Notulen wijktafel 13-10-2011

Aanwezigen: Wethouder Jan van den heuvel, Ad Klaasen, Jan van
Rest, Cor van den Burgt, Twan Spierings, Cor de Koning, Piet Maas,
Gairthy Exalto, Jan Janssen, Jan v.d. Eerenbeemt, Markt v.
Kemenade, Frans van der Zanden, Jeroen Verbakel Toon van de
Kam, Weth Jan van den Heuvel, Helen Rintet, Ben Bolwerk, Hans Goossens, Joke van Eemeren, Anja
en Mario Coolen, Lambert de Haas, Mario van Vlerken (gemeente) Gerard Minten, Lilianne Ceele,
Hans Scheepers, Pter van Gastel, Henry en Marnix Adelaas, Rob van Eekeren, Cor Ketelaars, W.
Boetzkes, Tim Kuijpers, Berry Smits, Wim van de Goor, Hans Meulendijks, Lisette de Craen, Dorine
Uijen, Geert v.d. Linden, Roland v.d. Ven, Gianni Menge, Ruud van de Westerlo, Chris Lammerts,
Wim van Loon, Jan Lijten, Marion van Lokven, Ineke van der Looij, Bert Valentijn, (gemeente)Roel
van Rijswijk(gemeente) en notulist Anja de Vries.

Afwezig met kennisgeving: Jan Drouen (voorzitter wijkraak), Huub v. Hoof en Ton Sauvé.

1. Welkom: aanwezigen worden welkom geheten door wethouder Jan v.d. Heuvel.
Samen met Toon van de Kam (waarn. voorzitter wijkraad) gaat hij het wijkgericht werken
uitleggen.

2. Informatie uit het overleg van B&W met wijkraad en kernpartner: Van den Heuvel: de wijkraad
is het middelpunt van de wijk om de belangen te behartigen en klankbord te zijn voor de wijk.
Het college houdt de wijkraad op de hoogte. Het college en wijkraad hebben overlegd in
besloten kring over Mierlo-Hout betreffende problemen, kansen en plannen voor de wijk. Het
wijkactieplan is ondertekend door de voorzitter van de wijkraad en de wethouder. Het actieplan
wordt doorgenomen door wethouder en via werkoverleg en wijkbezoek door college en
belangstellenden, kijken waar prioriteiten liggen. Voorzitter Jan Drouen was aanwezig bij het
besloten overleg met het College van B&W. Toon van de Kam deelt mee dat iedere aanwezige bij
het besloten overleg zijn of haar inbreng had.

3. Presentatie Wijkactieplan: Van den Heuvel: Wijkcentrum: Wijkraad heeft wens uitgesproken
voor een nieuw wijkcentrum. Er wordt een projectgroep opgericht, vanuit gemeente en wijkraad
en belanghebbenden tot het komen van een wijkgebouw: dat kan zijn een nieuw te bouwen
wijkcentrum echter vanuit de gemeente is nieuw niet het uitgangspunt, maar deze wil gaan
bekijken op welke manier men gaat werken aan een nieuw wijkcentrum. Bijvoorbeeld renovatie
Geseldonk of wellicht een locatie die beschikbaar is en in bezit van gemeente of wellicht andere
locaties in Mierlo-Hout, al dan niet bestaand. Wijkraad gaat al binnen 14 dagen in beraad voor
het vormen van commissie waarin de juist personen zitting gaan nemen. Verkeerssituatie
Hoofdstraat en Mierloseweg. In wijkactieplan wordt verkeerssituatie in beeld gebracht.
Gekeken wordt o.a. naar verkeersrelatie met Combicentrum. Goed kijken naar toekomstige

vervoersbewegingen en daar op tijd naar anticiperen. JUMBO Opleggers en Aanhangers blijft, dat
is bevestigd door eigenaar en dit blijkt belangrijk in het kader van de ontwikkeling van de
Mierloseweg. Misschien moeten er reconstructies komen die in het wijkactieplan worden
gepresenteerd. Parkeerbeleid wordt eind 2011 en in 2012 in beeld gebracht en zal getracht
worden een optimale oplossing te bieden. Commissie 2016 zal zich daarover buigen.
Speelplekken in de wijk: wijkraad zegt: samen kijken naar speelplekken in de wijk. Gemeente wil
extra aandacht voor Mierlo-Hout om het aantal speelplekken te verhogen. Zij gaan in 2012
speelplekken in kaart brengen. Onderhoud: In 2011 wordt gestart met voorbereidingen voor
renovatie van openbare verlichting Karperlaan. Deel is in 2012 gereed, de rest in 2013. Intentie
om alles aan te pakken: riool bestrating en stoepen. Er wordt teruggekoppeld naar wijkraad hoe
de voortgang staat. De vijver aan de Ganzenwinkel gaat men renoveren en schoonmaken,
planning 2012. In de Makreelstraat wordt openbare verlichting gerenoveerd. Volgens de
wethouder een heikel punt: Behoud van de bibliotheek voor junior en senioren. De
gemeenteraad heeft beslist dat er bezuinigd moest worden. Het bestuur van de bibliotheek
heeft daarna besloten om met de wijkbibliotheken te stoppen. Dat is dus in 2012. Van den
Heuvel weet dat het moeilijk is, maar is voorstander van in plaats van in 3 wijken een filiaal, in
álle Helmondse wijken een van steunpunt. Hij weet nog niet precies hoe, maar bedenkt bv. in
combinatie met school of wijkhuis, toegankelijk voor mindervaliden, met speciaal toegankelijk
systeem voor het halen en brengen van boeken wat wordt gecoördineerd vanuit de bibliotheek
in het nieuwe pand in de binnenstad. Schuilhut in Mierlo-Hout. Van de Heuvel: als iemand
behoefte heeft om hem te kopen dan mag hij/zij zich bij de wethouder melden. Als er suggesties
zijn voor hergebruik, dan zijn ze van harte welkom. Toon van de Kam: er zijn commissies
opgericht t.b.v. het wijkactieplan: Stuurgroep jeugd: alle jeugdverenigingen samenbrengen voor
organiseren van activiteiten, sponsoring en aantrekken bestuursleden. Alle verenigingen worden
gevraagd deel te nemen aan alle evenementen. Commissie historisch bewustzijn: hebben een
monument gerealiseerd. Dezelfde commissie gaat in samenwerking met de heemkundekring
een route maken MH met onderwerp ‘toen en nu’. Commissie verkeersveiligheid gaat de
omgeving van de scholen, de Hoofdstraat en Houtwijk aanpakken en bespreken met gemeente.
Commissie Wijkuitstraling gaat over leegstaande huizen, spoorschermen, met betrekking tot
dichte of open schermen bespreken. Commissie MH 2016 gaat zaken coördineren, zoals: het
wijkplan, een volwaardig wijkhuis eventueel met school, kinderopvang enz. de
spoorwegovergang hoofdstraat(tunnel?) reconstructie Mierloseweg, parkeergelegenheid,
braakliggende terreinen invulling geven en het woningbeleid in Mierlo-Hout. Wethouder:
woningbeleid: grootste taak ligt in Brandevoort maar toch liggen er ook enkele stukken in MierloHout die nog in bezit zijn van Compaen. Deze is voorzichtiger met uitvoering van plannen i.v.m.
malaise woningmarkt. Verder aanpak van fijnstof, geldt voor Helmond breed en de
verkeersplannen m.b.t. de ontsluiting van de Cortenbachstraat.
4. Gelegenheid tot stellen van vragen
Chris Lammerts geeft aan dat de bibliotheek voor een wijk met 10000 inwoners belangrijk is.
Geeft aan dat wel kan worden bezuinigd, maar wil de filialen open. Met scholen is geen contact
geweest. Waar gaan de boeken heen. Is het niet duurder om steunpunten te maken, dan om
deze te handhaven? Wethouder antwoordt: gemeente heeft voorgesteld om het lidmaatschap te
vergogen en de rest van de bezuiniging elders te vinden, maar bibliotheekbestuur heeft besloten
om te sluiten. Via steunpunten wordt geprobeerd mensen die niet mobiel zijn toch faciliteiten te
bieden. Centrale bibliotheek wordt in gebruik geoptimaliseerd. Als de bibliotheek erin slaagt in
álle wijken een steunpunt te realiseren, dan is dat beter dan nu in 3 wijken het geval is.
Ad Klaasen: Op het pand van de huidige bibliotheek in Mierlo-Hout zit tot 2023 een huurcontract.
Wethouder: dat vraagt u aan de verkeerde: de gemeente huurt niet, dat doet de bibliotheek.

Hans Meulendijks: de riolen in de Karperlaan worden gerenoveerd, geldt dit ook voor de
zijstraten en hoe zit het met de ontsluiting? Wethouder: aanwezige ambtenaren weten hier
antwoord op, zij krijgen opdracht dit te gaan nakijken, er is bij hen nog niets van bekend.
Jeroen Verbakel: Het lelijkste ding van Mierlo-Hout, de schuilhut, wanneer neemt de gemeente
een beslissing om hem weg te halen. Wethouder: hij kan naar de werf, maar daar staat hij ook
maar, als er iemand iets mee kan doen, kunnen ze zich melden. Er is nog geen datum
afgesproken. De wijkraad geeft dat door aan de gemeente. Hans vraagt: heeft de wijkraad een
datum? Na overleg tussen de wethouder en de waarn. voorzitter wordt 31 dec. 2011 de uiterste
datum dat de schuilhut verdwijnt, al dan niet met een nieuwe bestemming.
Cor de Koning vraagt: welke plannen zijn er voor de Schermerhornlaan? Wethouder: dat is nog
niet bekend. De Koning: achter JUMBO Opleggers en Aanhangers ligt een stuk braakliggend
terrein en het gonst van de geruchten dat men er gaat bouwen. Wethouder: er is niets van
bekend.
Hans Schepers van volleybalvereniging Polaris: wordt het nieuwe wijkhuis er een met
sportgebeuren erbij? Wethouder: u bent te vroeg. Dit zal zeker onderwerp zijn van gesprek, maar
het is nu nog niet bekend. Het ligt aan de keuze van de locatie. Afdeling sport zal de opmerking
zeker in het overleg meenemen.
G. Minten van SGM: hoe denken ze tegemoet te komen aan de wensen van de huidige eigenaar
van het pand de Geseldonk. Hij wil concrete plannen en voelt zich niet gehoord. Wethouder: het
is nog te vroeg, eerst moeten de plannen er zijn, moet de projectgroep zich erover buigen. De
gemeenteraad moet eerst een besluit nemen over de wijkhuizen: via een motie zijn in ieder
geval de gelden die voor Orion werden ter beschikking gesteld, worden gelabeld aan MierloHout. De wijkraad vindt de komst van een wijkhuis het belangrijkst. De commissie moet nog
bijeen komen.
Jan van Rest: heeft belangstelling vanuit de historie interesse in het 5 jarenplan
Ad Klaasen: bedankt de wijkraad en betrokken raadsleden voor het lobbyen zodat 450.000 voor
het wijkhuis in Mierlo-Hout behouden blijft. De spoorwegovergang aan de Hoofdstraat: gaat niet
dicht? Wethouder: in de commissie is het een regelmatig terugkerend bespreekpunt om het rijk
de overgang te laten betalen en/om deze te herinrichten. Dit blijft de gemeente in de gaten
houden.
Theo van Mullekom: Houtse ondernemers hebben jaren geleden plan gelanceerd om nieuw
wijkhuis op te richten. Dat plan is niet opgepakt en nu staan ze met dezelfde plannenklaar.
Wethouder: je moet het verleden laten rusten en er komt nu dus een wijkactieplan waarbij ze
zich zullen hard maken voor een nieuw wijkhuis. Gezamenlijk optrekken en je plannen
presenteren is wat er te doen staat in Mierlo-Hout. Theo geeft nog aan dat hij eerder een tunnel
onder het spoor heeft voorgesteld. Wethouder: geen politieke discussie, dit is een wijktafel. Het
belang van Mierlo-Hout en wijkraad van Mierlo-Hout staan hier voorop.
Lizette de Craen, voorzitter wijkvereniging Akkers: Wordt de behoefte van leeftijden
geïnventariseerd met betrekking tot het aanleggen van de speelplekken in de wijk? Wethouder:
dit wordt uiteraard toegezegd.

5. Wethouder bedankt alle belangstellen en biedt iedereen drankje
aan.
6. Er wordt nog ruim een uur nagepraat over de onderwerpen van de
bijeenkomst.

