Wijkbijeenkomst 30 augustus 2012 om 20.00 uur.
Plaats: Zaal de Koning
Aanwezig: Tim Kuypers, Hans Goossens, Jan Drouen, Mario Coolen, Toon
van de Kam, Anja Donkers, Henk vd Westerlo, Herbert von Reth, Hennie
Bekx wijkvereniging Ashorst, Wil van Loon, Renie Groenendal voorzitter
VTV De Hort Op, Tai Chi, Piet Maas voorzitter KBO, Carel Steenbakkers CV
de Kluppels, Roland van de Ven werkgroep jeugd, Berthil Hermans
werkgroep jeugd, Hans Meulendijks vissenwijk, Geert vd Linden, politie Helmond, Hanneke Merkx
Houts Welvaren, Chris vd Heijden Houts Welvaren, Anja Coolen, Henk v.d. Westerlo en Anja
Donkers(notulist).
Afwezig met kennisgeving: secr. wijkvereniging Ashorst, Pieter van Rooij en Hans vd Heuvel preventie
Ashorst, Jeroen Verbakel, Rob Jansen op de Haar, Henri van Vonderen, Steven Huijser, Berry Smits,
Stefan Schüller, Femma van Poppel, Peter van Gastel, Pieter Vervoort, Joke van Eemeren, Rob van
Eekeren, Jetty Goossens, Ben Bolwerk.
01. Welkom. De bezoekers worden welkom geheten door voorzitter Jan Drouen.
02. Notulen Wijkbijeenkomst WB005. Opmerkingen over de notulen: Hennie Bekx merkt op: Sommige
zaken zijn niet duidelijk verwoord, speciaal voor die wijkbewoners die niet aanwezig zijn. Zoals de
opmerking over welk fietspad er wordt bedoeld (Het nieuwe fietspad langs de Parallelweg). Wat
bedoeld wordt met handhaving? (fout parkeerders en bv. het op de noord parallelweg links afdraaien.
Verder zou niet juist zijn weergegeven wie de opmerking in de bijeenkomst heeft gedaan bij punt 6: De
naam Hennie Bekx moest Hans vd Heuvel zijn. Hennie is van wijkvereniging en niet van buurtpreventie.
Punt 8: ze snapte de opmerking niet van de informatieborden. Anja gaat nog beter kijken hoe ze de
zaken kan notuleren, zodat deze ook worden begrepen door de thuisblijvers.
03. Nieuws vanuit de commissies.
•

Commissie Verkeer en Veiligheid. Tim: er valt niet veel te melden, in de Hoofdstraat zijn
enkele bloembakken verzet i.v.m. parkeerproblemen
*Nulmeting i.v.m. geluidsscherm spoorlijn. De nulmeting is uitgevoerd, als de spoorschermen
er staan worden er opnieuw metingen verricht
*Meting i.v.m. fijnstof. Dit is een lang verhaal. Wijkraad heeft besloten om zelf metingen te
laten uitvoeren. Dit wordt door de gemeente steeds vooruitgeschoven. De meting wordt
betaald uit Vogelaargelden.

•

Commissie Jongeren Mierlo ‐ Hout.
*Evenement Jeugd. *Bijeenkomst 27 augustus.

•

Maandag is er een bijeenkomst met tiental verenigingen uit MH geweest. Het plan is om
meerdere evenementen te organiseren voor jongeren van MH. Voorbeelden zijn zeskamp,
survival over Eindhovens kanaal. Men gaat inventariseren, met hulp van LEV‐ groep en Jip, om
het buiten de basisscholen te regelen. Er is besloten om op 22 oktober een volgende
bijeenkomst te houden om nog meer verenigingen aan te tafel te krijgen. Alle secretariaten van
verenigingen zijn aangeschreven. Als de jongeren niet betrokken raken dan vallen de
toekomstige leiders weg, dus de wijkraad wil dit erg graag laten slagen.

•

Commissie Historisch Bewustzijn > *activiteiten i.v.m. monument.
Men is er best wel lang mee bezig, bijna een jaar. Het stuk dat er
aankomt is 1.10x 2.00 meter. De namen van de slachtoffers die in
MH gevallen zijn, burgers en Engelse, staan erop en er komen
foto's van de slachtoffers. Er is zelfs in een Engelse krant een
oproep gedaan om ook van het laatste slachtoffer een foto te
bemachtigen. De officiële onthulling is op 22 september om 5 uur
met een H. Mis voor de slachtoffers in de kerk, waarna de
onthulling van het laatste deel van het monument. Ook op deze dag weer oude militaire
voertuigen. Het wordt een herdenking voor alle slachtoffers, iedereen is van harte welkom.
*Info‐borden ’t Goor en de wijk. Theo de Jong archeoloog, die in Brandevoort bezig is met de
Romeinse grafvelden, was heel enthousiast over de plannen voor borden en wil graag zijn
medewerking hieraan verlenen. Over de borden in ‘t Goor is contact geweest met gemeente.
Daar zijn complicaties, dus die worden nog even uitgesteld. De gemeente wil borden op A4
formaat, maar dat wil de wijkraad niet, deze gaat minimaal voor A3 formaat. De wijkraad gaat
binnenkort in gesprek met gemeente om de oorspronkelijke plannen erdoor te krijgen. De
bedoeling is de borden op die plekken te plaatsen, zodat het heden en verleden van die plek
duidelijk wordt. Zoals het oude bejaardentehuis en zoals het nu is met de bijbehorende info. De
infoborden over Groot Goor wil men nu uitgebreider hebben dan wat er nu staat. Voorbeeld zijn
ecozone Brandevoort en borden op Croy. De nieuwe code die Helmond gebruikt kan eventueel
ook aan de borden worden toegevoegd maar de wijkraad kiest voor borden zoals die van Aa en
Maas. De bedoeling is dat er foto’s worden gemaakt van de situaties waar de borden worden
geplaatst, zoals bij de Schaar, maar dat is op die plek bijna niet mogelijk omdat er slecht wordt
gemaaid rondom het kunstwerk. De wijkraad heeft een vermoeden dat degene die onderhoud
pleegt, denkt dat dit stukje bij de ecozone van BV hoort, dus wellicht even laten weten dat het
met MH hoort.

•

•

Commissie Wijkuitstraling/ Planologie/ Spelen en Groen. Opmerking: Graag een overzicht van
de Vogelaargelden die te besteden zijn en dit overzicht ook vermelden zodat andere aanvragers
het ook weten. Vraag: Is de wijkraad betrokken bij het inrichten van de groenstrook rondom
Goorloop., waar paden, groenstrook en onderdoorgang komen? Nee , de wijkraad is daar niet
bij betrokken.
Commissie Mierlo – Hout 2016.
*Wijkactieplan. Dit wordt op 18 september samen met Stefan Schüller besproken.
*Wijkhuis. De vorige keer is er een gesprek geweest met wethouder Margreet de Leeuw, over
nieuwbouw en het blijkt dat de plek bij het spoor niet ideaal is voor de gemeente. De commissie
is op zoek naar nieuwe locatie. Hoewel de wijkraad de locatie van de eerste keuze nog niet
uitbant. De bezwaren van de gemeente hebben betrekking op de groepen die het wijkhuis
bezoeken: er zijn groepen die zichzelf niet kunnen redden, dus daarom niet daar bij het spoor.
De ontsluiting zou bovendien moeten plaatsvinden via de Slegerstraat en dan zou er een te
grote druk komen op de Hoofdstraat. Bovendien ligt er nog een plan voor appartementen voor
bouw bij het spoor. Dus gaat de wijkraad op zoek naar een andere locatie, die misschien minder
complicaties geeft. Er wordt geopperd dat de gemeente bewust alles tegenhoudt. In gesprekken
met ambtenaren blijkt dat ze de neiging hebben om op de rem te trappen. Vanuit de politiek is
echter erkend dat er in MH een nieuw wijkhuis nodig is. De commissie die gevormd is door

afvaardiging van alle verenigingen vindt dat we toe zijn aan
nieuwbouw. Jacques van Schijndel van de Rabobank, Guus van
Bavel en Jan Drouen doen de onderhandelingen.
*Mierloseweg. Renovatie/herinrichting, daarover is al eerder
gesproken en beloftes gemaakt , het probleem speelt al sinds
begin jaren 90. Het is opnieuw aangekaart er is toen toegezegd dat
het aan de orde komt. Op 19 september gaan we met wethouder
Tielemans aan tafel om een en ander te realiseren . Het wordt tijd dat de gemeente doet wat
het beloofd heeft toen men sprak over de aanpak van de Mierloseweg.
04. Wat speelt er binnen de wijk?
•

•

Positieve ontwikkelingen en/of initiatieven. Ashorst heeft niets te melden. KBO viert haar 60‐
jarig jubileum in oktober, een feest bij de Geseldonk voor leden gratis. Er komt een verkoop van
kaarten voor niet KBO‐leden voor het feest . Op 16 september wordt viering, en receptie voor
verenigingen, 16 oktober is feestmiddag voor leden. In oktober is het korendag in BrandPunt.
Dankzij de Vogelaargelden zijn er computercursussen, deze lopen goed. Ook zijn ze bezig met
inrichten van schilderscursus. Viswijk: wethouder Jan vd Heuvel heeft hier beloofd nieuwe
riolering en aanpassing Kotterlaan . Er is nog niets gebeurd, maar de wijkraad wil het daar zeker
over gaan hebben omdat er nog helemaal niets is gebeurd. Groot Goor, heeft veel last van
paarden, die de paden kapot lopen. Ook het uitdunnen gebeurt niet, de banken rotten weg,
Ook zouden er nieuwe stuwen in het beukenbos moeten komen. De gemeente gooit het op
vandalisme, maar er is de laatste tijd weinig gebeurd. Er wordt ook opgemerkt dat het tijd wordt
dat de Klok op de rotonde onderhand eens moet worden teruggehangen. Mario Coolen: de klok
is nog met vakantie, Daelmans behaagt de klok, hij moet de reparatie tussen zijn
werkzaamheden door doen. De ontvangst van het signaal blijkt een probleem te zijn, daar wil hij
nog eens goed naar kijken. Er komen kosten en de verf bladdert af van de wijzerplaat, dat wordt
weer door vrijwilligers opgelost.
Knelpunten en algemene vragen en/of opmerkingen. In het wijkhuis zitten veel verenigingen
en groepringen, er zijn groeperingen die ook in het nieuwe wijkhuis willen zitten, deze moeten
dat zeker gaan aangeven zodat de wijkraad daar rekening mee kan houden

05. Vogelaargelden.
•

•
•

Afronding aanvragen. De aanvragen die onder punt 8 in verslag stonden zijn goedgekeurd en
betaald voor het grootste deel. Er zijn nog 3 aanvragen die volgende week worden ingediend.
Fijnstof zou eigenlijk de gemeente betalen, als dat zo is, dan komt de eerste reserve aan de
beurt voor het resterende bedrag, dan komt de judovereniging aan de beurt. Speeltoestellen:
Meervalstraat zou een speelveldje komen, maar er is nog niets gebeurd, dus Toon vd Kam gaat
contact opnemen met de gemeente.
Gezamenlijk gebruik aankopen. Deze worden op de website geplaatst op een lijst.
Hoe verder in 2013? We gaan dan verder met impulsbudget= 7500 euro maar de wijkraad of
een sponsor moet dat dan ook betalen. We krijgen het geld alleen als we zelf hetzelfde bedrag
bijleggen. Wijkraad heeft de middelen niet, maar is op zoek naar bv de Rabobank om dit fonds
te ondersteunen. Rabobank heeft vorig jaar 10.000 euro gesponsord. Ook voor aanvragende
verenigingen geldt: de gemeente betaalt de helft de wijkraad/vereniging de andere helft van
het bedrag.

06. Financiën.
•

Actuele situatie. Er is geen nieuws te melden, als we alles doen wat
we hebben afgesproken dan is het geld op. We wachten dan op het
nieuwe budget van volgend jaar. Mochten er sponsors zijn voor de
wijkraad dan zijn deze van harte welkom

07. Communicatiemiddelen/contact met de wijkbewoners.
•

Startpagina/Website/Kalender. De website telt 219 hits per dag, 50 bezoekers per dag. Enkele
wijkdelen zijn erg actief op de site anderen weer helemaal niet. Herbert onderhoudt contacten
met de betreffende wijken en verenigingen. Er wordt een nieuwe wijkkalender getest. Hans
heeft toegezegd het voor MH te gaan doen, Peter van Gastel wil alles gaan plaatsen wat via de
website binnenkomt. Luciakerk heeft ook een eigen kalender en deze wordt dan in alle wijken
automatisch gepubliceerd. Belangrijk is dat ieder zijn eigen kalender bij moet houden. De App
voor mobiel wordt getest in Brandevoort, maar er moet geld voor zijn om dit bij iedereen te
realiseren
• Aankondigingsborden. De subsidie van de aankondigingsborden is op. Als men nu nog iets wil
aankondigen dan betaalt men de prijs voor 3 borden, 45 euro. Als je een groter evenement
hebt dan is een investering van 45 euro wel te overzien
08. Wijkbezoek College d.d. 24 – 11 – 2012. 24 november komt het college van B&W naar MH. Iedere
wethouder heeft zijn eigen specialisatie, portefeuille en gaat zijn eigen route volgen met degene uit de
wijk die er belang bij heeft, zodat het college een goed beeld krijgt van de wijk MH. Vanuit de wijk wordt
men opgeroepen te bekijken en te melden wat er in de wijk wel of niet goed gaat. Bekijk het binnen je
eigen wijk en groepering en meld het bij het secretariaat, zodat het kan worden meegenomen. Graag
voor 1 oktober aanleveren, i.v.m. de voorbereidingen.
09. Rondvraag. Op 22 oktober om 20.00 uur komen in de Odulfusschool verenigingen samen met de
commissie jongeren in MH; Tuincentrum Coppelmans nam contact op, of er nog actie werd genomen
voor verplaatsing van het bedrijf. Is bij de wijkraad bekend of daar ontwikkelingen zijn? Jan Drouen:
Het schijnt dat men bij de gemeente nog op twee benen hinkt. Coppelmans wil nu weer naar
bestemmingsplan ‘wonen’ en niet agrarische bestemming. Als de gemeente het bestemmingsplan
aanpast, maar daartoe is gemeente niet bereid. Er wordt geopperd dat als vanuit de wijkraad contact
wordt opgenomen, er wellicht toch nog loskomt? Zou het verstandig zijn om vanuit de wijk akkers een
beroep te doen op de wijkraad zodat de wijkraad vanwege de overlast dit kan aankaarten bij de
gemeente. Wijken Akkers en Vissenwijk hebben er beiden last van, ze gaan samen een brief maken.
Ondanks dat er zo weinig bezoekers zijn, fijn dat er weer mensen bij zijn die vroeger ook kwamen.

10. Einde van de bijeenkomst sluiting door Jan Drouen om 21.05 uur waarna er nog even gezellig
nageborreld werd.

