
 
Wijkbijeenkomst Wijkraad Mierlo-Hout 13 mei 
2013 om 20.00 uur.   
Plaats: Zaal de Koning  
 
Aanwezig: Hans Goossens, D. van Bokhoven, Carel 
Steenbakkers, Ton Sanders, Francy Rothuff, H. 
Meulendijks, Pieter Vervoort, Herb Vleeshouwers, Peter van 
Gastel, Tiny Kuypers, Gairthy Exalto, Piet Maas, Henri v Vonderen, Stefanie van 
der Beek, Irene van Kessel, Theo Meulendijks, Stefan Schüller, Cor Ketelaars en 
Anja Donkers (notulist) 
Afwezig met kennisgeving: Joke van Eemeren, Peter Tielemans, W. Boetzkes, M. 
Wilbers, Theo van Mullekom, Mario van Vlerken, Jeroen Verbakel, Jan Roefs, 
Hennie Bekx, Pieter de Rooij, Peter Huijbers, Wil van Loon, Frans van de Zanden, 
Herbert von Reth, Theo Raap en Berry Smits Henk vd Westerlo. 
 
01. Welkom.  Jan Drouen heet de mensen welkom. Omdat Stefan Schüller nog 
andere verplichtingen heeft op deze avond, krijgt hij eerst gelegenheid te spreken 
over het WAP, WijkActiePlan. Stefan geeft uitleg van de stand tot nu toe. Dit wordt 
vermeld onder punt 7. 
 
02. Notulen vorige Wijkbijeenkomst WB007: punt 4 nieuws uit de commissies: in 
plaats van A5 had er A3 moeten staan bij de grootte van de borden. 
 
03. Mierloseweg.  
• Terugblik: er is een probleem met waterleiding in een relaas in Houtvonken 
beschreven met interview met een ambtenaar die niet nader genoemd is. Het is 
beroerd als er in een wijkblad iets genoemd wordt wat niet klopt. Door navraag bij 
de gemeente blijkt dat de informatie voor de Houtvonken komt van iemand van 
voorlichting, die dacht iets te moeten zeggen, zonder overleg. Zoals eerder is 
toegezegd: na het realiseren van Kasteelherentrace is het de beurt aan de 
Mierloseweg.  
• Hoe verder? De gemeente gaat nu uit van voorbereidingen in 2016 en realisatie in 
2018, de wijkraad wil trachten dit tijdstip meer naar voren te halen. Vanavond blijkt 
dat er zonder de wijkraad te informeren, al vast aan onderhoud/reparatie van 
water- en gasleidingen wordt begonnen. De wijkraad gaat er achteraan 
 
04. Nieuws vanuit de commissies. Jongeren: vergadering met verenigingen en 
scholen over ‘rondje Helmond’, waarin ze met jeugd langs verenigingen in MH 
gaan, daarbij een speltak naar voren brengen. Commissie wil de jeugd en de 
verenigingen daar warm voor zien te krijgen. Tevens wil men een zeskamp 
organiseren, dit jaar wordt dit in Mierlo gedaan, dus dit willen de commissie de 
organisatie van een zeskamp naar volgend jaar verplaatsen. Organisatie van de 
zeskamp met stuurgroep jeugd bv en Wil Rooijakkers en Villa Vrolijk organiseert 
op vrijdag 30-8 vanaf 18.00 muziekfestijn met dans voor de jeugd tussen de 13 en 
17 jaar, zaterdag festival voor 18 jaar en ouder, 80-90 festival en zondag zijn de 
kleintjes aan de beurt, 4-12 jaar kleine zeskamp en voor de hele kleintjes 
spelletjes. Het festijn wordt georganiseerd in het tussengebied Mierlo-Hout en 
Brandevoort, het evenemententerrein Neerhei. De naam voor de feesten die ze 
gaan organiseren wordt Brandhout. Brandhout festival/Brandhout zeskamp...enz. 
21 mei is er een vergadering in Odulfus, iedereen is welkom. Com historisch 
bewustzijn heeft nog geen nieuws. Commissie verkeer: geluidsmetingen 



Mierloseweg, Hoofdstraat Parallelweg: voordat de 
schermen er stonden is al gemeten, nu gaan ze kijken wat 
verschil van geluid is. Metingen geschieden eind mei begin 
juni. Gemeente heeft gezegd: op de Noord Parallelweg 
waar geen schermen staan, wordt bekeken of er 
aanvullende maatregelen moeten komen, ook Helmond-
West speeltuin richting kanaal, kan ook een geluidswal 
komen. Betreft handhaving verkeer Mierlo-Hout: er is een 
brief gestuurd naar college, gesprek geweest met 
stadswacht, afspraken gemaakt over fout parkeren. We gaan ook nog met de 
politie in gesprek. De stadswacht gaat wijkgerichter werken en we krijgen een vast 
aanspreekpunt bij de stadswacht. Commissie wil graag met 4 basisscholen MH 
verkeersveiligheid rond de scholen in kaart brengen, de gemeente wil daar nu alle 
scholen van Helmond bij betrekken. Echter wij vinden dat wij met dit idee zijn 
gekomen en dus MH voorop moet komen. Commissie 2016: komt morgenavond bij 
elkaar, samen met mensen vanuit de gemeente, daarna wordt er naar buiten toe 
gecommuniceerd, als we meer weten i.v.m. aandacht voor wijkhuis Mierlo-Hout. 
 
05. “Brandhoutfestival” is door Tim allemaal besproken onder punt 4. 
 
06. Verslag van gesprek met wethouder Stienen (wijkwethouder) Wijkwethouder 
van Mierlo-Hout heeft Jan Drouen uitgenodigd. De perikelen rondom de 
Mierloseweg zijn besproken; Voorkeur voor een parkeerplaats to Houtse Bazar; De 
Geseldonk; Als er zaken zijn binnen de wijk spelen is het belangrijk dat we tijdig 
worden geïnformeerd en dat we daarbij betrokken worden. Heeft wethouder al vast 
als spreker uitgenodigd voor de nieuwjaarsbijeenkomst. 
 
07. WijkActiePlan medio 2013 tot medio 2015. Stefan Schüller:  
• Inventariseren van onderwerpen vanuit de wijk. De wijkraad heeft verschillende 
bijdragen mogen ontvangen, maar wil iedereen nog eens vragen welke activiteiten 
er kunnen worden georganiseerd. Tegelijkertijd is er gestart met het 
signaleringsteam. De eerste bijeenkomst was op 17 april, met 8 partijen, 
binnenkort is de volgende. Men gaat nieuwe partners uitnodigen de leefbaarheid in 
de wijk te verbeteren en te vergroten, zoals overlast, en signaleringspartners 
bijdragen vragen aan WAP. Verenigingen uitnodigen of zij iets kunnen betekenen 
voor de wijk. Dit kan breed zijn: bv opruimdag voor zwerfafval, van commissie 
jeugd heeft hij al 3 bijdragen ontvangen, oproep aan de verenigingen om bij te 
dragen aan WAP. Heeft iemand al ideeën die kunnen worden toegevoegd? Jan 
geeft voorbeelden: parkeergelegenheid centrum, parkeerplaats to Houtse Bazar, 
gerealiseerd, daarmee wordt centrum en Slegerstraat ontlast, vele terreinen die 
braakliggend zijn en onderhoud behoeven, zijn schandalen van de wijk geworden, 
geen bebouwing, dan iets anders; voorbereidende werkzaamheden realiseren en 
sneller opstarten van de reconstructie van de Mierloseweg. Het betreft voorstellen 
voor de komende periode van 2 jaar, maar zou het over langere termijn zijn, Stefan 
neemt afscheid en gaat naar de volgende vergadering. 
 
• Wijktafel 19 juni 18.00 uur. De volgende wijktafel is op 19 juni om 18.00 uur 
besloten met een afvaardiging van de gemeente erbij. 
• Openbaar gedeelte 19 juni vanaf 19.30 uur.  
  
08. Signaleringsteam Mierlo – Hout.  
• Verslag eerste bijeenkomst. Is bijeen geweest er is geen verslag. 



  
09. Wat speelt er binnen de wijk?  
• Positieve ontwikkelingen en/of initiatieven. Theo 
Meulendijks, komt een avond kijken bij de wijkraad; Irene 
van Kessel Zorgboog, zit bij signaleringsteam, en wil 
kennismaken met de zaken die de wijkraad behandelt, 
Stefanie vd Beek, Savant Zorg, komt kennis maken, 
Wijkagent weet geen bijzonderheden te melden, Piet Maas 
en Gairthy ook niets, verdere aanwezigen hebben niets 
meer te melden, behalve Carel Steenbakkers heeft nieuw initiatief van Houtse 
Kluppels: zij start binnenkort met inzameling van oud papier en kleding i.s.m. 
gemeente Helmond, elke kilo brengt een houtsnipper op, De Houtse Kluppels 
zoekt nog sponsors. Apostelwijk: hebben een put laten maken door een aannemer, 
wordt 22 juni geopend en komt vooraan bij het steegje te staan, aan de 
Mierloseweg/Aposteldreef. 
• Knelpunten en algemene vragen en/of opmerkingen. Geen  
  
10. Financiën.  
• Verdeling impulsbudget. Er is in de afgelopen tijd gevraagd om aanmeldingen 
voor IB. KBO en Alphonsus, seniorenvakantieweek; Huijsakker meubels; 
Muziekpleinfestijn van de fanfare; werkgroep jeugd vraagt koelwagen; bridgeclub 
Houts Slem wil computerkastjes en het nieuwe Brandhoutevenement. Financieel 
zou het kunnen, alleen buigt het bestuur van de wijkraad nog over de aanvragen of 
deze voldoen aan de voorschriften. Dit wordt morgen in bestuursvergadering 
beslist, en de verenigingen krijgen daarvan bericht.  
  
11. Rondvraag. T. Kuypers zegt dat er 1 miljoen voorgesteld is om i.p.v. 7 ton uit te 
breiden voor de werkzaamheden aan de Geseldonk. Er is een vraag over de 
Vogelaargelden: is dat afgehandeld? Toon: stuk of 8 punten moeten nog afgewerkt 
worden; daar moet de rekening nog van komen of de aanschaf is er nog niet. De 
betreffende organisaties hebben nog tot 1 december de tijd om de zaken in orde te 
maken. Over de Mierloseweg: daar hebben ze onlangs de trottoirs opgeknapt, 
doen ze maar wat? Antwoord vanuit de wijkraad is: Ja...het is aangekaart, je 
verwacht dat ze gaan overleggen, maar dat gebeurt niet, ze doen gewoon wat. Een 
aanwezige ergert zich aan de berichtgeving in de Houtvonken, hij begint zich 
eraan te ergeren. Er is niemand van de Houtvonken bij de wijkraadvergadering, je 
kunt de persoon nooit aanspreken, weet iemand hier wie die redactie is die overal 
onder een stukje staat? Helaas weet de wijkraad daar geen raad op. Vraag aan 
Karel, over de samenwerking met gemeente betreffend het papier ophalen. Karel 
vertelt: in samenwerking met de Vries, er is al een vergunning voor verleend, dus 
kunnen half juni de mensen het papier bij hen brengen. De plek van verzameling is 
van 9.00-12.00 open in de Coeveldsestraat 16. Vraag uit wijkraad: is daar met OBS 
overlegd, die hebben ook een container staan op voetbalveld parkeerterrein? Karel 
weet dit niet. Misschien een idee om hen dit te laten weten? Wordt geadviseerd 
vanuit de wijkraad. Bij De Kluppels krijgen de aanleverende mensen houtsnippers 
per kilo papier/vodden. Tijdens de vorige vergadering is gevraagd om bijdrage 
voor kosten i.v.m. buurtpreventie en buurtverenigingen voor telefoonvergoeding, 
Er is een aanvraag gedaan, maar er is nog geen besluit genomen. Het bestuur gaat 
het er morgen over hebben. Piet heeft het over de bloembakken: die gaan 
weg.....wanneer kunnen we niet zeggen... 
12. Einde van de bijeenkomst om 21.00 uur. 
  


