Nieuwsbrief

Even voorstellen: Wijkagent Noud Sanders
Ook al is Noud Sanders pas sinds 1 januari actief als wijkagent, helemaal nieuw is Helmond niet voor hem. Van 2005
tot 2018 was hij namelijk al werkzaam als hoofdagent in onze
stad. Na een tussenstap – als buurtbrigadier in Gemert – heeft
hij vorig jaar opnieuw bij de politie in Helmond gesolliciteerd.
‘Ik miste de reuring.’
Wat vind je zo leuk aan werken
in Helmond Oost?
‘Het ons-kent-onsgevoel is hier heel
groot. Daarnaast weten maatschappelijk
partners elkaar goed te vinden. Zelf ben
ik nog een beetje zoekende, omdat ik
pas gestart ben. Wie bel ik voor welke
uitdaging? Maar ik merk dat er veel hulp
geboden wordt in deze wijk. Er is altijd
wel een instantie of vrijwilliger die voor
een ander klaar staat. Dat is mooi om te
zien!’

Welke uitdagingen kent deze
wijk volgens jou?

‘Het is me de laatste maanden opgevallen dat er veel oudere én gehorige woningen in deze wijk staan. Dat zorgt voor
relatief veel geluidsoverlast. Daarnaast
komen er ook veel meldingen binnen
over drugsgebruik en -handel. De sociale
controle is hier groot. Ik roep mensen op
om die meldingen te blijven doen, ook al
lijkt het soms dat er niet direct iets met je
melding gebeurt. Alle berichten samen
leiden ons naar waar we moeten zijn.

Dat geldt ook voor de meldingen over
geluidsoverlast. Al die berichten samen
kunnen leiden tot een gesprek met
verschillende woningcorporaties.’

Hoe ziet jouw werkweek eruit?

‘Dat verschilt heel erg. Als ik nachtdiensten heb, dan draai ik met de noodhulp
mee en ben ik voor heel de stad werkzaam. Overdag ben ik vaak in de wijk zélf
te vinden. Op mijn fiets of in de auto. Het
is voor mij belangrijk om te weten wat
er speelt. Door het gesprek aan te gaan
houd ik de lijntjes kort.’

Wat wil je wijkbewoners van
Helmond Oost meegeven?

‘Geef elkaar eens wat vaker een compliment. Ik denk dat dat te weinig gebeurt.
En als er iets is, benader me als je me ziet.
Daarnaast kun je ook bellen naar 09008844. Of ga naar www.politie.nl om een
melding te maken.’
Anoniem informatie delen? Dat kan ook.
Bel dan naar 0800-7000 of ga naar
meldmisdaadanoniem.nl.

Doe jij mee aan de
fotowedstrijd?
Fotograﬁeliefhebbers opgelet:
Wijkraad Helmond Oost organiseert in samenwerking met
Fotograﬁeclub Helmond Oost
een fotowedstrijd voor jong én
oud. Het thema van deze
fotowedstrijd is: ‘Helmond’. Het
maakt niet uit wat voor foto je
maakt, als het maar met onze
stad te maken heeft.
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Bewoner aan
het woord

Openbare
ruimtes samen
aangepakt

Even voorstellen:
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Stuur jouw perfecte plaatje voor 15 augustus
naar: fotografieclubhelmondoost@gmail.
com. Een deskundige jury - samengesteld
uit leden van fotografieclub Helmond Oost
- beoordeelt de foto’s op originaliteit. Er
zijn binnen de wedstrijd twee categorieën:
‘jeugd tot en met 16 jaar’ en ‘17 jaar en ouder’.
Komt jouw foto in de top 3? Dan krijg je een
ingelijste afdruk van je foto. De twee winnaars
ontvangen een waardebon.

Groet en Ontmoet Spektakel

De winnende deelnemers worden bekend
gemaakt tijdens het Groet en Ontmoet Spektakel op 4 september aan de Karel Doormanlaan. Heel veel succes allemaal, maak er wat
moois van! .

Foto’s mogen in kleur of in zwart-wit
ingeleverd worden én zowel met een
telefoon als camera gemaakt zijn. Let wel
op: de foto’s mogen niet ouder zijn dan
één jaar.

De bewonersbijeenkomst in wijkhuis De Lier

Alex Sievers, conceptontwikkelaar bij Beyond Now

In gesprek met wijkbewoners over toekomst Helmond Oost
Colofon
Dit is een uitgave van de 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-aan-huis verspreid.
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Aan de inhoud van deze nieuwsbrief kunnen
geen rechten worden ontleend.
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Nu de plannen voor de wijkvernieuwing in Helmond Oost steeds concreter worden, is het tijd om
bewoners bij te praten. Daarom zijn er in april en mei onder leiding van Alex Sievers, conceptontwikkelaar bij Beyond Now, wijkgesprekken georganiseerd. Het doel? Met huurders in gesprek gaan over hun
toekomst in Helmond Oost.
Helmond Oost transformeert de komende
jaren naar een wijk die klaar is voor de toekomst. Zo worden er woningen gesloopt en
gebouwd én worden er huizen
gerenoveerd. Verder krijgt de openbare
ruimte een upgrade. Deze plannen staan
beschreven in de ruimtelijke gebiedsvisie
van de gemeente Helmond.
‘Naast aandacht voor stenen vinden we het
belangrijk om samen na te denken over hoe
de wijk veilig, schoon en leefbaar wordt en

blijft’, vertelt Alex. ‘Vandaar deze
wijkgesprekken, waarin we horen wat
buurtbewoners belangrijk vinden. Mooi dat
er zo’n 60 wijkbewoners - verdeeld over 2
bijeenkomsten - de tijd hebben
genomen om met ons in gesprek te gaan.’’

Je thuis voelen in je wijk

Gesproken werd er onder andere over de
parkeerdrukte en de wens voor een
wijkcentrum. Ook werd er stilgestaan bij
onveilige plekken en moeilijke oversteek-

plaatsen. ‘De eerste bijeenkomst stond
vooral in het teken van informatie ophalen,
zodat we er in het wijkplan rekening mee
kunnen houden. Bij de tweede bijeenkomst
gingen we meer in op het ‘hoe’. Hoe zorgen
we ervoor dat plekken niet meer onveilig
voelen en dat de parkeerdrukte vermindert?
Op basis van die invalshoeken proberen
we samen een wijk neer te zetten waar
iedereen zich thuis voelt. ’ Naar verwachting
wordt het definitieve plan eind dit jaar nog
gepresenteerd.

