
STICHTING WIJKRAAD MIERLO - HOUT.  
Groeperingenoverleg De Koning 19-11-2012 
 
Aanwezig: Jan Drouen, Toon van de Kam, Hans Goossens, 
Mario Coolen, Joke van Eemeren, Tim Kuijpers, Henk vd 
Westerlo, Anja Donkers (notulist), Anja Coolen, Wout van 
Vlerken(Toneelvereniging) Hennie Bekx en Hans van den 
Heuvel (Ashort), Rob van Eekeren (Apostelwijk), Henri van 
Vonderen, Axel Strous en Rob Jansen op de Haar(politie), 
Jetty Goossens (Akkers) Jochem Zwerus, jongerenopbouwwerker, Hans van den 
Heuvel, Cor Ketelaars, Roland van de Ven, Richie van Vegchel(KBO) en W. Boetskes. 
 
 
Afwezig met kennisgeving: Hans Meulendijks, Peter van Gastel, Berry Smits, Frans 
van der Zanden, Ruud van de Westerlo, Guus van Bavel, Mark van Kemenade, Ans 
Custers Pieter van Rooij, Gairthy Exalto(ziek) en Piet Maas. 
  
  
01. Opening (20.00 uur) Vergadering wordt geopend door Jan Drouen, speciaal welkom 
voor Rob, die er de laatste keer bij kan zijn. 
02. Vaststelling agenda.  
03. Notulen van de vorige bijeenkomst. Deze waren van 30 augustus, er zijn geen 
opmerkingen 
04. Rondje groeperingen.  

• Waar is men mee bezig? Rob van Eekeren vertelt dat de Apostelvereniging 
concrete vorderingen maakt met het waterputproject: er is een gesprek met de 
aannemer, goede hoop dat de put bij Aposteldreef snel gemaakt worden. Zij hopen in 
2012 nog rond te hebben. Wijkvereniging Ashorst, sluiten het seizoen met het 
Sinterklaasfeest. Buurtpreventie: snelheid in Ashorst gaat men inventariseren of deze 
voldoet aan 30km. Willen met resultaten naar de gemeente en VVN om 
snelheidsbeperkingen te verkrijgen. Er wordt te hard gereden! Parkeren: voorstel 
richting gemeente gedaan om meer parkeerplaatsen te realiseren. En dit niet in de 
plaats van groenvoorziening, verder zie agendapunt 10: groenvoorziening de Schaar. 
KBO Brandevoort sluit dit jaar 60-jarig jubileum af. Henri van Vonderen, over 
hangjongeren, is sinds een jaar actief als buurtbrigadier in de wijken, hij stelt zijn 
nieuwe collega voor die Rob gaat vervangen, Axel Straus. Deze hoopt op dezelfde 
wijze samenwerking voort te zetten met Henri. Hij komt als wijkagent van Brouwhuis 
en Rob gaat naar Brandevoort. Rob vertelt dat het fijn werken was in de wijk, het is 
hem heel goed bevallen, vindt het jammer dat hij weggaat, maar Axel gaat hem de 
komende jaren vervangen. Jetty Goossens, wijkvereniging de Akkers gaat ook 
afsluiten met de Sinterklaasviering. Houtse Kluppels: het carnavalsseizoen is 
geopend met nieuwe prinsen Ewald en Jason en zij heten iedereen welkom in de 
Geseldonk. Opbouwwerker is een tijdje niet meer geweest. Als er vragen of 
opmerkingen zijn over de jeugd, kan men zich melden bij hem. Wout v Vlerken, 
bedankt de wijkraad voor Vogelaargelden, ze hebben verlichting gekregen en zijn 
daar heel blij mee. Henk vd Westerlo: het monument is uitgebreid op 22 september 
officieel onthuld op een mooie plek in Mierlo-Hout zodat iedereen een indruk krijgt 
wat er destijds gebeurd is. Tim kuipers, Apostelwijk: buurtpreventie heeft 26 
november een bijeenkomst voor zonnepanelen, vrij goedkoop zonnepanelen 
plaatsen, zijn in 5-6 jaar terugverdiend. Op 26 november om half 8 in de Koning. 
 

• Positieve ontwikkelingen/knelpunten. Zie boven 
  
05. Commissies Wijkraad.  



• Commissie jongeren. In oktober hebben zij de laatste 
bijeenkomst gehad, met JIPP en LEVgroep erbij gaan zij 
proberen volgend jaar grote activiteit te plannen voor de 
jongeren, zeskamp/survival, ze gaan bekijken wat haalbaar is. 
Het liefst voor het gehele gezin, de volgende vergadering is 7 
januari. Stuurgroep jeugd van Brandevoort is samengaan met 
Mierlo-Hout om evenement voor twee wijken te organiseren.  

• Commissie “Historisch bewustzijn”. Zijn nog steeds bezig 
met het realiseren van informatieborden. Over de brief van 
wijkvereniging Ashorst over groenonderhoud bij  

 
De Schaar: meer keer per jaar maaien rondom de schaar wil men graag. Ook wil men 
bij de Schaar een informatiebord plaatsen. Tijdens het komende wijkbezoek worden 
er voorstellen gedaan op welke andere locaties er borden moeten komen(waar de 
wijk het graag zou willen) 

• Commissie “verkeer en veiligheid”. Het fietspad is aangelegd bij de 
spoorwegovergang, er worden binnenkort dingen gerepareerd, er komen gesprekken 
om meer verkeersveiligheid rondom de scholen te krijgen en overleg met de politie 
over handhaving, zoals het plein voor Alphonsus, de Parallelweg, bij de Houtse Bazar 
met gevaarlijke situaties, parkeerverbod gewenst bij Koeveldsestraat en 
Kastanjehoutstraat maar dat gaat niet door, wel op de hoeken, daar staan nu 
bloembakken maar komen paaltjes. Wilgenhoutstraat richting RKSV willen graag een 
fietsstrook, maar dat blijkt te ingewikkeld en is afgewezen.   

  
06. Vogelaargelden.  

• Voorwaarden:  
  

*Plan indienen met financiële onderbouwing (offertes, enz.)  
*Alleen zaken, die uitwerking naar de toekomst hebben.  
*Geen eten, drinken, verbruiksartikelen en uitstapjes.  
*Een maximaal bedrag van € 3500,00 per project.  
*Plannen worden voorgelegd aan een wijkbijeenkomst.  

• Stand van zaken ingediende en goedgekeurde plannen. Laatste aanvragen zijn 
ingediend en goedgekeurd. Volgend jaar kunnen we terugvallen op impulsbudgetten. 
Met een maximum van 7500 euro. De lijst wordt met notulen verzonden. Er komt ook 
een lijstje bij van artikelen die geleend kunnen worden, dus voor gezamenlijk 
gebruik.  

• Mogelijke knelpunten. Mierlo-Hout promotie kregen aanvraag niet rond, daar is mee 
gesproken en het wordt opgelost. Gelden moeten voor 1-1-2014 gebruikt zijn en voor 
het doel waarvoor ze het aangevraagd hebben. 

• Samen gebruik maken van. Er zijn materialen die gezamenlijk gebruikt kunnen 
worden door allerlei verenigingen in de wijk. 

  
07. Bezoek College d.d. 24 november. Ze zijn om 9.00 uur in de geseldonk en om 12.00 
uur weer weg, dan hebben zij andere verplichtingen. 

• Opzet. Ontvangst met koffie met gebak, gebruikelijke verwelkomingwoorden. Nieuw 
wijkhuis is op korte termijn geen haalbare kaart. Er is 700.000 euro beschikbaar voor 
renovatie voor Geseldonk. Over 8-10 jaar komt er een nieuw gebouw, de wijkraad wil 
dit op de agenda krijgen. Evenementen die in Helmond plaatsvinden worden zwaar 
gesubsidieerd. Er is 1250 euro is beschikbaar voor evenementen in de wijken. Als je 
iets organiseert, heb je dat geld al nodig voor leges, daarvoor wil de wijkraad 
aandacht vragen. Het staat niet in verhouding. Men mag het ook mailen als men 
aanmerkingen of zaken heeft die nog kunnen worden meegenomen. Ook moeten er 



veel papieren worden ingevuld als er iets wordt georganiseerd, 
dit ook aankaarten. Verschillende wethouders gaan op eigen 
terrein de zaken in de wijk af, ook de burgemeester. Op het 
einde van de tocht komen we weer samen in de Geseldonk voor 
een evaluatie van het bezoek en vertrekt het college weer.  

• Programma. Een oriëntatiewandeling door Mierlo-Hout, het 
programma wordt verder beschreven door Tim. Alle aanwezigen 
zijn welkom om bij het wijkbezoek aanwezig te zijn. Verzocht 
wordt om parkeeroverlast Suurhoffstraat mee te nemen: het autoverkeer in de 
binnenbocht en buitenbocht parkeren in Suurhoffstraat, als fietser heb je geen zicht 
meer wat er aan de overkant plaatsvindt. Gevraagd wordt om ook dit deel even met 
wijkbezoek aan te doen.  

  
08. Commissie Mierlo – Hout 2016.  

• Mierloseweg. Er is een gesprek met wethouder Tielemans, omdat tijdens wijktafel 
was toegezegd de Mierloseweg aan te pakken, op het moment dat 
Kasteelherenlaantraject klaar was. Het werd een positief gesprek, ook over de 
braakliggende terreinen en riolering.  

• Wijkhuis. We gingen voor een nieuw gebouw, verschillende locaties zijn aangegeven 
en afgevallen, zoals terrein landbouwschool, gekoppeld aan CHV. Dus zijn we 
aangewezen op Geseldonk zelf, een geldschieter is afgehaakt en de gemeente zegt 
niet de gelden te hebben om nieuw wijkhuis te plaatsen, dus wil kiezen voor 
renovatie. Het moet dan wel gekoppeld zijn aan een gesubsidieerd wijkhuis. Nu is het 
in pacht, dus daar moeten de zaken nog geregeld worden in aanloop naar renovatie. 
wensen in beeld brengen naar de gemeente toe. Een nieuw wijkhuis in de toekomst 
moet op de agenda komen van het college, maar mondelinge toezeggingen hebben 
we niets aan, dus gaan we ons inzetten om te bewerkstelligen dat het op de 
gemeentelijke agenda komt. 

  
09. Communicatie. Actuele stand van zaken betreffende:  

• Websites. Er is een nieuwe website in Mierlo-Hout: We wonen in een actief dorp en 
dat willen we naar buiten brengen. De MierloHoutenaar is een digitale nieuwssite: 
Nieuws tot in de kern van het Hout. Het is snel nieuws en er worden sites in 
geïntegreerd: historie, kalender en activiteiten. Er wordt veel vrije tijd ingestoken en 
het is geen initiatief van de wijkraad, maar er zitten wel mensen in die in de wijkraad 
zitten. Als jullie iets te melden hebben uit de wijk, stuur naar 
redactie@mierlohoutenaar.nl ook met foto's. Ze willen in de toekomst zoveel mogelijk 
positieve berichten plaatsen, geen frustraties, alleen positief nieuws.  

• Kalender. De kalender commissie 2016 is heel veel keren per jaar gepland. Daar 
zitten veel groeperingen in, en de wijkraad wil nieuw leven inblazen in het 
groeperingenoverleg, maar er ligt nu een voorstel om van de 5 overlegvormen terug 
te brengen tot 4, en een groeperingenoverleg te laten vervallen. Graag opletten: er 
komt dus een correctie op de kalender 

• Mogelijkheden tot ondersteuning.  
10. De Schaar.  

• Brief buurtpreventie. Het duurde heel lang voordat De Schaar er eindelijk was; nu 
staat hij er en nu zien we hem niet staan, omdat het overwoekerd wordt door onkruid. 
De gemeente meent dat het een ingezaaide bloemenberm is, echter we zien geen 
bloemen en alleen maar grassen en onkruid. De gemeente geeft aan de biodiversiteit 
te activeren, maar de buurt heeft idee dat het is ingezaaid met onkruid en grassen. 
De ambtenaren van de gemeente menen dat de schaar goed zichtbaar is. Over de 
palen van de grafheuvels praten ze niet, deze zijn echter niet zichtbaar. De  
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• buurtvereniging heeft het idee dat de gemeente ambtenaren niet 

weten waar het om gaat en wil de gemeente vragen vaker te 
maaien en toegang tot de schaar geven en een bord maken. Ze 
zijn blij dat de wethouder de schaar gaat bezoeken. Opmerking: 
het lijkt wel door Brandevoort geannexeerd, want daar houden ze 
niets bij in het openbaar groen.   

• Antwoord gemeente. Is hier boven besproken. 
  
11. Rondvraag.  

De commissies van de wijkraad doen een beroep op iedereen om zich te willen 
inzetten en om ondersteuning te bieden, vele handen maken licht werk! Tip als 
aanvulling op het wijkbezoek: particuliere initiatieven moeten worden gestimuleerd: 
leges, regeltjes, vergunning blokkeren deze initiatieven: zelfs bij buurtfeestjes zijn er 
allemaal regeltjes, veldje volspuiten, om een ijsbaantje te maken, er moet dan EHBO, 
beveiliging en begeleiding zijn....ieder particulier initiatief wordt zo de grond in 
geboord. Alles is overgeorganiseerd. De wijkraad gaat wel proberen om daar iets aan 
te doen en het aan te kaarten bij de wethouder. Groeperingen in de wijk kunnen 
straks gratis gebruik maken van het wijkhuis en dat zullen we ook terug moeten 
krijgen in de Geseldonk. Herinnering voor de voorzitter: Jan Drouen  moet de mensen 
nog uitnodigen voor de nieuwjaarsbijeenkomst. Ja, dat was hij niet vergeten. Er wordt 
gevraagd om een foto van de Schaar mee te nemen tijdens het wijkbezoek, een foto 
waarop te zien is dat deze overwoekerd is door gras en onkruid. Uitnodiging voor alle 
wijkbewoners: Op 6 januari 2012 half 12 zaal Adelaars is de Nieuwjaarsbijeenkomst. 
Er wordt op het einde van de vergadering nog even afscheid genomen van wijkagent 
Rob Jansen op de Haar, krijgt een lekker flesje. Wapenwijn....Jan Drouen bedankt 
hem namens de wijk Mierlo-Hout en verder alle aanwezigen voor de inbreng. 
 

12. Einde van de bijeenkomst. 21.00 uur. 
  
 


