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Versterken wijkorganisatie
Wijkraad Helmond Noord streeft naar
verbreding van de organisatiestructuur met
deelnemende vrijwilligers(organisaties) uit de
wijk.
Accommodatie De wijkraad streeft erna om het
accommodatieniveau te laten voldoen aan de
juiste verhouding va degroote van de wijk.

Wijkraad

Wijkraad wil de club van 24 uitbreiden met
als uitgangspunt een juiste betrokkenheid
van de afspiegeling van de wijk.

Wijkraad

Continue

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.

Bewoners(groepen),
actieve wijkorganisaties

Helmond Noord heeft als wijk een groot
tekort aan accommodatie die de bewoners
in de gelgenheid stellen elkaar te
ontmoeten en te verbinden.
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.

Bestuursuitbreiding Het huidige bestuur wil
zich inzetten om uitbreiding mogelijk te maken

Wijkraad

Werving en campagne voeren.

Continue

Wijkraad

Er is gebleken dat er behoefte is aan een
dergelijk aanbod

Continue

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

Continue

Aandacht voor het gebied ee Bundertjes

Continue

Repaircafe De wijkraad gaat zich inzetten om
het mogelijk te maken dat hun wijkbewoners
tegen een redelijke vergoeding hun spullen
kunnen laten repareren.
Wijkblad
Een viertal vrijwilligers zorgt voor een
maandelijkse uitgave van het wijkblad.

Waterboulevard De plannen omtrent deze
boulevard mede vormgeven

Redactie

Wijkraad

Volgende actie/opmerkingen

Budget

Samen met de LEVgroep strategie bepalen.

Samen met de gemeente en ketenpartners
blijven inzetten omdat te verhogen.

continue
Garagesales Kinderactiviteiten hondenshow
Helmond Noord schoon Speelvoorzieningen
Herinrichting plantsoenen

2.500

Samen met de LEVgroep en andere partners
een netwerk opzetten diezich mede inzetten
om het huidige bestuur aan te vullen met
collegae.
Samen met het Leger des Heils onderzoeken
wat de mogelijkheden zijn.

De redactie en wijkraad gaan fondsen
benaderen.
Samen met ketenpartnershet voornemen
bespreken en afstemmen.

4.000
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Eten verbindt Dit thema willen we graag als
wijkraad als rodedraad inzetten om tot de
gewenste resultaten te komen.
Buurtpreventie
Buurtpreventie is een belangrijk onderwerp voor
veel wijkbewoners. De wijkraad wil de komst
van meer buurtpreventieteams van harte
ondersteunen.
Wijk/buurtschouw

Wijkraad

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.

Ontmoeten De wijkraad acht het van belang
dat er meer ontmoetingsplekken komen voor
hun wijkbewoners.
Meedoen De wijkraad wil graag de
verbindendefactor zijn als het gaat om hun
bewonersinitiatieven te koppelen aan elkaar.

Wijkraad

Onderzoeken waar de mogelijkheden zijn
om het huidige aanbod uit te breiden.

Continue

Club 24

Als belangenbehartiger van hun directe
woonomgeving.

Continue

Politie en LEVgroep

Vele initiatieven omtrent het thema eten
verbindt zullen aanleiding geven om elkaar
te verbinden
De wijkagenten en de opbouwwerker van
de LEV-groep zijn eerste aanspreekpunten
voor geïnteresseerde buurtbewoners.

Einddatum
actie
Continue

Volgende actie/opmerkingen
Samen met het huidige netwerk initiatieven
ontplooien.

Budget
€ 2.500,00

€ 800,00

€ 2.500,00

