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Wijkinloopavond, 24 sept 2013. Zaal Lambert 19.30

Dit wordt een zeer interessante avond
Ondernemers en bewoners komt allen!!!!
Zowel op gemeentelijk bestuurlijk vlak als in de stad, met name het centrum. En er staat nog veel meer te gebeuren. Is de inmiddels geopende nieuwe vestiging van H&M met recht een geweldige aanwinst op de markt, het verstevigt ook de collega’s
rondom. De jaarlijkse concerten in kasteeltuin zijn weer als geslaagd ervaren en hopelijk in een sfeer waar de omwonenden mee
kunnen leven. Indien niet dan horen we dat graag van hen op deze avond.
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Penningmeester
Pierre Martens

Obragasterrein:
Wat zal er wel en niet gebeuren op het Obragasterrein en hoe enthousiast zijn onze stadsbestuurders
nog over de vierkante meters winkeluitbreiding. Niet direct ons eerste belang maar als bewoners wel
degelijk belangrijk want het gaat onze stad aan en de omgeving waarin wij in wonen. Dualisme in
deze wijk Centrum ( zie wijkkaart) is dat wonen en zakendoen naast elkaar leeft en dus elkaars belang
is. Graag horen wij van u, bewoners en ondernemers) hoe u hier tegenaan kijkt en mee omgaat.
Kunstwerk:
Carat dringt nog niet aan maar voorjaar 2014 wel. We zijn zover met de 2 kunstenaars dat we die koppelen aan een aantal leerlingen van de design afdeling groene campus, die eind van het jaar een voorstel aan de vergadering voorleggen. Bij voldoende draagvlak zullen we het voorstellen aan Carat en de
gemeente.
Woensdag 11 september, Wijktafel / Wijkaktieplan:
Tijdens een paar bijeenkomsten hebben we met u over zaken gesproken die in het wijkaktieplan horen.
Zaken die gerealiseerd moeten worden binnen 2 jaar. Dit plan is met een 20 tal partners, werkzaam in
het centrum tot stand gekomen. 11-9-2013 bespreekt het bestuur van de wijkraad dit met het college
van B&W in zaal Lambert. Om 20.00 uur wordt u uitgenodigd de weergave van het overleg en een
verkorte verklaring per onderdeel aan te horen. Hierna worden door alle partijen de afgesproken plannen ondertekend. Dit belangrijke moment wordt afgesloten met het ondertekenen door het college van
B&W en de Wijkraad Centrum Helmond

“Dus noteer de volgende bijeenkomsten”
Woensdag 11 september 20:00 uur, (Wijktafel met College B&W)

Bestuursleden
Yolanda Mulder
Rene Verschuren
Berry Wijnen

Dinsdag 24 september 19:30 uur (inloopavond Wijkraad)
(Op 24 sep zijn wethouders, Fr. Stienen en Y. van Mierlo aanwezig)
Dit geeft u de kans voor vraag en antwoord.

Het centrale meldnummer van de gemeente is 140492, voor alle klachten en opmerkingen uit de openbare ruimten.
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Na het welkomstwoord worden uw ingebrachte punten genoteerd
voor behandeling op deze avond.
*Op de wijkinloopavond, 24 september willen we u informeren over:
*Nieuw bestuurslid, wie de jeugd heeft….
*Nieuwe website Wijkraad
*Groen 4 life, nieuw initiatief aan het stationsplein.
*De “fruitbomen”en de “normadische tuinen” op Suytkade.
*De aanschaf van een kunstwerk wat herinnert aan de vorige eeuw.
*Betaald parkeren Suytkade en Annawijk??
*Het Moskeebezoek in Juni
*Hebben de winnaars van bon gegeten in Restaurant “Inclusief”?
*Stichting “vrienden van Ameide”
*Belonen van bewoner/burger initiatieven.
Wijkraad kan uw aanvraag van gelden voor een activiteit beoordelen en geld beschikbaar
stellen. Dus bedenk uw plan en doe uw aanvraag Heeft u vooraf al vragen waarover we info
moeten inwinnen, mail dan naar
info@wijkraadhelmondcentrum.nl

