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Verslag Openbare Vergadering d.d. 27-01-2013 
 
 

Aanwezig 

Bestuur: H. Eersteling, Jan de Waal, Marc de Jong, Dirk Smeets, Willem Zerstegen, 

afw. Sharon Terbeek  

Organisaties: Stefan Schüller (gemeente Helmond), Steven Huijser (LEV groep), Hennie 

Gehem (wijkagent),Ans Custers (Wocom) 

Bewoners: ± 30 bewoners 

 

 

1. Opening en welkom 

De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

 

Mededelingen Bestuur 

 

Binnen het Bestuur hebben een aantal wijzigingen plaatsgevonden; 

 Mike v.d. Zandt heeft zijn functie als voorzitter neergelegd en is uit de wijkraad 

gestapt. 

 Jan de Waal, is gestopt als bestuurslid 

 Marc de Jong is aangetreden als bestuurslid 

 

Huidige taakverdeling; 

 H. Eersteling   Voorzitter 

 Sharon Terbeek   Secretaris 

 Willem Zerstegen  Penningmeester 

 Dirk Smeets   Lid en ondersteuning Penningmeester 

 Marc de Jong   Lid 

 

2. Buurtbudget  

 

 De volgende aanvragen zijn voor de 1e periode van 2013 goedgekeurd; 

 Karnavalsactiviteit, VWHW 

 Karnavalsactiviteit, Vrijwilligers Patronaat 

 Kienenmiddag, Zonnebloem 

 Eieren zoeken met Pasen, VWHW 

 Paasbrunch, Senioren vereniging  

 Spellen circuit voor de jeugd, VWHW 

 Kegelactiviteit, Koersbalvereniging 

 Nederlaagtoernooi, VWHW 

 

Voor de 2e periode zijn de aanvragen nog niet goedgekeurd. De sluitingsdatum is nog niet 

afgelopen. Bewoners wordt gevraagd om hun ideeën voor 31 mei bij de wijkraad in te 

dienen. Er liggen tot op heden de volgende aanvragen voor deze periode; Middag 

Oudhollandsespelen, Burendag, Halloween, Amusementsactiviteit, kerstactiviteiten en 

Sinterklaasmiddag. 

.  

3. Plannen en activiteiten 2013 van de wijkraad 

 

De  wijkraad is in het jaar 2012 te weinig naar buiten getreden en te veel intern bezig 

geweest. Dit was nodig, maar niet goed voor de rol die de wijkraad wil vervullen voor de 

wijk Helmond-West. De basis die nu is gelegd zal dit jaar zeker zijn vruchten gaan 

afwerpen. Waar gaat de wijkraad zich dit jaar in ieder geval op focussen; 
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 Wijkhuisbredeschool “Westwijzer”, de wijkraad zit in de kwartiermakersgroep 

 Wijkmanifistatatie 9 juni 2013 ( samenwerking tussen het combicentrum de 

wijkraad en de Levgroep 

 In december 2012 heeft de wijkraad een eigen “Commissie Jeugd” opgericht. Om 

zo het aanbod voor de jeugd te bekijken en te verbeteren. Zo richt zich men nu 

op de realisatie van de muziekstudio die in het nieuwe wijkhuis komt. De 

wijkraad heeft als doel om tijdens de wijkmanifistatie op 9 juni, ook voor de 

jeugd aanbod te creëren. Er wordt op dit moment samenwerking gezocht met 

organisaties die zich met jongeren bezig houden.  

 Stichting Buurtbeheer heeft zich voorgenomen om dit jaar de naam te wijzigen in 

Wijkraad, mede op advies van de gemeente. 

 De wijkraad wil verbinden en faciliteren. Een van de zaken waar ze mee bezig 

zijn is opzetten van een wijkkalender. Alle activiteiten van verenigingen, 

organisaties, etc. kunnen hierop worden gepubliceerd.  

 Verbeteren van de communicatie met de gemeente; Er komt een structureel 

overleg Wethouder Stienen in verband met alle veranderingen in de wijk rondom 

het WOP. Dit is reeds toegezegd vanuit de wethouder. Het T+LAB incident willen 

we voortaan kunnen voorkomen. 

 Versterken contacten met de gemeente is reeds gestart. Verscheidende 

ambtenaren schuiven aan bij bestuursvergaderingen om communicatie te 

verbeteren, maar vooral om resultaten te behalen, die belangrijk zijn voor 

Helmond-West. 

 Start met het opzetten van een nieuwe visie voor de wijkraad op de wijk en start 

met het nieuwe Wijkactieplan. Bewoners is gevraagd om na te denken over 

ideeën voor het nieuwe Wijkactieplan. Tijdens de volgende openbare vergadering 

wordt hierop terug gekomen.  

 Uitbreiding bestuur, om zo de werkdruk te verlagen en meer zaken te kunnen 

oppakken. 

 Naast deze punten zijn er nog veel zaken op te sommen en een ding staat vast. 

We hebben u hulp nodig om zaken voor elkaar te krijgen. Stop met dromen en 

klagen en maak samen met ons het verschil. 

 

 

 

4. Toelichting T+LAB (Boemerang) 

 

De wijkraad heeft naar aanleiding van deze Openbare vergadering contact gezocht met 

de gemeente Helmond over het Project T+Huis (een concept vanuit Eindhoven). In de 

gemeente Helmond heeft men het concept veranderd en de samenwerking met o.a. de 

Levgroep en de Basisschool gezocht onder de naam T+LAB. Korte samenvatting van het 

project; 

Het wordt een uniek concept om talenten in de wijk Helmond-West zichtbaar te maken 

en te ontwikkelen. Het doel is om een positieve invloed uit te oefenen op de 

ontwikkelingskansen van de kinderen (basisschool leeftijd) en bij te dragen aan de 

verbetering van de samenhang en leefbaarheid in de wijk. Er komt een breed aanbod 

van activiteiten, waarbij ouders, wijkbewoners, stagiaires en organisaties intensief met 

elkaar zullen optrekken. Afgelopen jaar is er een focusgroep opgericht (JIBB, 

Gemeente, T+Huis, Levgroep, school en GGD), die met het voorwerk aan de gang zijn 

gegaan. Zij hebben gekeken hoe ze een gezamenlijke structuur kunnen opzetten, zodat 

communicatie en signalering goed opgepakt kan worden. Verder hebben ze gekeken 

naar programma’s en activiteiten die de ontwikkelingen van kinderen stimuleren. 

Kinderen zullen ook betrokken worden in de programmering. Verder zullen ouders, 

studenten, en vrijwilligers ingezet worden bij de activiteiten.  

Het T+LAB zal gevestigd worden in het pand van voormalige cafetaria de Boemerang. 

Vanuit deze plek wordt het aanbod van activiteiten gecoördineerd. Een groot deel van 
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de activiteiten zal plaatsvinden op diverse locaties in de wijk, Wijkhuisbredeschool, 

gymzaal en speeltuin.  

Het project zal voor een periode van 3 jaar uitgevoerd, in de tussentijd zal de gemeente 

gaan bekijken wat ze met de locatie willen en kunnen. Mogelijk zal het 

bestemmingsplan aangepast moeten worden en dat duurt over het algemeen een paar 

jaar. Om ervoor te zorgen dat het pand in de tussen tijd niet leeg staat en verpauperd 

is gekozen om het een nieuwe tijdelijke functie te geven.  

 Bij de naam T+huis heb je al snel andere associaties, hier is dus geen spraken van. 

De gemeente Helmond had het plan nog niet gecommuniceerd met de wijk en de 

omwonenden, omdat het nog niet aan was genomen door het college. Donderdag voor 

de Herfstvakantie is het plan alsnog aangenomen en zal men nu gaan communiceren 

aan de omwonenden. Jammer dat er commotie ontstaan is, dat was niet nodig geweest 

als de wijkraad beter op de hoogte was geweest van het concept.  

  

5. Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor de aanwezigheid en betrokkenheid en nodigt 

iedereen uit voor een drankje aan de bar.  

 

 
Actie/afsprakenlijst 
 
Nr. Datum Actie Actiehouder 

01 Februari Kennismakingsgesprek met 

wethouder(s) en verantwoordelijke 

ambtenaren WOP, onderwerpen; 

Toekomstige functie Wijkhuis ’t 

Patronaat, T+LAB (Boemerang), 

Wijkhuis Bredeschool. Aan de hand van 

uitkomsten zullen vervolg acties worden 

uitgezet 

Wijkraad 

02 4 Februari Opstart werkgroep Jeugd Werkgroep 

vanuit Wijkraad om meer aandacht voor 

de jeugd te verwezenlijken 

Wijkraad/Levgroep 

03 Februari Voorbereiding wijkbezoek College en 

Burgemeester en bezoek afdeling 

Maatschappelijke dienstverlening en 

Ondersteuning  

Wijkraad/Gemeente

/Levgroep 

04 10 April Verenigingenoverleg Wijkraad/Levgroep/

Vrijwilligersgroep 

H.W. 

05 20 April Wijkbezoek B&W Wijkraad 

06 24 April Openbare vergadering Wijkraad H.W.  

19.30 uur Wijkhuis ‘t Patronaat 

Wijkraad 

 


