
Weggeefwinkel 
geopend

Status 
woningen 
Lindbergplein

‘Winterproof’ de 
koude maanden 
door

Najaar 2022

De gepresenteerde plannen zijn met behulp 
van wijkbewoners, die tijdens twee andere 
wijkgesprekken meedachten, opgesteld. 
‘Tijdens deze derde bijeenkomst hebben we 
de voorlopige plannen gepresenteerd en 
nieuwe informatie opgehaald. Ook deze in-
put is waardevol voor de toekomst.’ Hoewel 
het de� nitieve plan nog moeten worden 
opgesteld, staat een aantal dingen al vast. 

Hart voor de wijk
‘We gaan werken aan een ‘hart voor de wijk’. 
Denk aan een plek waar maatschappelijke 
en commerciële partijen samenkomen én 
waar mensen wonen. Het doel van zo’n 
plek? Zorgen voor meer levendigheid in de 
wijk!’

Slopen of renoveren?
‘Wat ook al zeker is, is dat er aan de 
woningen in de wijk het nodige gaat gebeu-
ren. Het wordt waarschijnlijk een combinatie 
van sloop/nieuwbouw en renovatie. De 
komende tijd worden er concrete keuzes 
gemaakt.’

Woningen Oud Moskou
‘Naar aanleiding van de wijkgesprekken is 
besloten dat de aanpak van de woningen in 
Oud Moskou naar voren geschoven wordt. 
Hopelijk kunnen we wijkbewoners daar 
medio 2023 meer over vertellen.’

‘Daarnaast komen er ook twee andere zoge-
heten ‘buurtharten’. De ene plek staat in het 

teken van bewegen, de ander in het teken 
van gezondheid.’ 

Veiligheid
‘Tot slot is er een werkgroep aangesteld die 
meedenkt over de veiligheid in de wijk, daar 
gaan we binnenkort mee in gesprek.’

Eind dit jaar wordt het onderzoek van 
Beyond Now afgerond. Nadat gemeente en 
Woonpartners hun goedkeuring hebben 
gegeven, wordt begin 2023 het de� nitieve 
plan gepresenteerd aan de wijk. Daarna is 
het tijd om aan de slag te gaan. ‘Eén ding 
is nu al zeker: we gaan aan de slag om de 
problemen die er nu spelen, zo snel mogelijk 
op te lossen!’ 

Donderdag 6 oktober, 19.00 uur. Eén voor één druppelen wijkbewoners wijkhuis De Lier binnen. Het is ook 
deze keer weer druk. Zo druk zelfs dat er twee ruimtes nodig zijn. De aanwezigen zijn benieuwd naar de voor-
lopige plannen voor Helmond Oost. Alex Sievers, conceptontwikkelaar bij Beyond Now, blikt terug. 
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