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Word lid van jouw buurtraad of wijkorgaan!
Deze week start de gemeente Helmond met de campagne "Helmondig". Het doel van deze
campagne is inwoners op te roepen om op wijkniveau mee te praten over Helmond. Met de tekst
"Word lid van jouw buurtraad of wijkorgaan" laat de gemeente enerzijds zien dat zij vrijwilligers
bijzonder waardeert. Anderzijds hoopt de gemeente dat meer inwoners zich bewust worden van
de invloed die ze in hun directe leefomgeving kunnen hebben.
De wijkorganen zijn de gesprekspartners van de gemeente in de Helmondse wijken. Ook in uw wijk. Het
college hoort graag van u wat u belangrijk vindt in de wijk. Wilt u invloed hebben op de ontwikkelingen in
uw eigen wijk? Word dan lid van het wijkorgaan in uw wijk en praat mee!
Wijkorganen
Elke Helmondse wijk heeft een wijkorgaan. Niet alle wijkorganen hebben dezelfde vorm. Wat ze gemeen
hebben is dat ze zich allemaal inzetten voor hun eigen wijk, dat ze goede ideeën hebben over de
ontwikkeling van hun wijk én dat ze gesprekspartner van de gemeente zijn. Wethouder Van den Heuvel
van Wijkgericht Werken: “Het college van burgemeester en wethouders vindt het belangrijk om te horen
wat er speelt in de wijken. Samen met de inwoners van de stad willen wij werken aan een prettiger,
veiliger, leefbaarder Helmond. Dat lukt het beste als je er samen de schouders onder zet.”
Vrijwilligers
In Helmond zetten vele vrijwilligers zich in. Voor sport, voor cultuur, op school et cetera. Ook in de
wijkraden. Wethouder Van den Heuvel: “Vrijwilligers vormen op vele plekken onmisbare krachten in onze
samenleving. Ook bij de wijkraden. De inzet van deze inwoners waardeer ik enorm. Graag zou ik nog
meer inwoners zien in de wijkraden. Vers bloed geeft verse ideeën, nieuwe inzichten. En het maakt een
wijkraad minder kwetsbaar. Dus voelt u zich betrokken bij uw wijk? En wilt u graag met het college in
gesprek zijn? Meld u zich dan direct aan.”
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