Wijkactieplan Centrum 2e helft 2013 – 1e helft 2015
1. Samenwerking tussen partijen duurzaam vormgeven
Nr
1.1

Activiteit
Breed contact met vrijwilligersorganisaties en ondernemers
De wijk Centrum is een gevarieerde wijk, die uit verschillende buurten
bestaat, ieder met een eigen karakter: Oranjebuurt, de Waart,
Winkelgebied, Boscotondo, Stationskwartier, Annawijk, Overspoor en
Suytkade.
De wijkraad zal initiatief nemen om de huidige Inloopavonden waar
nodig uitbreiden met regelmatig contact met partijen en/of organisaties
die in de wijk actief zijn, maar niet deelnemen of vertegenwoordigd zijn
in de keten. Te denken aan o.a. verenigingen van eigenaren,
bewonerscommissies, ondernemers en bedrijven, die dat contact ook
wensen.

1.2

Werven bestuursleden
Het is belangrijk dat bewoners meedoen met de wijkraad. Naast mensen
die voor kortlopende projecten en initiatieven de handen uit de mouwen
steken, is er ook grote behoefte aan wijkbewoners die zich voor langere
tijd bestuurlijk willen inzetten binnen de wijkraad. De LEVgroep zet zich
in om het aantal vrijwilligers, werkzaam in en voor de wijk Centrum, te
vergroten De wijkraad zet zich in om capabele doeners en
bestuursleden voor de wijkraad zoeken, waarbij ernaar wordt gestreefd
dat het wijkraadsbestuur uit 7 personen zal bestaan. Gezien de
samenstelling van het bestuur wordt er naar gestreefd jongere
bestuursleden te interesseren voor het wijkraadswerk. Ter indicatie:
wijkbewoners in de leeftijdsfase tussen 25 en 45 jaar.

LEVgroep en Wijkraad

1.3

Samenwerking in de professionele keten
Om de samenwerking tussen beroepskrachten in de wijk te bevorderen,
zal de LEVgroep een signaleringsteam opstarten en voortzetten. Naast
het bevorderen van de samenwerking is het doel van dit overleg het
bespreken van ontwikkelingen en trends waarbij gekeken wordt wat er
nodig is in de wijk Centrum. Dit signaleringsteam vergadert tenminste 2
maal per jaar in een brede samenstelling.

LEVgroep

Eindversie

Trekker
Wijkraad

D.D. 22-05-2013

Betrokken partners
o.a. verenigingen van
eigenaren,
bewonerscommissies,
ondernemers / bedrijven.

Signaleringsteam: o.a.
Politie
LEVgroep
Corporaties: Volksbelang,
woCom en Woonpartners;
Stadswacht en
Gemeente Helmond

Status

2013-2014
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2. Communicatie
Nr
2.1

Activiteit
Wijkraad geeft communicatie prioriteit
De wijkraad wil langs meerdere sporen de communicatie met wijk
onderhouden:
Centrumflits en Inloopavonden
De wijkraad is van mening dat wijkbewoners laagdrempelig moeten
kunnen meedenken en meepraten over ontwikkelingen in hun buurt.
Daartoe organiseert zij drie keer per jaar een Inloopavond. Deze
inloopavonden worden aangekondigd met onder meer een flyer die huisaan-huis wordt verspreidt in de wijk.
Wijkraad en social media
De wijkraad Centrum vindt het belangrijk dat wijkbewoners de wijkraad
ook digitaal kunnen bereiken en omgekeerd dat de wijkraad een
platform heeft om informatie bij een grote groep wijkbewoners te krijgen.
De wijkraad heeft daartoe een twitteraccount en gaat een website
maken. Daaraan zal ook een wijkkalender gekoppeld worden.
Centrum digitaal
De wijkraad onderhoudt een eigen website, waarmee actuele informatie
bereikbaar is voor wijkbewoners.

2.2

Info-bulletin
In het Centrum gebeurt veel. Belangrijk om wijkbewoners daarover goed
te informeren. De wijkraad is van mening dat wijk Centrum dient te
beschikken over een informatieve nieuwsbrief die bij alle bewoners in de
brievenbus valt.
De wijkraad wil met ketenpartners de mogelijkheid onderzoeken om
gezamenlijk een info-bulletin uit te geven om de wijk (twee)maandelijks
te informeren over ontwikkelingen.

Eindversie

Trekker

Betrokken partners

Status

Wijkraad

Wijkraad

D.D. 22-05-2013

Professionele en vrijwillige
organisaties

2014
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3. Werken met een woonservicezone
Nr
3.1

Activiteit
Persoonsgerichte benadering in de zorg
Savant en Zorgboog zijn zorginstellingen die nastreven meer en beter
wijkgericht te willen werken. Zij hebben daartoe kleine wijkteams
geformeerd, zodat er zoveel mogelijk dezelfde medewerkers bij cliënten
komen. De cliënten weten beter wie er komt en kunnen een
vertrouwensband opbouwen met deze medewerkers. Cliënten weten
dan ook beter bij wie ze met vragen terecht kunnen. Bovendien wordt
door deze korte lijnen in het werk ook de relatie met bijv. de betrokken
huisartsen verbeterd.

Trekker
Savant en de Zorgboog

Betrokken partners

3.2

Wijkverpleegkundigen
Savant Zorg en De Zorgboog werken in kleinschalige wijkteams met een
verantwoordelijk wijkverpleegkundige per wijk. Daarmee kan de burger
kiezen tussen zorgorganisaties, mochten hij daar behoefte aan hebben.
Beide organisaties streven naar goede afstemming en samenwerking
met elkaar en met andere zorg- en hulpverleners.
Wijkverpleegkundigen hebben naast hun zorgtaken voor klanten de
opdracht signalen op te pikken van zgn. “niet-pluis”-situaties. De
bedoeling is het welbevinden van mensen die het nodig hebben te
verbeteren. Wijkverpleegkundigen hebben ook een verwijsfunctie.
Gestreefd wordt zoveel mogelijk mensen terug te zetten in de eigen
kracht. Uiteindelijk doel is het welzijn in de wijk te verbeteren en bij te
dragen aan vermindering van de behoefte aan zorg.

Savant en de Zorgboog

Signaleringsteam
Huisartsen
LEV-groep
ORO
SWZ
GGZ
Woningbouwcorporaties

Gerealiseerd, loopt door
in 2013 e.v.

3.3

Themamiddagen
Savant en Zorgboog vinden het belangrijk dat mensen in wijk Centrum
weten wat beide organisaties te bieden hebben en hoe ze met deze
organisaties in contact kunnen komen.
Savant en Zorgboog gaan samen jaarlijks twee themamiddagen in de
wijk houden. Op grond van een geconstateerde behoefte zullen
wijkbewoners worden uitgenodigd. Te denken valt daarbij aan: hoe om
te gaan met een rollator, scootmobiel; armoede en psychische
problematiek.

Savant en de Zorgboog

LEV-groep

2013 en 2014

Eindversie

D.D. 22-05-2013

Status
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4. Investeringen in groen en in openbare ruimte
Nr
4.1

Activiteit
Herstraten fietspad Julianalaan
Herstraten fietspad Julianalaan zuid tussen Kanaaldijk en Willemstraat

Trekker
Gemeente Helmond
(Afd. BOR/Team Wegen)

Betrokken partners
ROV en G&A

4.2

Spoorzone Helmond
Realiseren van een onderdoorgang in het verlengde de Stationsstraat,
incl. herinrichting van een deel van de Verlengde Stationsstraat, bouw
van een nieuw Station, herinrichting complete Stationsplein, aanleg
parkeerterrein langs Engelseweg en realiseren parkeergelegenheid
langs Spoorstraat.

Gemeente Helmond
(Afd. IBH)

ProRail, NS, Hermes,
Provincie, SRE, Ministerie
van Milieu en Infrastructuur,
OP-Zuid (EFRO)

Accent van het project
ligt in 2013, afronding
2014

4.3

Aanlichten Kanaalzone
In het kader van industrieel erfgoed worden een groot aantal panden en
bruggen, gelegen in de Kanaalzone aangelicht. Dit aanlichten is divers
van aard, zo zijn er en een aantal objecten die klassiek worden
aangelicht en er zijn een aantal objecten die iets speciaals krijgen door
projectie en/of bewegende LED-verlichting.

Gemeente Helmond
(Afd. IBH tezamen met
Afd. E&C)

Provincie, private partijen

Afronding van het project
vóór het einde van 2013.

4.4

Herinrichting Prins Hendriklaan
Kabels en leidingen, asfalt en tweerichtingenfietspad

Gemeente Helmond
( Afd. ROV)

4.5

Cacaofabriek op Suytkade
De Cacaofabriek staat sinds najaar 2012 in de steigers en wordt
gerestaureerd en verbouwd.
Begin 2014 opent de Cacaoafabriek haar deuren voor het publiek.
De Cacaofabriek wordt een culturele hotspot waar diverse organisaties
gehuisvest worden:
- Filmhuis (3 filmzalen, totaal 220 plaatsen)
- Poppodium Lakei (500 personen)
- De Nederlandsche Cacaofabriek (kunstenaarscollectief)
- Horeca
- Diverse creatieve bedrijven, 1200 m2); waaronder Omroep
Helmond.
Tevens wordt het gebied rondom de Cacaofabriek opnieuw ingericht en
vindt er restauratie van de kraanbaan plaats.

Gemeente Helmond
(afd. PBH)

Eindversie

D.D. 22-05-2013

Status
2014

Afronding van het project
vóór het einde van 2013
Onder meer: Filmhuis,
Poppodium Lakei,
Kunstenaarscollectief De
Nederlandsche
Cacaofabriek, Omroep
Helmond

2014
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4.6

Projecten Innovatief Groen op Suytkade
Innovatief groen is een project waarbij tijdelijk en structureel groen in
Suytkade wordt aangebracht. Er zijn diverse ideeën uitgewerkt en medio
2013 worden de eerste aanpassingen zichtbaar in het landschap. Het
gaat hierbij bijvoorbeeld om het aanplanten van tijdelijk groen op
braakliggende terreinen aan de Hoogeindse straat en de zgn.
wachtlanden langs het kanaal. Ook wordt er een wandelroute
aangebracht dat tevens een verbinding krijgt met het Groot Goor en
groene bedrijven (fruitteler Jurrius) aan de andere zijde van het kanaal.

GEM Suytkade
(Gemeente Helmond en
Van Wijnen)

4.7

Aanpak kruising Cacaofabriek – Engelseweg
Ten behoeve van een goede verkeersontsluiting van de Cacaofabriek
wordt het zuidelijk deel van deze kruising gereconstrueerd.

Gemeente Helmond
(afd. ROV)

4.8

Aanleg straten Suytkade
Medio 2013 wordt de Scheepsboulevard (tussen Groene Campus en
Fitland) definitief ingericht.
De definitieve aanleg van de andere straten op Suytkade hangt samen
met de oplevering van de diverse projecten op Suytkade.

GEM Suytkade
(Gemeente Helmond en
Van Wijnen)

4.9

Herinrichting Kegelbaan
Het project Kwaliteitsimpuls Centrum fase II is mede mogelijk gemaakt
door de subsidie die beschikbaar is gesteld door Stimulus
Subsidieregeling OP-Zuid* (Europees Economisch
Stimuleringsprogramma).

Gemeente Helmond
(afd. PBH)

Europees Economisch
Stimuleringsprogramma

31-12-2013

4.10

Herinrichting Stadswand– Zuid (Kasteeltraverse)
Nabij brengen van het Centrum; verhoging belevingswaarde)
Het project Kwaliteitsimpuls Centrum fase II is mede mogelijk gemaakt
door de subsidie die beschikbaar is gesteld door Stimulus
Subsidieregeling OP-Zuid* (Europees Economisch
Stimuleringsprogramma).

Gemeente Helmond
(afd. PBH)

Europees Economisch
Stimuleringsprogramma

31-12-2013

4.11

Promenade Kanaaldijk Noord-Oost
Veraangenamen verblijfsgebied.
Het project Kwaliteitsimpuls Centrum fase II is mede mogelijk gemaakt
door de subsidie die beschikbaar is gesteld door Stimulus
Subsidieregeling OP-Zuid* (Europees Economisch
Stimuleringsprogramma).

Gemeente Helmond
(afd. PBH)

Europees Economisch
Stimuleringsprogramma

31-12-2013

Eindversie

D.D. 22-05-2013

Onder meer:
De Groene Campus
Wijkraad Centrum

2013 en 2014

2013 en 2014
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4.12

Fietsenstalling in Postkantoor
Tijdelijke uitbreiding met stallingsruimte in het Centrumgebied voor 250
fietsen. Bij evenementen en de zaterdagmarkt.

Gemeente Helmond
(afd. ROV, team V&V)

2013

4.13

Locatie ABN/AMRO
H&M komt op begane grond. Boven de winkel worden appartementen
gerealiseerd.

Bergopwaarts

2013

4.14

Locatie hoek Markt/Veestraat
De bouw van 4 winkels is begonnen.

WPM-Pro

2013

4.15

Watermolen, Nieuwe Industrieweg
Leisurecomplex, waarbij de mogelijkheid tot realisering van een
kinderspeelparadijs wordt onderzocht. Vervolgens is het streven een
duikschool en wellicht een lesbad, aangevuld met andere
leisureconcepten te realiseren. Parkeren vindt (grotendeels) plaats in het
gebouw.

Kwan-Leisure

Kwan-Leisure
Kidsplaza
Gemeente Helmond (PBH)

Fase 1
Kinderspeelparadijs
2013
Fase 2 2014

4.16

Leisure Complex Fitland op Suytkade
Naast de Groene Campus wordt Fitland XL Helmond Suytkade
gebouwd. Een groot complex dat ruimte biedt aan:
- Nieuwe stadssporthal
- Fitnesscentrum
- Wellness, beauty en sauna voorzieningen
- Hotel met ca. 130 kamers, waaronder ook zorghotelkamers
- een bowlingbaan en parkeervoorziening.
De planning is dat het gebouw eind 2013 wordt opgeleverd.
Foodpark op Suytkade
Inmiddels is fase II a opgeleverd. De ontwikkeling van fase II b wordt
momenteel verkend. Daadwerkelijke realisering is nader te bepalen.

Fitland/ Green Real Estate

Gemeente Helmond
GEM Suytkade

2013 en 2014

Gemeente Helmond
(afd. E&C)

n.t.b.

n.t.b.

Lidl op Suytkade
e
De bouw van de Lidl start 3 kwartaal 2013. Het betreft de realisatie van
een super (1500 m2) met dagwinkels (500 m2) aan de Suytboulevard op
Suytkade.

Lidl

4.17

4.18

Eindversie

D.D. 22-05-2013

Voorjaar 2014
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e

4.19

Groenrenovatie omgeving Kubuswoningen
Verouderd groen wordt vervangen. De overblijfselen van de oude tuin
van villa ‘De Vuurdoorn’ worden gerespecteerd.
(Er is nog geen ontwerp gemaakt en ik kan daardoor nog niets zeggen
over de toekomstige inrichting.)

Gemeente Helmond,
Afd. BOR, team Gr. & A.

(4 kwartaal 2013 of 1
kwartaal 2014)

4.20

Aanplant bomen voorzijde Ameideflat (zijde Ameideplein)
Bij de bouw- en verbouwingswerkzaamheden aan de Ameideflat en
omgeving zijn er een aantal bomen gerooid. Ter compensatie worden
er bomen aangeplant.

Gemeente Helmond,
Afd. BOR, team Gr. & A.

(4 kwartaal 2013)

Eindversie

D.D. 22-05-2013

e
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5. Kwaliteitsverbetering woningen
Nr
5.1

Activiteit
Realisatie appartementengebouw
Christinalaan/Ireneplein/Steenweg
Het complex omvat: 20 huurappartementen; 5 koopappartementen + 27
parkeerplaatsen. Oplevering complex winter 2013 / 2014 met daarna
aandacht voor het helpen settelen van nieuwe huurders in het complex
en omgeving

Trekker
Volksbelang

5.2

Woningen voor starters
WoCom heeft diverse (voormalige huur-) woningen in de Annawijk
gelabeld als verkoopwoning. B.v. aan de Overspoor, de
Hoogeindsestraat en de Engelseweg. Door woningen aan zittende
huurders te koop aan te bieden en bij mutatie aan nieuwe wijkbewoners
verwacht woCom bij te dragen aan de leefbaarheid van de wijk. Door
verkoop van woningen komt er een ander publiek naar de wijk. Samen
met de bestaande huurders ontstaat zo een gemêleerde wijk met
bewoners die belang hebben bij een schone, hele, veilige en vooral
prettige woonomgeving.

WoCom

5.3

Project geluidsschermen woningen Spoorstraat
WoCom gaat in overleg met de bewoners over tot een ingrijpende
aanpak van de geluidsschermen bij de woningen aan de Spoorstraat.

WoCom

5.4

Centrum steekt energie in energiebesparing
De gemeente Helmond gaat samen met de wijk Centrum, in het kader
van haar lokaal klimaatbeleid, op zoek naar initiatieven van bewoners op
het gebied van energiebesparing. Door middel van wijkgerichte
energiebesparingsprojecten wil de gemeente Helmond tevens aandacht
schenken aan de leef- en woonomgeving van de bewoners in de wijk.
De Gemeente Helmond kan samen met en voor de wijk een “Energie
café” gaat organiseren waarin verschillende mogelijkheden en ideeën
gepresenteerd worden op het gebied van energiebesparing, door middel
van gedrag en voorzieningen, en het opwekken van duurzame energie.
Een ander voorbeeld van het wijkgericht energiebesparingsproject is dat
de Gemeente Helmond een zogenaamd Energie Prestatie Advies (EPAadvies) gaat opstellen voor bepaalde kenmerkende type woningen in de
wijk.

Gemeente Helmond

Eindversie

D.D. 22-05-2013

Betrokken partners

Status
2013-2014

2013-2014

Particuliere woningbezitters
LEV-groep
Wijkraad

2013-2014
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5.5

Herontwikkeling kantorengebouw Stationsplein tot wonen
Het voormalige UWVgebouw omvat op peildatum 01/05/2013 85
appartementen in een mix van huur/koop en 238 m2 commerciële
ruimten op de begane grond

Woonpartners

Hurks

2013-2014

Status
2013-2014

6. Bevordering van de veiligheid
Nr
6.1

Activiteit
Buurtpreventie
LEV-groep en Politie zoeken samen met geïnteresseerde
buurtbewoners naar mogelijkheden om één of meerdere nieuwe
buurtpreventieprojecten te starten.

Trekker
LEV-groep;
Politie

Betrokken partners
Buurtbewoners;
Wijkraad

6.2

Inbraakbeveiliging
Op verzoek van een groep bewoners of een buurtpreventieproject zal de
Wijkraad Centrum de Politie vragen een informatieve bijeenkomst te
organiseren over dit onderwerp in de wijk.

Wijkbewoners /
Buurtpreventieproject

Politie;
Wijkraad;
Gemeente

6.4

Handhaving op kleine ergernissen
De Stadswacht zal in overleg met wijkraad voor 5 dagdelen per week
komen tot een inzet van een vaste stadwacht op thema’s als parkeren,
afval en hondenoverlast.
De stadwacht zal hierbij nauw contact hebben met de wijkagent,
wijkopzichter, en buurtbeheerder (Annawijk).

Stichting Stadswacht
Helmond

Wijkraad

6.5

Vergroten effectiviteit toezicht en handhaving Centrum
Vanuit de werkgroep veiligheid Centrummanagement wordt een plan
van aanpak samengesteld om de effectiviteit van het toezicht en de
handhaving te vergroten. Dit zal worden vorm gegeven middels een
meer gestructureerde samenwerking. Dit met als doel de openbare orde
te versterken en de veiligheid te verbeteren. Mogelijk kan hier op termijn
ook cameratoezicht een rol in spelen.

Stichting Stadswacht
Helmond

Wgr. Veiligheid
Centrummanagement

Eindversie

D.D. 22-05-2013

2013
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7. Overige initiatieven ter bevordering van de leefbaarheid in de wijk
Nr
7.1

Activiteit
Geld voor kleine bewonersinitiatieven
Wijkbewoners hebben vaak goede ideeën en voorstellen voor
kleinschalige initiatieven, die niet al te duur zijn en die bijdragen aan
vergroting van de leefbaarheid in wijk Centrum.
De wijkraad wil deze wijkbewoners ondersteunen bij de uitwerking en
realisering van deze plannen.
Hierbij kan mogelijk een beroep worden gedaan op het zogenaamde
Budget Bewonersinitiatieven van de Gemeente en het wijkenbudget van
de Rabobank.

Trekker
Wijkbewoners

7.2

Bewonerscommissie voor Koninginnehof
Volksbelang zal initiatief nemen om samen met de bewoners in
Koninginehof een bewonerscommissie op te richten met als doel
onderlinge betrokkenheid te vergroten.

Volksbelang

Bewoners Koninginnehof
LEVroep

2013-2014

7.3

Ontmoetingsruimte voor bewoners Centrumgebied
De wijkraad neemt het initiatief om voor bewoners in en rondom het
centrumgebied een ontmoetingsruimte te vinden/realiseren.

Wijkraad

LEV-groep

?

7.4

Bewoners Annawijk/Overspoor betrekken bij initiatieven
WoCom zal op basis van concrete initiatieven of plannen bewoners
bewegen tot meedoen en/of tonen van belangstelling en betrokkenheid.
Er wordt naar gestreefd voor verschillende plannen ook wisselende
groepen bewoners aan te spreken.

WoCom

Bewoners Annawijk en
Overspoor

7.5

Voortuinen Annawijk
Wijkraad Centrum neemt initiatief om met professionele partijen en
buurtbewoners de mogelijkheid te onderzoeken om te komen tot een
duurzame activiteit, waarin van mensen, die daartoe minder in staat zijn,
de voortuinen worden bijgehouden.

Wijkraad

Buurtbewoners Annawijk
De Groene Campus
woCom
LEVgroep
Gemeente Helmond

2014

7.6

Schoonmaakactie De Waard
Jaarlijks wordt in buurt De Waard door bewoners een schoonmaakactie
gehouden, waarin zwerfvuil e.a. zaken worden verwijderd.

LEVgroep

buurtbewoners

?

Eindversie

Betrokken partners
Wijkraad

Status

Gemeente Helmond
Rabobank

D.D. 22-05-2013
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7.7.

Verfraaien toegang tot Buurthuis St. Anna
Buurtvereniging Annawijk en wijkraad maken een plan om de toegang
tot het buurthuis St. Anna op te knappen. Zij gaan dit plan ook zelf
uitvoeren en realiseren.
WoCom is bereid deze activiteit te ondersteunen door een mogelijke
combinatie te maken met een afvalcontainer-activiteit.

Wijkraad

Buurtbewoners Annawijk
Gemeente Helmond
woCom

7.8

Meedoen in de samenleving
door Thuis bij de Toffe Tantes
Thuis bij de Toffe Tantes vindt het erg belangrijk dat hun cliënten met
een beperking meedoen en mee mogen doen in de samenleving.
Daarnaast is het voor hen ook belangrijk dat het vrijwilligerswerk ook
een zinvolle dagbesteding voor de jongeren is.
Thuis bij de Toffe Tantes runt samen met de cliënten een winkel in het
Centrum. Daarnaast worden de cliënten ook ingezet bij winkeliers in het
Centrum om hen te helpen in de winkel.
Thuis bij de Toffe Tantes wil deze vrijwilligersinzet in en voor wijk
Centrum ook komende periode voortzetten.

Thuis bij de Toffe Tantes

Winkeliers in het
winkelgebied van het
Centrum

7.9

Betrokkenheid Moskeeën bij Centrum
Het bestaande contact tussen wijkraad en moskee wil men gezamenlijk
uitbreiden. De Moskee wil zich openstellen voor een ontvangst van een
groep geïnteresseerde wijkbewoners. Dit bezoek aan de moskee staat
in het teken van ontmoeting en verbinding.

Wijkraad

Moskee Al Fadjr

Juni 2013

7.10

Ruimte voor spelen: skatevoorziening Warande
De Wijkraad vindt het belangrijk dat kinderen ook in het Centrum kunnen
opgroeien. Vrije ruimte voor inrichting van speelplekken is heel schaars
en moet concurreren met andere invullingen.
De wijkraad zal in samenwerking met andere partijen bij De Warande
een skatevoorziening realiseren.
Onderzocht wordt of er voldoende draagvlak is voor de beoogde locatie.
Realisatie is met name daarvan afhankelijk.

Gemeente Helmond
(Afd. IBH)

Wijkraad Centrum
Wijkraad Stiphout
Jongeren
Rabobank

2013

7.11

Verlichting Fontein Warandevijver
CV Oranjebuurt gaat in samenwerking met de wijkraad en de Rabobank
verlichting bij de fontein in de Warandevijver realiseren.

Wijkraad

CV Oranjebuurt
Rabobank
Gemeente Helmond

Juni 2013

Eindversie

D.D. 22-05-2013

2013
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Budget voor bewonerscommissies
Woonpartners stelt jaarlijks een budget beschikbaar aan erkende
bewonerscommissies voor hun werkzaamheden en activiteiten. Dit
bedraagt € 3,07 per vertegenwoordigende woning, met een minimum
bedrag van € 257,50 per commissie

Woonpartners

Bewonerscommissies

2013 -2015

Voor akkoord, 12 juni 2013, namens de trekkers van actiepunten,

Dhr. C. van Dijk

Dhr. J. van den Heuvel

Voorzitter

Wethouder Wijkgericht Werken

Stichting Wijkraad Helmond Centrum

Gemeente Helmond

Dhr. P. Geurts

Mevr. J. Aerts

Dhr. W. Klomp

Stichting Woonpartners

LEV-groep

Politie Zuidoost Brabant

Eindversie

D.D. 22-05-2013
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Dhr. L. van Stiphout

Mevr. V. Nabben

dhr. J. Krol

w.b.v. Volksbelang

woCom

De Groene Campus

Mevr. N. Sabir

Mevr. D. Rijntjes

Mevr. L. Meijer en mevr. A. Nouwens

Stichting Savant Zorg

Stichting Zorgboog

V.O.F. Thuis bij de Toffe Tantes

Dhr. J. v. Stiphout

dhr. C. Steijn en dhr. J. Nieuwenhuizen

dhr. C. Theuws

Stichting Stadswacht Helmond

GEM Suytkade

Bergopwaarts

Eindversie

D.D. 22-05-2013
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Dhr. G. Dings

dhr. J.P. Haenen

dhr. M. van Kempen

WPM-Pro

Kwan-Leisure

Fitland/ Green Real Estate

dhr. R. Jorritsma
Lidl

Eindversie

D.D. 22-05-2013
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