
Wijkbijeenkomst  Mierlo-Hout 25 maart 2013 om 20.00 
uur De Koning 
 
Aanwezigen: Joke van Eemeren, Tim Kuijpers, Rob van Eekeren, Peter 
Tielemans, Hetty Aarts, Pieter van Rooij, Hennie Bekx, Reggie 
Spoormakers, Herbert von Reth, Steven Huijser, Stefan Schüller, Paul 
Lambrechts, Hans Meulendijks, Peter Huybers, H. van Kraay, C. de 
Koning, G. Exalto, P Maas, G. Menge, F. van Poppel, Jan Roefs, Geert van 
der Linden, Peter van Gastel, H. Rademakers, Cor Ketelaars, W. Boetzkes, M. Wilbers-Martens, Wout 
van Vlerken, Henk vd Westerlo, Mario Coolen, Toon vd Kam, Jan Drouen en Anja Donkers (notulist) 
Tiny Kuijpers heeft zich later aan het gezelschap toegevoegd. 
 Afwezig met kennisgeving: Wil van Loon, Tiny Kuijpers, Berry Smits, Henri van Vonderen, Pieter 
Vervoort, Theo van Mullekom, Jan van rest, Ans Custers, Ton Sauvé en hans Goossens 
 
01. Welkom.  Door Jan Drouen                                                                   
 
02. Notulen Wijkbijeenkomst WB006. Opmerkingen over notulen 30-8: wijkbijeenkomst>>>geen 
opmerkingen. Bijeenkomst 19-11: >>>>geen opmerkingen 
  
03. Mierloseweg.  

• Historisch verloop + gemaakte afspraken. In begin jaren ‘90 zijn er afspraken gemaakt voor 
het opknappen Mierloseweg. Na de Hoofdstraat zou de Mierloseweg ook gerenoveerd 
worden. De gelden  die daarvoor werden gereserveerd zijn verdwenen naar Stiphout. Nu 20 
jaar later is er nog steeds geen renovatie. Er is contact geweest met de wethouder: na de 
Kasteelherenlaan is de Mierloseweg aan de beurt. Toch wil de wijkraad dat bepaalde stukken 
wegdek wel gerepareerd worden.  

• Overzicht van voorvallen. Opmerkingen vanuit de aanwezigen: Gesprongen waterleiding, 
Hierover is inmiddels contact geweest met wijkadviseur Stefan Schüller. Waterleiding is in 1 
jaar minimaal 5x kapot geweest. Bij De Koning, de kledingzaak en twee keer verder op de 
Mierloseweg. Asbestleidingen zijn echt aan vernieuwing toe. Bij regenweer zijn er grote 
gaten zichtbaar en veroorzaakt vrachtverkeer veel trillingen. Ook De Koning is zeer 
gedupeerd, met grote gezelschappen en dan uren zonder water te moeten zitten, geen toilet 
etc.  Waterschap schuift de verantwoordelijkheid naar gemeente en andersom.  

• Hoe verder? Voorzitter: Het wordt aan Stefan Schüller doorgegeven en het gaat zo naar de 
gemeente toe, bij calamiteiten gaat de wijkraad aan de bel  trekken. 

  
04. Nieuws vanuit de commissies. Commissie Historisch bewustzijn>>>heeft mailtje betreffende 
infoborden ontvangen van gemeente. Gemeente geeft toestemming voor plaatsing mits in huisstijl 
van gemeente, zoals de nieuwe borden die worden geplaatst bij ‘rondje Helmond’. Deze borden 
wijken af van de borden die de commissie Historisch Bewustzijn op het oog heeft. Mario Coolen 
heeft een voorbeeld van plaat die bij sluis is geplaatst. Commissie wil eigenlijk een plaat van RVS, 
hufterproof. Mario heeft een voorbeeld gemaakt van plaat  in wijk Apostelhuis. Commissie stelt voor 
qua afmeting tussen die van de gemeente en hun eigen ontwerp op A5 formaat te gaan zitten. 
Gemeente vraagt: huisstijl van gemeente meteen toestemming anders opnieuw aanvragen. Het 
voorbeeld is voor iedere aanwezige in te zien. Commissie Verkeer: B&W heeft bezoek aan de wijk 
gebracht. Weth. Jan vd Heuvel is meegegaan, fietsen langs pijnpunten van Mierlo-Hout en ook 
positieve punten laten zien. Er is al geëvalueerd: Bij Alphonsus zijn paaltjes geplaatst en er zijn hier 
en daar wat dingen verbeterd. Commissie is blij met goede communicatie. Meetsessie geluidsmeting 
bij spoor: begin mei wordt 2e sessie uitgevoerd. Er wordt gestreefd naar betere verkeersveiligheid 
rondom de basisscholen, daar komt uitleg over. Commissie jongeren: Samen kijken met verenigingen 
van Mierlo-Hout om een evenement te organiseren. In overleg met Mierlo, waar ieder 2e jaar een 



zeskamp wordt georganiseerd, gaat de commissie jongeren daar 
tussenin zitten. Ze willen de jeugd meer aan de activiteiten laten 
deelnemen en zijn bezig met 2daags festival te organiseren: met 
Rooijakkers en wijkraad Brandevoort. Omdat de vergunning niet rond 
kwam, de gemeente schijnt in korte tijd geen vergunning te verlenen, 
moet de activiteit op de Neerhei in september gaan plaatsvinden voor 
alle jeugdgroepen van jong naar oud, samen met jeugd van Brandevoort. 
De commissie is druk zoekend naar financiën en om vergunningen te 
regelen.  Vraag uit aanwezigen betreffende verkeer: bocht Arbergstraat 
Suurhoffstraat wordt als zeer gevaarlijk ervaren: breedte van de weg is niet het probleem, maar het 
parkeren. De weg is breed genoeg. Het parkeren van de auto's neemt het zicht op de bocht weg. 
Commissie verkeer Joke: er wordt gekeken om aan een kant een parkeerverbod te maken, er komen 
geen extra parkeervakken, dat heeft de gemeente al bevestigd. 
 
  
05. Renovatie Geseldonk/ overgang naar gesubsidieerd wijkhuis. De Geseldonk wordt nu gepacht,  

• Voornemens op bestuurlijk niveau. De Stichting SGM wil stoppen, zodra het gesubsidieerde 
wijkhuis een feit is. Het nieuwe bestuur krijgt dan verantwoording over  het gebouw. Het 
wordt een aantrekkelijke ontmoetingsruimte. Men moet ervoor  zorgen dat de mensen 
gewoon binnenlopen, en dat het een plaats is waar de mensen graag  samenkomen, met 
goede voorzieningen zodat het een wijkhuis wordt, dienstbaar aan de gemeenschap.  

• Aanvragen van diverse subsidies. Er worden nu begrotingen gemaakt die aan de gemeente 
worden voorgelegd. Renovatie is noodzakelijk. Er zijn ook  subsidies nodig, voor exploitatie 
en beheer, en investeringssubsidie voor bv een goede geluidsinstallatie.  

• Voorstel toekomstige indeling Geseldonk. Daarover wordt nagedacht en ontwerp gemaakt. 
• Een gesubsidieerd wijkhuis. Wat betekent dat? Er hoeft geen huur betaald te worden door 

verenigingen en groeperingen en er komt extra stimulering van activiteiten. Zo kan bv het 
drukwerk voor de verenigingen worden gedaan vanuit het wijkhuis. De werving van 
vrijwilligers, het overleg met gebruikers en groeperingen binnen de wijk moet plaatsvinden. 

• Planning. Wijkraad hoopt in 2014 zover te zijn dat de zaak wordt geopend.  Vraag uit 
aanwezigen: is het zo dat MH 15 jaar moeten gaan doen met wijkhuis: is dat de bedoeling? 
Voorzitter: nee, is niet de bedoeling maar we moeten handelen naar wat haalbaar is. Op 
termijn gaat de wijkraad voor een nieuw wijkhuis. Vraag uit aanwezigen: De toneelvereniging 
heeft eigen ruimte: blijft dit? Voorzitter: wat er met de ruimtes gaat gebeuren, beslist straks 
het stichtingsbestuur, die gaat die vraag beantwoorden. Er komst straks een nieuw bestuur 
van het wijkhuis. 

  
06. Parkeerplaats tegenover Houtse Bazar. Dit is aangekaart tijdens het  bezoek van het college aan 
de wijk: men wil er iets mee doen, ze zijn bezig om erover na te denken wat ze ermee kunnen doen. 
Het zal nog een hele tijd liggen, en het voorstel is om dan tijdelijk het terrein te gebruiken als 
parkeerplaats en een doorgang te maken naar de Odulfusschool,. Dit zou een ideale situatie zijn voor 
de school en de drukte in de Slegersstraat. 
  
07. WijkActiePlan medio 2013 tot medio 2015. Stefan Schüller gaat het toelichten: huidige plan is 
voor twee jaar, de punten uit het oude  plan zijn bijna allemaal gerealiseerd.  

• Onderwerpen vanuit de wijk. Deze kunnen worden ingestuurd. 
• Wijktafel 19 juni 18.00 uur.  Besloten bijeenkomst.  Is een hoogtepunt om wijkactieplan te 

onderteken, dat gaat in over een periode van 2 jaar.  Er staan alleen dingen in die zeker 
gehaald kunnen worden. Als er wijkbewoners zijn die ideeën hebben voor bijdragen aan de 
wijk Mierlo-Hout dan neemt de gemeente die over, ze moeten deze insturen.  Voorbeeld van 
wat bewoners voor de wijk kunnen doen: zaken die bijdragen aan een betere leefbaarheid 



van Mierlo-Hout. Voorbeeld: in Stiphout is een particulier 
gestart met dagopvang voor dementerende mensen zodat de 
begeleiders een beetje worden ontzien. De gemeente 
ondersteunt dit financieel. Ook een voorbeeld is wat de wijkraad 
nu ook al doet: commissies en opzetten van jeugdactiviteiten, 
als er vanuit de bevolking ook zelf maar de handen uit de 
mouwen wordt gestoken. Als er onderwerpen zijn die je onder 
de aandacht wilt brengen van de wijkraad, breng ze naar voren 
naar het secretariaat.  

• Openbaar gedeelte 19 juni vanaf 19.30 uur.  
  
08. Ontwikkelingsplan Mierlo – Hout. 

• Mogelijke aandachtsgebieden. Nadenken als wijk over onderdelen: woningbouw 
braakliggende terreinen, hoe is de toekomst, hoe gaat het eruit zien?  Vanuit de wijk iets 
opstellen. De terreinen liggen er nu uitzichtloos bij, we hebben er aandacht voor gevraagd, 
het enige dat er groeit is onkruid.  Nadenken over het onderwijs:  moet hier wellicht 
gefuseerd worden met scholen? Hoe staat het met de verkeersveiligheid, wijkaccommodatie, 
jeugd-jongeren, senioren, historie, centrum, bedrijven, verenigingen, kunst en cultuur, 
nadenken over de toekomst en samen met professionals erover  discussiëren.  De inwoners 
wordt gevraagd om de wijkraad te helpen hierover na te denken en te discussiëren: Hoe ziet 
men Mierlo-Hout  over zoveel jaar... 

• Vooraf gesprek met gemeente over status. 
• Uitwerking door wijkbewoners, professionals, gemeente?  >>>zie boven 
• Planning > 2, 4, 6 en 10 jaar. >>zie boven 
• Uitvoering.  

  
09. Signaleringsteam Mierlo – Hout. 

• Korte toelichting door Steven Huijser, hij werkt bij de LEVgroep. Hij  heeft het 
signaleringsteam opgezet, in andere wijken is dat al gaande,  en nu zijn Stiphout, Mierlo-Hout 
en Helmond-West aan de beurt. Hij stelt voor een team van professionelen en mensen uit de 
wijk die 1x per kwartaal bij elkaar komen en kijken naar de leefbaarheid in het gebied. Zij 
moeten het algemeen belang in de wijk dienen. Het moet een afvaardiging zijn vanuit 
bijvoorbeeld jongerenwerk, winkeliersverenigingen, politie, stadswachten enz.  

  
10. Wat speelt er binnen de wijk? 

• Positieve ontwikkelingen en/of initiatieven. De Apostelwijk is met een aantal zaken bezig: 
darten, paasfeest, jeugd gaat Pasen vieren, geen negatieve zaken. Fundering is gestort, de 
kloostermoppen kunnen worden gemetseld. Als de teksten op grotere borden komt is dat 
wel  fijn. Vraag aan historisch bewustzijn: er is toestemming voor vergunning bord bij de 
schaar en er zou een uitnodiging komen voor de tekst op de borden> Deze heeft de wijk niet 
gekregen. Antwoord:  er moet eerst worden bekeken hoe groot de borden mogen worden en 
hoeveel tekst er dan kan worden gebruikt. Daarna wordt Theo de Jong benaderd om samen 
met buurtvereniging de borden bij de schaar te kunnen vullen met de juiste tekst. 
Voetbalvereniging heeft geen bijzonderheden en knokken momenteel voor handhaving 
tweede klasse.  Er zijn wel drie nieuwe F-elftallen toegevoegd, dus blijven groeien. In groot 
Goor is een behoorlijke aanslag gepleegd op de natuur. Er zijn een paar duizend bomen 
gekapt, waarvan ook eikenbomen. Terugplanten van hazelaars en meidoornen staat in schril 
contrast in plaats van wat er nu gekapt is. Duizenden kikkers en salamanders sneuvelen. Bij 
de Goorloop blijven een paar bergen hout liggen: aangever heeft geprobeerd Suzan om te 
praten. Het blijkt dat wijkraad Helmond-West hierover in vergadering heeft gezeten met 
Mariëlle om de communicatie te bevorderen.  Het is mooi om samen met HW het probleem 



neer te leggen. Marielle Boumwasser is donderdag gekomen en 
ziet dat de communicatie slecht is geweest, gemeente is slecht 
geïnformeerd door de aannemer en er is veel te veel 
omgezaagd. Er is een opdracht door gemeente verstrekt en 
vervolgens weet niemand er iets vanaf. Voorzitter: we zullen als 
wijkraad proberen een gesprek met de gemeente te 
organiseren. Houts Welvaren zit op eind van de competitie, 
hebben een kampioenschap georganiseerd en missen de 
Vogelaargelden. Ze zitten met problemen van de benodigde 
beamer en camera,deze worden geplaatst en dan zijn ze weer helemaal up to date. KBO: 
gaat voortvarend verder met computercursussen, die werden op 2 plekken gedaan, wordt nu 
weer in Huijsakker gedaan. Zij bedanken de Odulfusschool voor de geboden gelegenheid. Zijn 
druk doende met voorbereiding seniorenvakantieweek, gezamenlijk door  Alphonsus, 
Huijsakker en KBO. Dit is  het lustrumjaar van de seniorenvakantieweek. Kluppels, Wooden 
Light trok veel deelnemers ook  van buiten Mierlo-Hout, het was een  groot feest.  Volgend 
jaar komt een nieuwe WLP.   

• Knelpunten en algemene vragen en/of opmerkingen. Femma: hoelang duurt het na een 
melding bij de gemeente voor meer /kapotte verlichting in de straat. Drie weken geleden 
gemeld en nog niet gerepareerd. Drie weken is te lang zegt Stefan. Femma:  er wordt 
gedeald in de donkere stukken straat. Femma had nog een oproep”Het comité Wapen van 
Mierlo-Hout vraagt: weet je iemand die belangeloos klaarstaat voor iedereen, dan mag je de 
naam bij Femma inleveren en wordt bekeken of deze vrijwilliger een uitnodiging krijgt voor 
het vrijwilligersfeest. Vraag: De bloembakken zouden worden weggehaald: moeten nog 
worden afgesproken met gemeente om deze weg te halen.  
 

  
11. Financiën. 

• Vogelaargelden. Toon: goede mededeling, gemeente heeft weer hetzelfde bedrag gestort 
aan de wijkraad als vorig jaar. Het bestuur heeft afgesproken dat de vanzelfsprekendheid 
waarmee de bijdragen werden verkregen niet meer is: iedereen moet gaan indienen en een 
begroting maken wat ze met het aangevraagde geld willen gaan doen. Daarna kan de 
wijkraad de beslissing nemen.  Vogelaargelden: Er zijn 10 projecten niet afgemeld, er zijn nog 
enkele die de rekening moeten indienen. Toon van de Kam roept iedereen op de rekening te 
sturen zodra het project is afgerond. In plaats van Vogelaargeld, is er dit jaar het 
impulsbudget: 7500 euro.  Als een vereniging iets wil doen, moet  ze voor elk project zelf de 
helft bijdragen. Zoals voorheen moet dit worden aangevraagd bij de wijkraad, deze 
beoordeelt of het in de regeling past, en dan wordt het door de wijkraad ingediend bij 
gemeente. Regeling is vorige week vastgelegd, dus we kunnen nog niet uitleggen wat er voor 
in aanmerking komt, maar over het algemeen hetzelfde als voor de Vogelaargelden.  

• Begroting 2013. Graag zo snel mogelijk indienen.  
  
12. Communicatiemiddelen/contact met de wijkbewoners. Deze wijkbijeenkomst in De Koning is 
door communicatie van de wijkraad ruim op tijd gecommuniceerd naar alle media. De opmerking van 
Berry Smits naar de complete mailinglist is erg jammer. Om iets ongefundeerd onderuit te halen is 
niet juist en doet tekort aan leden van communicatie en het secretariaat.  De wijkraad wil graag 
verenigingen uitnodigen gebruik te maken van wijkkalender op website. Voor de wijkkalender mailen 
naar Hans Goossens, als Hans er niet uitkomt naar Herbert von Reth. Voor de startpagina komt men 
bij Herbert uit. Misschien is er iemand in de wijk die dit kan overnemen?  Helmond-West heeft 
aangegeven het een goed initiatief te vinden alsook wijkraad  centrum Helmond, ze willen hetzelfde 
als MH, is dus positief. 
  



13. Rondvraag. Op 8 april is de infoavond over Goorloopzone bij De 
Koning, Kasteelherenlaan, zeer interessant, alle ontwikkelingen rondom 
het Goorloopgebeuren, op de website meer info.  Er is een pilot bij de 
werkgroep jeugd: reclamebanners om sponsorgeld binnen te halen voor 
de activiteiten, Femma: op de beurs is door de wethouder een uiting 
gedaan over de vergunningen, is daar al iets over bekend. Het is al 
eerder aan de orde gesteld, voorzitter verwacht dat we moeten wachten 
tot de nieuwe verkiezingen, want er komt geen reactie vanuit de 
gemeente. Voorgesteld werd om  grote activiteiten minder te sponsoren 
waardoor de kleinere een hoger sponsorbedrag kunnen krijgen van de gemeente. Het  impulsbudget 
mag niet dienen tot leges te betalen, de wijkraad wil graag structurele oplossing. Volgens de 
gemeente worden de legeskosten zoveel mogelijk kostendekkend gemaakt. De elektriciteitskosten 
gaat de wethouder omlaag brengen, die waren buitengewoon hoog. We krijgen veel bezuinigingen in 
de gemeente. Er moeten keuzes worden gemaakt tussen stad en grote evenementen en kleine 
wijken met kleinere evenementen. Mierloseweg: er zijn beloftes gemaakt voor vervanging van 
riolering, die riolering ligt er ruim 50 jaar in, is gecontroleerd door iemand uit de wijk, bang dat er 
binnenkort een vrachtwagen inzakt, ze hoopt toch echt dat er onderhand iets wordt gedaan aan de 
Mierloseweg. “We voelen ons een houts eindje.”aldus een bezorgde bewoner.  
 
14. Einde van de bijeenkomst (22.00 u.)Voorzitter dankt iedereen voor de inbreng, en is blij met een 
groot aantal mensen  aanwezig te zijn. Problemen of andere zaken kunnen worden gemeld via 
secretariaat. Voorzitter bedankt iedereen voor de belangstelling en sluit de vergadering. 
 


