Nieuwsbrief

Sloop appartementen aan Lindberghplein
Het appartementencomplex aan het Lindberghplein wordt in
het najaar van 2021 gesloopt. Woonpartners bekijkt wat voor
(type) woningen er op die plek gebouwd gaan worden.
Het sloopbesluit voor het appartementencomplex uit de jaren ‘60 is zes jaar
geleden al genomen. Sindsdien worden de appartementen tijdelijk verhuurd
aan arbeidsmigranten. Er wordt op dit moment bekeken wat voor (type) woningen er op die plek gebouwd gaan worden. ‘We willen de woningen zoveel
mogelijk aan laten sluiten bij de rest van de omgeving’, aldus Jeroen Brouns,
Asset Manager bij Woonpartners. ‘Hiervoor hebben we verschillende ideeën
bekeken. Daarbij houden we rekening met de grootte van de locatie, de omgeving en de infrastructuur.’

Start bouwwerkzaamheden
Eind september heeft Woonpartners een afspraak met de gemeente om hun
ideeën te bespreken. Naar verwachting zal in de herfst van 2021 gestart
worden met de sloop van het huidige appartementencomplex en de bouw van
de nieuwe woningen. ❚

Parkeerproblemen
Jumbo Supermarkten is in
overleg met de gemeente
Helmond over de aanpak van
de parkeerproblematiek bij de
supermarkt aan de Azalealaan.
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Start Achter de
Voordeurproject

Samen kijken zij hoe ze de bestaande
parkeervoorziening kunnen aanpassen.
Doel is dat er meer ruimte ontstaat om
te parkeren. Daarnaast is het belangrijk dat de situatie overzichtelijker en
daarmee veiliger wordt.

Meer duidelijkheid
Voor het einde van het jaar moet er
meer duidelijkheid zijn over de aanpak
van de openbare ruimte rondom de
supermarkt.

De appartementen aan het Lindberghplein.

Helmond-Oost op de gevoelige plaat
Helmond-Oost is een fotogenieke wijk. Dat laten we in
samenwerking met fotografieclub Helmond-Oost in deze
rubriek zien.
De hobby-fotografen die actief zijn binnen fotografieclub Helmond-Oost
leveren elke editie van de nieuwsbrief een mooie foto aan. Maar ze dagen ook
andere wijkbewoners uit om hun foto in te zenden. Dus heb je een mooie foto
van de wijk? Stuur deze dan naar: fotografieclubhelmondoost@gmail.com ❚

Foto: Fotoclub Helmond-Oost | Gerrit van der Schans

De Jumbo Supermarkt an de Azalealaan.

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Helmond
en Woonpartners. Samen met verschillende
partners werken wij aan de ontwikkeling van
Helmond-Oost. Deze nieuwsbrief houdt de
bewoners op de hoogte van ontwikkelingen
in hun wijk. Deze uitgave wordt huis-aanhuis verspreid.
Foto: Fotoclub Helmond-Oost | Gerrit van der Schans
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Samen aan de slag in Helmond-Oost!
De komende jaren gaan de gemeente Helmond en woningbouwcorporatie Woonpartners aan de slag in Helmond Oost.
Naast de woningen wordt ook de openbare ruimte aangepakt.
Daarnaast is er volop aandacht voor maatschappelijke thema’s.
Er staat de komende jaren veel te
gebeuren in Helmond-Oost.
Woningcorporatie Woonpartners gaat
aan de slag met de verouderde
huurwoningen en de gemeente
Helmond buigt zich over de openbare
ruimte. Ook tal van andere
(maatschappelijke) partners zijn
betrokken. Van de wijkraad tot de
LEVgroep en van JIBB+ tot de politie.
Het doel is om van Helmond-Oost
weer een wijk te maken waar het fijn
wonen, werken en vertoeven is.

Nieuwsbrief
In deze nieuwsbrief houden we je
op de hoogte van de ontwikkelingen. Van (nieuw)bouwprojecten tot
maatschappelijke initiatieven en van
de aanpak van straten en groen tot
andere belangrijke zaken rondom de
wijkvernieuwing.
Heb jij een leuk initiatief dat de
aandacht verdient? Heb je tips of
ideeën? Stuur dan een mailtje naar:
f.berkvens@helmond.nl. ❚

Beweegtuin
Helmond-Oost
feestelijk geopend
Na de Leonardusbuurt, Helmond
West en in Vitaliek, is er nu ook
Helmond-Oost een beweegtuin.

Lees meer op pagina 3

André Cornelissen is nieuwe buurtbeheerder van Helmond-Oost
wijkbewoners. Dat kan een klusteam in de wijk zijn, maar ook
een formulierenbrigade die helpt bij de belastingopgave of
zo’n initiatief als de beweegtuin.’

Hoe ziet jouw werkdag eruit?
‘Het mooie aan mijn werk is dat elke dag anders is. Ik reageer
op verzoeken die via Woonpartners binnen komen, maar ik
rijd ook regelmatig zelf in de wijk rond op mijn fiets. Ik kijk dan
wat me opvalt en waar actie nodig is. Dan spreek ik
bijvoorbeeld iemand aan die zijn heg niet bijhoudt. Of ik
bemiddel bij een burenruzie. Uiteindelijk hoop ik dat ik
wijkbewoners zover kan krijgen dat ze zelf zaken gaan
oppakken die bijdragen aan de leefbaarheid.’

Waarom past deze baan bij jou?

André Cornelissen

Sinds 1 augustus is André Cornelissen de
nieuwe buurtbeheerder van Helmond-Oost. Hij
stelt zich hier graag aan je voor.
Wat doet een buurbeheerder precies?
‘Samen met wijkadviseur Henri van Hout zet ik me in voor de
inwoners van Helmond-Oost. We vinden het belangrijk om te
zorgen voor een leefbare buurt, waar mensen tot hun recht
komen. Daarbij gaan we uit van de behoeftes van de

‘Ik heb jarenlang als sportinstructeur en -consulent gewerkt.
De laatste jaren werkte ik voor de gemeente Tilburg. In mijn
werk ga ik altijd op zoek naar de verbinding tussen welzijn,
sport en zorg. Daarbij zet ik sport in als
hulpmiddel. Ook in mijn huidige functie als buurtbeheerder ga
ik op zoek naar de juiste middelen. Dat kan sport en bewegen
zijn, maar ook iets anders. Kijk naar de fotoclub die actief is in
de wijk, ook fotografie kan zorgen voor verbinding. Ik vind het
mooi om op die manier bij te dragen aan een mooie wijk. In
Helmond-Oost vind ik mijn nieuwe uitdaging.’ ❚

Feestelijke ondertekening WijkOntwikkelingsPlan (WOP)

Achter de Voordeur
Binnenkort wordt gestart met
Achter de Voordeurgesprekken in de Bloemenbuurt.
De Achter de Voordeur-gesprekken in
de Binnenstad en in Helmond-West
zijn een groot succes. Verwacht wordt
dat begin 2021 gestart wordt met
eenzelfde initiatief in de Bloemenbuurt.
Het team van Achter de Voordeur
(bestaande uit o.a. een medewerker
van LEVgroep, de wijkagent en een
medewerker van Woonpartners) gaat
op bezoek bij bewoners uit de wijk.
Dit om een beter beeld te krijgen van
wat er speelt. Buurtbewoners kunnen
hun zorgen, vragen en ideeën delen.
De bewoners ontvangen hier nog een
brief over. ❚

Beweegtuin Helmond-Oost geopend
Na de Leonardusbuurt, Helmond West en Vitaliek, heeft nu ook
Helmond-Oost een beweegtuin. De vierde beweegtuin van
Helmond werd op 2 september feestelijk geopend.
De Beweegtuin is een initiatief van wijkraad Helmond-Oost en Sportvereniging
Swift. Wijkbewoners kunnen hier samen in beweging komen in de buitenlucht.
De laatste weken is met de plaatsing van een overkapping de laatste hand gelegd
aan de realisatie van de Beweegtuin. De totale realisatie kostte zo’n 45.000 euro.
Dat bedrag is bijeengebracht door de gemeente en verschillende maatschappelijke
instanties uit Helmond. ❚

Met een grote glimlach op het gezicht zetten op dinsdag 8 september
wethouder Gaby van den Waardenburg
(Wijkontwikkeling), Bas Sievers (directeur Woonpartners) en wijkraadvoorzit-

er Wim van Lieshout hun handtekening
onder het WOP.

Transformatie
Van den Waardenburg is blij met de
extra aandacht voor Helmond-Oost.
‘De komende jaren zal deze wijk een
ware transformatie ondergaan. Daarbij
hebben we niet alleen oog voor stenen,
maar vooral ook voor de mensen.
Thema’s als gezondheid, vitaliteit en
duurzaamheid staan daarbij centraal.’
Sievers sluit zich daarbij aan. ‘Als enige

Wekelijks brengt buurtsportcoach Sophie Pennock zo’n
200 senioren uit Helmond-Oost
in beweging.
Als buurtsportcoach van Jibb+
stimuleert Sophie mensen om meer
te bewegen en gezonder te leven. Dit
doet ze door bestaande sportactiviteiten te promoten en gratis
beweeglessen te organiseren voor jong
en oud. ‘Daarnaast geef ik voedingsadvies. Meer beweging en een gezond
voedingspatroon zorgen ervoor dat je
langer gezond blijft.’
Sophie geeft drie à vier keer per dag
les. Het zijn met name 55-plussers die
meedoen. ‘Maar iedereen is welkom,
leeftijd speelt geen rol. Ik pas mijn
lessen gewoon aan op de groep.’

De Beweegtuin
Sophie is blij met de komst van de
Beweegtuin. ‘Er staan mooie toestellen
waarop wijkbewoners (onder begeleiding) gratis kunnen sporten. Ik zie dat
er veel gebruik van wordt gemaakt.’
Sophie staat bekend om haar enthousiasme. En dat is niet onopgemerkt
gebleven. Vorig jaar werd ze verkozen
tot buurtsportcoach van het jaar. ‘Een
enorme eer. De prijs was een budget
voor scholing. Ik wil me verdiepen in
ouderen en hun ziektebeelden.’ ❚

De feestelijke ondertekening van het WijkOntwikkelingsPlan. Van links naar rechts: Wim van Lieshout, Gaby van den Waardenburg en Bas Sievers.

Gemeente Helmond en
Woonpartners hebben een
Wijkontwikkelingsplan (WOP)
opgesteld waarin is vastgelegd
wat er de komende jaren in de
Helmond-Oost gaat gebeuren.
Op 8 september vond de
ondertekening plaats.

De buurtsportcoach
stelt zich voor

sociale verhuurder in Helmond-Oost
voelen wij ons medeverantwoordelijk
voor de toekomst van de wijk. Daarom gaan wij de komende jaren aan
de slag met ons woningbezit in Oost.
We gaan verduurzamen, renoveren en
nieuw bouwen. Zo zorgen we er samen
met onze partners voor dat Helmond
Oost weer een wijk wordt waar het fijn
wonen is voor iedereen.’
Wijkraadvoorzitter Wim van Lieshout
hoort het glunderend aan. ‘Onze wijk
verdient het om in the spotlight te
staan.’ ❚
Sporten onder begeleiding in de Beweegtuin Helmond-Oost.

Sophie Pennock

