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Gereed (en succesvol)
Loopt
Knelpunt / niet gerealiseerd
Later gepland
Volgnr.
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Totaal actiepunten
Activiteit
Versterken wijkorganisatie
Wijkraad Helmond Noord streeft naar
verbreding van de organisatiestructuur met
deelnemende vrijwilligers(organisaties) uit de
wijk.
Werkgroep N-279
De wijkraad streeft naar een werkgroep van
betrokken wijkbewoners die zich bezighoudt
met het vraagstuk van de N-279 (verdubbeling
en consequenties verkeersafwikkeling voor HNoord).
Bewonersinitiatieven
Wijkraad stelt jaarlijks begroting vast met
ruimte voor aanvragen van bewoners(groepen) voor bewonersinitiatieven. Ook bij
Gemeente (Stadslab) en Rabobank kunnen
bewoners met ideeën terecht voor advies en
geld.
Communicatie
De wijkraad zorgt voor actuele communicatie
met de wijk o.a. via facebook, wijkblad en
website.
Werkgroep Communicatie
De wijkraad streeft naar een werkgroep
Communicatie van betrokken wijkbewoners.
Deze wgr. verzorgt de verschillende media.
Wijkblad
Een viertal vrijwilligers zorgt voor een
maandelijkse uitgave van het wijkblad.

Status

Trekker
Wijkraad

Wijkraad

Bewoners(groepen),
actieve wijkorganisaties

Toelichting status
Wijkraad wil "club van 24" realiseren, een
tweede ring van betrokken wijkbewoners
met een speciale interesse of
deskundigheid, die 24 uur op jaarbasis
inzetbaar zijn.
De wijkraad heeft haar visie op de N-279
beschreven en kenbaar gemaakt aan
gemeente en betrokken partijen in het
proces van de ontwikkelingen rondom de
N-279. Die visie is gepubliceerd in het
wijkblad.
Dit buurtbudget voor bewonersinitiatieven
wordt middels vergaderingen, wijkblad en
website bekend gemaakt. Bewoners
kunnen aanvragen zelf indienen, maar het
is handig om hierin ook de wijkraad te
betrekken.

Einddatum
actie
continue

Volgende actie/opmerkingen

Budget

Wervingscampagne opzetten

continue

2.750

Wijkraad

Wijkraad
500
Redactie
wijkblad (Wim
van Loon e.a.)

De wijkraad neemt tot nu toe de kosten van
het wijkblad voor hun rekening.

6.000

Volgnr.

Activiteit

Status

Trekker

Toelichting status

Zwerfafval opruimen
Elke eerste zaterdag van de maand maken
leden van de werkgroep Groen van de wijkraad
een opruimronde door de wijk. Zij stimuleren
daarbij tevens individuele wijkbewoners met
grijpers zwerfafval op te ruimen in hun
omgeving.

wgr. Groen en
Afval (Vincent
van Doremaele
e.a.)

8.

Campagne Helmond Noord Schoon
De werkgroep neemt het intiatief, maar roept
uitdrukkelijk ook alle andere belanghebbende
partijen op zoals de gemeente, de wijkraad en
de woningbouwverenigingen om de
zwerfafvalproblematiek gecoördineerd aan te
pakken, door een permanente campagne,
waarbij "Helmond Noord Schoon" bij iedereen
in de wijk tussen de oren komt te zitten.

wgr. Groen en
Afval (Vincent
van Doremaele
e.a.)

9.

Buurtpreventie
Buurtpreventie is een belangrijk onderwerp
voor veel wijkbewoners. De wijkraad wil de
komst van meer buurtpreventieteams van harte
ondersteunen.
Herstart Buurtpreventieteam Vogelwijk

Politie en LEVgroep

Buurtpreventieteam Vogelwijk
(Setty Vos)

Op basis van verschillende activiteiten in
de Vogelbuurt hebben zich voldoende
bewoners gemeld als straatcoördinator en
als beheerder van WhatsApp-groepen om
een goede doorstart te kunnen maken. Ook
zal het gebied worden uitgebreid. Op
termijn wordt er gestreefd naar twee
gebieden. Dit proces wordt door wijkagent
en opbouwwerker ondersteund.

11.

Bpt. Bloem- en Paardenvelden
Buurtpreventieteam Bloem -en Paardenvelden
verzorgt in De Pannehoeve een viertal
activiteiten rond het team veiligheidspreventie

Buurtpreventieteam Bloem- en
Paardenvelden
(Ad Mighels)

Er zijn meerdere initiatieven in dit grote
gebied om buurtpreventie uit te breiden.
Deze initiatieven worden door wijkagent en
opbouwwerk ondersteund.

12.

Werkgroep Hondenbeleid
Er is een werkgroep Hondenbeleid, die
activiteiten voor honden en hun bazen
organiseert. Daarnaast is deze groep ook
aanspreekpunt voor de gemeente.

wgr.
Hondenbeleid
van de wijkraad
Alexandra van
der Zee

Jaarlijks wordt, al dan niet samen met
andere wijken een dag met activiteiten
rondom honden georganiseerd.

7.

10.

Einddatum
actie

De Gemeente faciliteert dit initiatief met
materialen en zorgt in overleg voor het
ophalen van het verzamelde zwerfvuil. De
werkgroep Groen adviseert en overlegt met
de gemeente over het zwerfavalbeleid, met
name over de plaatsing van afvalbakken
en blikvangers.

Volgende actie/opmerkingen

Budget

500

continue

De wijkagenten en de opbouwwerker van
de LEV-groep zijn eerste aanspreekpunten
voor geïnteresseerde buurtbewoners.

500

250

Volgnr.

13.

Activiteit
Kinder- en jongeren kunstroute met
kinderkunst in voortuinen

14.

Helmondselaan (herinrichting en opruimen
bladafval)

15.

Wijkschouw Haverveld en Jeruzalem

16.

Huiskamerproject

17.

18.
19.

20.

Waterleven in De Bundertjes monitoren

Activiteiten voor kinderen in de Schildersen Dichtersbuurt
Garagesales

Jeu de boulesbaan bij de Moeraseik

Status

Trekker

Toelichting status

Met medewerking van wijkbewoners,
scholen en organisaties worden in de
voortuinen kunstobjecten van kinderen en
jongeren geplaatst. De expositie is via een
route te volgen.
Bewonersgroep Bewoners van de Helmondselaan zijn
Helmondselaan actief m.b.t. de herinrichting van hun straat
(Eugène Plessen die in 2017 op het programma staat. Zij zijn
en Jan
aanspreekpunt van de Gemeente.
Coumans)
Daarnaast stelt de Gemeente een centrale
plek in de straat ter beschikking waar
bewoners desgewenst gedurende het
gehele jaar afval van de bomen kunnen
achterlaten.

Einddatum
actie

Volgende actie/opmerkingen

Budget

Kyra Noten

Knelpunten die tijdens de schouw worden
gesignaleerd, worden in overleg met
betrokken professionals opgepakt. Deze
activiteit wordt door professionals
ondersteund.
wgr. Zorg van de Vanuit de wgr. Zorg van de wijkraad zijn
wijkraad Setty
vier vrijwilligers gestart met een
Vos en Marlène huiskamerproject om wekelijks 1 middag
Blijlevens
een ontmoetingsplek voor (eenzame)
wijkgenoten in het nieuwe restaurant van
zorgcentrum De Eeuwsels aan het
Nieuwveld te realiseren.

250

Huurdersbelangenvereniging
(Arie Martinali)

Natuurtuin De
Robbert

Buurtvereniging
schilders- en
dichterswijk
Groepen
Bewoners
Anita Holt en
Anita van
Heugten
Moeraseik

Natuurtuin De Robbert wil samen met en
voor geïnteresseerde wijkbewoners in het
natuurgebied van De Bundertjes de
conditie van het water en het watrerleven
gaan volgen.
De buurtvereniging gaat voor kinderen in
haar buurt actviteiten organiseren.
In Helmond-Noord wordt in twee buurten
door de eigen buurt een garagesale
georganiseerd: Vogelbuurt en Muziekbuurt.

Enkele bewoners en hun
vertegenwoordigers hebben het
voornemen bij De Moeraseik een jeu de
boulesbaan te realiseren die door
bewoners en buurt gebruikt kan worden.

500

250

250

500

500
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