
 

 

VERSLAG van de bijeenkomst Wijkraad Mierlo-Hout 

WB004 d.d 24 januari 2012.  

 

Aanwezig: 

J. Drouen, J.v.Eemeren, M. Coolen, H. Goossens, B.Bolwerk, 

A,v,d,Kam, W. Brouns, B. Smits, J. Verbakel, A.Coolen, G. Exalto, P.v.Gastel, 

L.Ceelen, R. Janssen op de Haar, C. de Koning, H.v.Kraay, T. Kuijpers, M.v.Lokven,  

T.v.Mullekom, F.v.Poppel, J.v.Rest, J. Roefs, P.v.Rooij, S.Huijser, T.Kuijpers 

W. Kuijpers, J. Postma, P. Maas, H.v.Gennip, G. Menge, R.v.Eekeren,  

P. Huijbers, H.von Reth, H. Vermeulen, J. Goossens, W. Boetzkes. 

Afwezig m.k.: 

H.v.d.Westerlo, M.v.Vlerken, H.Meulendijks, Houtvonken,M.v.Kemenade. 

W.v.Loon, C, Ketelaars, G.v.Bavel en VC Polaris. 

 

01   De voorzitter heet allen welkom en opent de bijeenkomst. 

 

02   Het verslag van de bijeenkomst WB003 van 30-08-2011 en de Wijktafel van 13-10-

2011 worden zonder aanmerkingen goedgekeurd. 

 

03   De Nieuwjaarsbijeenkomst kende een flinke opkomst en er was een goede sfeer. 

 

04   Het door de Gemeente aangekondigde bestemmingsplan voor Mierlo-Hout is geen 

echt nieuw plan. De Gemeente moet elke ca. 10 jaar een nieuw plan maken, dit plan is 

echter een samenvoeging van een groot aantal kleinere plannen tot 1 totaalplan. 

Inhoudelijk is er nagenoeg niets toegevoegd. We willen echter toch aan de Gemeente 

laten weten dat wij grote moeite/bezwaar hebben tegen de gevolgde procedure. 

 

05  Nieuws vanuit de commissies 

De commissie Verkeer heeft zich beziggehouden met het fietspad op de Noord 

Parallelweg, in samenhang met de veiligheid van de overweg, de Mierloseweg en het 

verkeer in de Houtwijk. De commissie wil i.v.m. het ongeluk van vandaag 

(fietser/vrachtauto), spoedig een evaluatie. De Gemeente gaat een enquête houden in 

de Houtwijk over het veiligheidsplan (eenrichtingverkeer), daarna kan een 

verkeersbesluit genomen worden. Een bewoner mist de vraag van de Houtwijk over de 

kindveiligheid/vriendelijkheid. Zoals afgesproken worden alle andere openstaande 

vragen binnenkort besproken. De commissie Jongeren gaat op 31 jan. van start. Wie 

mee wil doen kan zich nog aanmelden. Bedoeling  is dat er binnenkort een bijeenkomst 

wordt gehouden waar alle groeperingen, die jongeren in hun ledenbestand hebben,. 

aan meedoen. 

De commissie Historisch Bewustzijn heeft overlegd met de Gemeente over het plaatsen 

van borden voor een Historische route. Het moeten degelijke borden worden die tegen 

een stootje kunnen en veilig zijn voor verkeersdeelnemers. Wij denken bv. aan een 



bord bij de grafvelden op Ashorst, pas mooi in het Fietsrondje Helmond. Voor tekst op 

dit bord hebben wij overleg met archeoloog Theo de Jong en Trudie Kramer. Ook zijn 

we nog op zoek naar de nodige fin. middelen. De commissaris 

Wijkuitstraling is bezig met het vernieuwen van de Website (zie ook nr. 09), de spoor 

schermen, braakliggende terreinen, vervallen onroerend goed, het Groot Goor en 

bloembakken. 

De commissie Mierlo-Hout 2016 is op korte termijn bezig met het Wijkactieplan en op 

langere termijn met een nieuw Wijkhuis, renovatie van de Mierloseweg en het parkeren 

in het Centrum.  SAMENWERKEN om het een en ander te realiseren, eensgezind 

verder om te komen tot een nieuw Wijkhuis. 

Deze commissie samengesteld uit een aantal gebruikers van 't Wijkhuis; OVMH - 

Fanfare - SGM - 

 KBO - Kluppels - SOM - Polaris - Wijkraad en de Politiek.Het is een breed 

samengestelde commissie 

Het door de Gemeente voorgestelde haalbaarheidsonderzoek doen we zelf (veel 

tijdwinst). In het Wijkwerkoverleg zal dit besproken worden (zie 07). De aanpak van de 

Mierloseweg komt na de Kasteelherenlaan, het parkeren komt in een later stadium. 

 

06   We zijn nog op zoek naar een nieuwe secretaris.(Hans Goossens en Toon van de 

Kam nemen  de lopende zaken waar). De diverse commissies kunnen ook nog wel 

versterking gebruiken. 

 

07  De afspraken die gemaakt zijn in te Wijktafel moeten eind 2012 afgerond zijn. Via 

de media houden  wij u op de hoogte. De kwestie van het Fijnstof komt in het 

Wijkwerkoverleg aan de orde. 

 

08    Het bestuur heeft een begroting opgesteld voor een totaalbedrag van euro 11.452, 

deze wordt uitgereikt. Inmiddels hebben wij bericht ontvangen dat het bedrag voor 2012 

verhoogd is tot  euro 12.030. In het bestuur zullen wij een wijziging bespreken, u hoort 

van  ons. 

 

09    De website wordt vernieuwd. Herbert von Reth is bezig met het maken van een 

nieuwe Website . Als voorbeeld dient Brandevoort waar deze al een aantal jaren met 

succes werkt, de bedoeling is  dat deze voor alle wijken van Helmond gebruikt gaat 

worden. Dus ook hiermee Samenwerken. 

Houtvonken heeft al een en ander opgezet, contact opnemen, ook voor Wijkkalender. 

Dankzij de steun van de RABOBANK staan er steeds meer aankondigingen op de 

Publicatieborden.  

Communicatie met de Wijk, regelmatig publiceren in Houtvonken, Weekkrant De Loop 

en 't Contact. 

 

10     Wat speelt er binnen de Wijk? Ook wijkbewoners kunnen agendapunten 

aanleveren voor de bijeenkomsten van de Wijkraad, we moeten een eenheid creëren. 



 B. Smits; de ontwikkelingen in Helmond-West blijven volgen, hiervan is een deel ook 

van belang voor M-H. 

 S. Huijser; Ook de LEV-groep heeft hiermee te maken en denkt mee. 

L.v.Aerle; de borden van de Historische route zoveel mogelijk inpassen in het rondje 

Helmond. 

 P.v.Gastel:over het bestemmingsplan is geen vooroverleg geweest, afspraak Wijktafel. 

 P.v.Rooy; sinds kort secretaris en penningmeester van Wijkvereniging Ashorst. 

 B. Smits: Buurtver. Apostelwijk bestaat 20 jaar. Met Gilde St.Antonius Abt gaat het ook 

prima. 

P. Maas; KBO bestaat dit jaar 60 jaar dus feest. Met dank aan de Odulfusschool en de 

Vogelaargelden zijn er weer computerlessen. Nieuwe activiteit Schilderen. 

M.v.Lokven; we missen de bloembakken op het parkeerterrein Wilgehoutstraat 

(opgeblazen)  

 

11 Lijst van de Vogelaargelden wordt uitgereikt.  

Het voorstel van het bestuur is dat we de nrs. 09 - 14 - 18 - 21 - 22 -  24 - 28 afwijzen, 

een deel hiervan dient door de Gemeente afgehandeld te worden. Goedgekeurd 

worden de nrs. 06 - 15 -  23 - 25 - 26 - 27 - 29 t/m 36. Enkele hiervan kunnen ook door 

een andere financiering opgelost  worden. Verder zijn er nog enkele artikelen dubbel 

aangevraagd, hiervoor trachten wij een  oplossing te vinden. Hiermee is de pot voor 

2012 opgebruikt!  

Dit voorstel wordt unaniem goedgekeurd. 

 

12  Van de Rondvraag wordt geen gebruik gemaakt. 

 

13  De voorzitter dankt allen voor de inbreng en sluit de bijeenkomst om 21.47 uur. 

 

VERGADERDATA 2012 

Maandag 26/03  Groeperingen 

Maandag 21/05  Wijkraad 

Donderdag 30/08  Wijkraad 

Maandag 19/11  Groeperingen 

 

Al deze bijeenkomsten zijn in zaal de Koning, Mierloseweg 301, aanvang 20.00 uur 

              

         


