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Wat gaan we doen ?
1. Bewonersini� a� even
De wijkraad stelt jaarlijks haar begro� ng vast met ruimte 
voor aanvragen van bewoners-(groepen) voor bewoners- 
ini� a� even. Ook bij Gemeente (Stadslab) en Rabobank 
kunnen bewoners met ideeën terecht voor advies en geld.

Dit buurtbudget voor bewonersini� a� even wordt middels 
vergaderingen, wijkblad en website bekend gemaakt. 
Bewoners kunnen aanvragen zelf indienen, maar het is han-
dig om hierin ook de wijkraad te betrekken.

De wijkraad gee�  aan enerzijds kleine ini� a� even te willen 
steunen en anderzijds ook geld te willen inze� en op grotere 
projecten voor lee� aarheid en veiligheid. Voor die grotere 
projecten zal samenwerking met andere partners nodig zijn 
en ook worden gezocht.

Wanneer u iets wilt organiseren en u weet niet hoe u 
hiervoor geld aan kunt vragen, neem dan contact op met de 

Wijkraad: secretaris@wijkraadhelmondcentrum.nl  

2. Buurtbinding  
Wijkraad stelt jaarlijks de begro� ng vast met ruimte voor aan-
vragen van bewoners-(groepen) voor bewonersini� a� even. 
Ook bij Gemeente (Stadslab) en Rabobank kunnen bewoners 
met ideeën terecht voor advies en geld.

3. Communica� e  
De wijkraad zorgt voor actuele communica� e met de wijk 
via weekblad De Loop,website en met name Facebook.

4. Verzamelen zwerfvuil
Enkele wijkbewoners halen 
regelma� g zwerfvuil uit het 
kanaal. Zij doen dit al enkele 
jaren en willen dit graag 
voortze� en. 
Ook in de omgeving van het 
Sta� onsplein zijn enkele be-
woners ac� ef om de tro� oirs 
en bloembakken schoon te 
houden.
De wijkraad gaat samen-
werking met Mansouri 
Gym onderzoeken om voor 
probleemjeugd lessen aan te 
bieden voor het opruimen 
van zwerfvuil.

De Gemeente faciliteert dit 
ini� a� ef met materialen en 
zorgt in overleg voor het 
ophalen van het verzamelde 
zwerfvuil.

De wijkraad hee�  op meer-
dere plaatsen in de wijk 
bloembakken gehangen om 
de betreff ende straten en 
loca� es op te fl euren.

De wijkraad beziet jaarlijks 
of er voldoende middelen 
beschikbaar zijn om deze 
hangende bloembakken te 
kunnen con� nueren. Ook 
voor 2017 is de wijkraad 
voornemens dit te doen.
De wijkraad wil zich hierbij 
concentreren op de Waart 
en Annawijk

5. Hanging Baskets     
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6.  Buurtpreven� eteams De Waart en Overspoor
In beide buurten komen al geruime � jd bewoners bij elkaar 
om samen te kijken naar de veiligheid in hun buurt. Ook zijn 
er al verschillende ac� viteiten uitgevoerd. Zij worden on-
dersteund door Poli� e en LEVgroep. Het streven is dat beide 
groepen zich ontwikkelen tot buurtpreven� eteams. Ook op 
Suytkade worden gesprekken gevoerd. De wijkraad onder-
steunt de formele opstart van deze buurtpreven� eteams en 
hee�  � jdens de inloopavond in oktober een oproep gedaan 
voor vrijwilligers.

7. Soet op Suyt markt
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Er zijn verschillende bewoners en par� jen in de wijk die zich 
inspannen om jaarlijks een evement in de wijk te organise-
ren. Zij willen zich ook komend jaar hier weer voor inze� en.
De wijkraad draagt hier fi nancieel aan bij.

8. Wijkaanpak Annawijk
Een bewonersgroep hee�  ini� a� ef genomen om samen met 
woCom, gemeente en betrokken professionele par� jen hun 
woonomgeving te verbeteren. De wijkraad is aanspreek-
punt voor deze bewonersgroep en andere partners.

9. Poort in De Loop
Tijdens het wijkbezoek van het college eind mei, is door 
onze wijkraad toegezegd in het kader van de veilighheid van 
de aanwonenden een poort in De Loop te realiseren. De 
gemeente hee�  aangegeven hierin te zullen bijdragen. De 
poort zal vermoedelijk in het najaar worden gerealiseerd.

10. Grasveld De Waart
Tijdens het wijkbezoek van college eind mei is toegezegd in 
overleg met bewoners het grasveld aan De Waart te zullen 
herinrichten als openbaar groen. Lev-groep en wijkraad 
ondersteunen hierbij.

11. Wijkperspec� ef
De wijkraad zal in samenwerking met wijkbewoners een 
middellange termijnvisie op de wijk (2018-2022) ontwikke-
len.

12. Krant Annawijk en Overspoor
In de buurten Annawijk/Overspoor verschijnt al meer dan 25 
jaar maandelijks een wijkkrantje dat door de wijkbewoners 
zelf wordt gemaakt. De wijkraad ondersteunt dit met een 
kleine bijdrage.

13. + 14. Ac� viteiten Keyserinnedael, De Ameide
In samenspraak met bewonersgroepen in en om de ameide/
Keyserinnedael  organiseert of faciliteert de wijkraad ac� vi-
teiten voor de inwoners van de genoemde zorginstellingen.

15. Wijkaanpak De Waart
Gemeente en Woonpartners gaan de komende jaren stevig 
investeren in De Waart. De wijkraad zal daarbij zoeken naar 
mogelijkheden om de lee� aarheid dan wel de onderlinge 
binding tussen bewoners te versterken (zie ook budget 
Buurtbinding).

Grafi sche Vormgeving door: 
Angélica van den Heuvel
angelicalt80@hotmail.com
06-43947379


