wijkbewoners, Euromaster, Gemeente Helmond en de Wijkraad is het rondom de Anna van Eekeren-

straat flink opgeknapt. Er is een nieuw hekwerk geplaatst, mooi gesnoeid en vervolgens nog een hondenuitlaatplaats gemaakt. 

Alle betrokken zijn zeer tevreden over de oplossing. Iedereen bedankt voor zijn//haar inzet. Doe het samen en doe het goed. 


