
Wijktafel Mierlo-Hout bij De Koning d.d. 29 augustus 2013 
 
Aanwezig: Stefan Schüller, Steven Huijser, Judith Bach, Marco v.d. 
manakker, Hennie Bekx, Jan van Rest, Tiny Kuypers, Peter van 
Gastel, Joost Verspaget, Joop Slegers, Mark van Kemenade,(obs ’t 
Hout) Hans Meulendijks(Vissenwijk), Mieke Theus, Per Klasens, 
Gairthy Exalto(KBO St. Lucia)Joop van Stiphout (SHH), Piet Maas, 
(KBO St. Lucia), Ans Custers, Henri van Vonderen(politie), Rob 
van Eekeren(Apostelwijk), Berry Smits, Cor Ketelaars, W. 
Boetzkes, Toon Booghs (Zorgboog), Mario Coolen, Wil van Loon, Henk v.d. Westerlo, Toon 
v.d. Kam, Jan, Drouen, wethouder Jan v.d. Heuvel, Hans Goossens, Tim Kuijpers en Anja 
Donkers(notulist) 
Afwezig met kennisgeving: Mario van Vlerken, Jeroen Verbakel, Marjan Lambrecht, Jan 
Roefs, Peter Huijbers, Herbert von Reth, Frans v.d. Zanden en Joke van Eemeren. 
 
20.00 – 20.05 Opening en welkom door wethouder J. van den Heuvel. Hij excuseert zich 
voor zijn stem, vindt het leuk om in MH te zijn. Was voorheen wijkwethouder in MH. Veel 
projecten gedeeld met MH. Hij wil graag het WijkActiePlan ondertekenen en daarmee het 
beleid voor de komende twee jaar afspreken. WAP verplicht gemeente en betrokkenen 
binnen de tijd de zaken uit te voeren die zijn afgesproken.  
  
20.05 - 20.15  Terugkoppeling uit het vooroverleg. Van de Heuvel komt nog even terug op 
de vorige keer toen de Wijktafel gepland was: tijdens politieke crisis bleek het een hectische 
avond, het college was toen niet in MH aanwezig, alleen zijn collega Frans Stienen en 
daardoor werd het WAP toen niet ondertekend. Dit wordt vanavond hersteld.  
Voorzitter Jan. Drouen: namens de Wijkraad Mierlo-Hout wordt stilgestaan bij het overlijden 
van Marc van Stiphout, hij was eerder penningmeester van de wijkraad. Er volgt een minuut 
stilte. 
  
20.15 – 21.15  Presentatie Wijkactieplan Mierlo-Hout 2013- 2015 wordt punt voor punt 
behandeld: 1. Onderhoud Mierloseweg>>tijdens de wijktafel is de wijziging aangebracht: 
rioolonderhoud wordt naar voren gehaald wegens de vele klachten. 2. Plaatsen historische 
infoborden: dit is vergevorderd, er is gesproken met Theo de Jong, het eerste bord is klaar, 
het is het bord dat komt te staan bij de waterput die zaterdag onthuld wordt. Rob heeft een 
replica meegenomen op ware grootte. Theo gaf een voorstel om een zesde bord te plaatsen, 
vanwege de Romijnse grafvelden achter Dupré aan de Stepekolk. Vraag is of de gemeente 
een zesde bord wil bekostigen? Ashorst de afbeelding ligt klaar en dit wordt waarschijnlijk 
het tweede bord. Als alle gegevens er zijn, zullen de volgende borden snel klaar zijn. 3.+4. 
Energiecafé en besparingsadvies: gemeente kijkt met veel aandacht naar de 
energiezuinige woningen, ze wil burgers de mogelijkheid bieden subsidie aan te vragen en 
deelgenoot te worden van een programma dat leidt tot besparing op energie, binnenkort 
wordt daar meer over bekend. Apostelwijk biedt aan dit te begeleiden, inwoners hebben dit al 
enige tijd geleden gedaan. 5. Sport en begeleiding: Jibb jeugd in beweging brengen, willen 
in MH: sportcoaches gymles laten verzorgen, kinderen enthousiasmeren na school ook 
sporten in samenwerking met Stichting Leergeld. Voor de groepen 3 t/m 8 ook samen met 
LEV groep in de wijken i.s.m. sportaccommodaties en sportverenigingen. (zie WAP) Ze 
hopen op promotie van de activiteiten door de wijkraad. Ze zijn ook bezig met 
buurtsportcoaches, deze zijn gericht op de aandachtswijken. Zelf denkt Jibb in andere wijken 
ook die doelgroepen te helpen bij sport. Bijzonder aandacht voor gehandicaptensporten. 6. 
Jeugdfestival: BrandHout: Gaat morgen van start en er is speciaal voor de jeugd t/m 17 
jaar een frisfeest met artiesten en dans, zaterdag vanaf 1600 muziek vanaf 16 jaar en 
zondag luchtkussenspektakel voor jeugd t/m 13 jaar, Jibb en Villa Vrolijk i.s.m. Rooijakkers, 
wijkraden MH en BV. 7. Wordt georganiseerd om de jeugd meer te kennis te laten maken 
met sport. 8. Zeskamp 2014, planning voor jong en oud, in Mierlo doen ze dit elke 2 jaar, 



volgend jaar wordt een groot zeskamp georganiseerd en dan 
steeds om de twee jaar. De punten 9-10-11 spreken voor zich. 12: 
KBO Lucia vakantieweek was geslaagd evenement. Men wil dit 
elk jaar organiseren. Kan alleen slagen door hulp van vele 
vrijwilligers. 13. Buffetavond is een nieuwe impuls van etentje 
buiten de deur, met hulp van Alphonsus,  waren er dit jaar 60-70 
deelnemers. Het is betaalbaar. 14. Dagtochten 2x er jaar worden 
deze georganiseerd door KBO. Er staat nog 2x rondje Helmond 
op programma: per bus en per fiets. Thema-avonden zorgen voor 
educatie.16-17-18-19-20-21-22-23 Zorgboog geeft aan dat er veel veranderingen komen 
m.b.t. samenwerking met vrijwilligers en organisaties, zorgaanbieders en inwoners en 
betaalbaarheid. Geven aan dat zij op zoek zijn naar samenwerking. De aanwezige 
zorgvertegenwoordigers geven beiden aan: samenwerking is heel belangrijk. LEV groep: 
oprichten van signaleringsteam, daar nemen ook niet professionele organisaties aan deel. Zij 
komen 4-5 keer per jaar samen. 24: Opzet ouderhuiskamer, bevestiging van de 
omschrijving activiteiten in WAP. 25 Leerlingen betrekken bij de wijk: staat nog helemaal 
in de beginfase. Het is een groeimodel, dus er zullen naar verwachting nog organisaties 
toetreden, het moet een breed netwerk worden. Ook samen met signaleringsteam. 26 
Verkeersveiligheid basisscholen: commissie verkeer vindt dat het met de veiligheid 
rondom de basisscholen slecht gesteld is. Gemeente was al met enkele zaken bezig,  en er 
stond een potje klaar. Er is geïnventariseerd wat ze willen, zoals schoolzones creëren. De 
markeringen wil men nog dit jaar realiseren, samen met politie en stadswacht handhaving 
bewerkstelligen. De gemeente wil proberen in MH te starten met het project. 27. Aanpak 
hard rijden: In de binnenstad is actie geweest door de scholen zelf betreft het hard rijden, er 
is met flyers gewerkt en laserguns. 28. Aanpak hondenpoep: er zijn goede voorbeelden 
van aanpak, via hondenwerkgroepen, initiatief gemeente Helmond: ze zijn aan het 
handhaven  de laatste 4 maanden drie dagdelen per week is er wijktoezicht. Extra 
wijktoezicht door stadswacht is toegezegd. 29. Geseldonk: hiervoor heeft de wijkraad 
destijds een aparte commissie 2016 opgericht, oorspronkelijk voor een nieuw wijkhuis, nu 
komt er een grondige renovatie van de Geseldonk. Het voorstel is acceptabel voor de 
gemeente. Komt eind v.d. maand ter goedkeuring bij het college en naar verwachting 1 
oktober in de raad en dan kunnen we verder naar een gesubsidieerd wijkhuis. Hier komen 
we in de toekomst op terug. Ondertekening WAP: Er worden handtekeningen gezet onder 
het WAP. De aanwezige instanties mogen tekenen en de documenten worden meegegeven 
aan Stefan Schüller, hij benadert de niet aanwezige mensen die nog moeten tekenen. De 
punten waar de wijkraad zelf speciale aandacht voor vraagt, zijn apart toegevoegd aan de 
WAP. Een en ander wordt door Jan Drouen kort toegelicht waarna iedereen wordt bedankt 
voor de inbreng. 
Sluiting van het eerste gedeelte door wethouder J. van den Heuvel. De wil om samen te 
werken is ook de enige weg voor MH om tot een fijne leefbare wijk te komen. We zijn samen 
verantwoordelijk voor de wijk en voor het dorp waar je woont. Wethouder Jan v.d. Heuvel is 
blij met de constructieve houding van alle betrokkenen in de wijk en prijst de eerste aanzet 
voor opknapbeurt Mierloseweg. De sociale cohesie die je samen moet zoeken, die 
samenwerking moet van de grond, die is essentieel voor de leefbaarheid in wijk. 
 

Pauze 
  
21.30 – 22.00 Enkele agendapunten vanuit de wijkraad.   
 
Drie zaken moeten worden besproken: De wijkraad komt met een nieuw initiatief: de wijkraad 
wil in 2013 starten met de Mierlo-Houtenaar 2013. Daarbij worden een persoon en een 
groepering uitgekozen en zij krijgen met de benoeming een bedrag beschikbaar voor hun 
groepering binnen de wijk MH. Een jury bekijkt welke combinaties doorgaan naar de top 3. 
Er worden bedragen van 500-250-250 euro voor de persoon en voor de groepering 500 euro 
ter beschikking gesteld. De opzet is om deze onderscheiding uit te reiken tijdens 



nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari in De Koning. De wijkraad wil 
op deze manier de traditionele bijeenkomst, zoals die 40 jaar is 
geweest, gaan doorbreken en hopen zo meer  (nieuwe) gezichten 
te zien tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst. Punt 2: Naast de 
Geseldonk stichting, komt een nieuwe stichting net als 
Brandevoort in Actie: deze stichting biedt steun bij opstarten. De 
huren binnen De Geseldonk zijn gratis voor de aangesloten 
verenigingen. Diverse zaken worden door die overkoepelende 
stichting gedaan, zoals aankondigingsborden in de wijk. Geen 
enkele groepering komt onder de stichting, maar het functioneert in een 
samenwerkingsverband. Ze zullen enkele keren per jaar bijeenkomsten organiseren om 
zaken uit te wisselen. De stichting gaat ook activiteiten organiseren, in en om De Geseldonk 
en in de wijk. Ze gaat samen de wijk een nieuwe impuls geven, daarom is het wijkhuis 
belangrijk en wordt de nevenstichting in het leven geroepen. Er is een lijst met verenigingen, 
deze wordt rondgestuurd bij de notulen, kijk de lijst door, als we verengingen clubs of 
werkgroepen vergeten zijn, geef dit dan even door. Na de goedkeuring van de gemeente 
gaan we de gesprekken aan met de groeperingen. Vogelaargelden: we wachten nog op een 
paar projecten die nog niet af zijn. De waterput is klaar, de podiumwagen van de Kluppels 
moet nog worden afgewerkt. Er moet van een aantal mensen nog financiële verantwoording 
worden afgelegd, dus het verzoek aan de instanties om de rekeningen in te dienen zodat het 
kan worden afgesloten. We hebben van het impulsbudget 3764 gebruikt, er liggen nog 3 
aanvragen, binnen een maand moet het afgewerkt zijn, als iemand nog iets heeft, dan snel 
indienen. Rondvraag: vraag: worden de gaten in de weg dichtgemaakt van de Mierloseweg? 
Als de gaten niet dicht zijn gemaakt wordt verzocht contact op te nemen met de wijkraad. 
Vraag: Omleiding loopt via de Europaweg via Brandevoort, verkeerslichten staan niet goed 
afgesteld. De omleiding is een tijdelijke oplossing. Vraag: er zijn afritjes gemaakt voor 
invaliden in de Mierloseweg, men is vergeten deze terug te leggen. Melden bij de gemeente. 
Vraag Berry: commissie historisch bewustzijn heeft ervoor gezorgd dat zij zijn gaan denken 
over hun wijk, Apostelhuis, de put wordt officieel onthuld, initiatief kwam vanuit de werkgroep 
buurtpreventie. Voor alle aanwezigen rondvraag: wat kan iedere organisatie bijdragen aan 
het geheel WAP, de gemeente wil daar niet veel bijdragen, budget wijkraad wordt niet voor 
WAP gebruikt. Graag over nadenken. Vraag: we hebben geen allochtone 
vertegenwoordigers... antwoord: binnen scholen of signaleringsteam allochtone 
wijkbewoners attenderen, misschien komen dan ook deze mensen naar de 
wijkraadbijeenkomsten, maar uiteraard zij zijn van harte welkom. Iedereen wordt bedankt 
voor de inbreng.  
 


