
‘In samenwerking met de gemeente, Woonpartners en de Zorgboog zijn we gaan 
kijken of we daar iets aan konden doen.’ Ook Jibb+ en de wijkraad zijn hierbij 
actief betrokken. ‘We willen in het park graag bewegen stimuleren. Niet alleen 
voor kinderen, maar juist ook voor volwassenen.’ Bewoners van de Moeraseik 
en kinderen van De Bundertjes hebben meegeholpen aan het ontwerp voor het 
park.

Bewegen
Ook het schoolplein aan de Harmoniestraat krijgt een opknapbeurt. Nu is 
het nog een kaal plein, dat vol ligt met tegels. ‘Als school vinden wij het heel 
belangrijk dat onze kinderen genoeg bewegen. Dat wordt nu nog niet echt 
aangemoedigd. Dat moest dus anders.’ Na overleg met de kinderen en het team 
van de school gingen de initiatiefnemers in gesprek met een ontwerpbureau, om 
te kijken wat er mogelijk was. ‘Het plein sluit straks aan bij het park. Ook daar is 
dadelijk meer spel en beweging mogelijk.’

Vergroenen
Het schoolplein komt er heel anders uit te zien. ‘We proberen bijna de helft te 
vergroenen. Ook komt er een school-moestuin.’ Het ontwerp voor het plein is 
inmiddels klaar. Nadat het park een opknapbeurt heeft gehad, is het schoolplein 
aan de beurt. ‘Dat moet wel, omdat we ook de poort gaan verplaatsen. Anders 
moeten de kinderen over het hondenuitlaatveldje naar school lopen, dat is niet 
zo handig.’

De leerlingenraad van De Bundertjes mag kiezen welke speeltoestellen er op het 
nieuwe schoolplein komen. ‘Zij zijn mede-eigenaar van het ontwerp. Ze zijn daar 
over aan het nadenken.’

Het streven is om in het voorjaar van 2023 met de uitvoering te beginnen. ‘We 
zijn nu bezig om fondsen te benaderen om dit plan financieel mogelijk te 
maken.’ 

In contact

Wil je meedenken of misschien een 
probleem melden? Hieronder staan 
alle contactgegevens van belangrijke 
partners op een rij:

Opbouwwerker LEVgroep
Elke Minnebach
elke.minnebach@levgroep.nl                                                        

Volksbelang 
Anke van de Ven
anke@volksbelanghelmond.nl

Woonpartners
Liesbeth Habraken
liesbeth.habraken@woonpartners.nl

Wijkagent
Rob Matthijsse 
rob.matthijsse@politie.nl

Voorzitter wijkraad 
Huub de Bruyn
voorzitterwijkraadhelmondnoord@gmail.com  

Wijkadviseur gemeente Helmond
Stefan Schüller
s.schuller@helmond.nl

Muziekpark en schoolplein op de schop

Het Muziekpark gaat dit voorjaar op de schop. Het park is door de 
ligging bij de Moeraseik, een Zorgboog-locatie waar veel 
senioren wonen, een ideale plek om ontmoeting tussen jong en 
oud te stimuleren. Maar het park nodigt nog niet echt uit. `
Dat vond ook Ruud Happé, teamleider van De Bundertjes. 

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente
Helmond. Samen met verschillende
partners werken wij aan de ontwikke-
ling van Helmond Noord. Deze nieuws-
brief verschijnt meerdere keren per jaar 
en wordt huis-aan-huis verspreid.
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Dennis Verberne, projectleider bij Woonpartners vertelt: ‘De 
eerste reacties zijn positief.’ De bewoners van de 49 apparte-
menten kunnen kiezen (na een technische beoordeling) voor 
een nieuwe badkamer, een andere keuken en/of een nieuw 
toilet. ‘De meeste bewoners hebben laten weten dat ze de 
binnenkant van de woning aan willen pakken.’ 

Verouderd
De gebouwen zijn volgens Dennis toe aan een opknapbeurt. 
De appartementen zijn namelijk in 1964 gebouwd. ‘We 
vervangen de kozijnen, de daken én we gaan hier en daar wat 

voegwerk herstellen. Daarnaast worden de gebouwen beter 
geïsoleerd en wordt er een ventilatiesysteem gemaakt. Én 
de trappenhallen worden opgefrist. Denk aan schilderwerk, 
nieuwe verlichting en andere vloerbekleding.’ 

Planning
Als alles volgens planning verloopt, start Woonpartners in het 
najaar van 2023 met de werkzaamheden. Dennis legt uit: ‘Als 
het goed is zijn we dan in het voorjaar van 2024 klaar.’ Op dit 
moment is er al een aannemer aan het kijken welke werk-
zaamheden er zijn. ‘De voorbereidingen zijn dus begonnen!’

Voorbereiding aanpak Adelaarplein en Fazantstraat 

De appartementencomplexen aan het Adelaarplein en de Fazantstraat worden opgeknapt. Alle 
bewoners hebben hier van Woonpartners informatie over gekregen. In het najaar van 2023 
starten de werkzaamheden. 

‘De woningen worden aan de binnen-
 en aan de buitenkant aangepakt’, 
vertelt Dennis Verberne, projectleider 
bij Woonpartners. ‘De bewoners konden 
zelf kiezen of ze een nieuwe badkamer, 
keuken en/of toilet wilden. Aan de bui-
tenkant doen we bij elk huis hetzelfde. 
Alle 121 woningen krijgen nieuwe kozij-
nen en voorgevels. Ook komen er nieu-
we daken. Die zijn nog beter geïsoleerd, 
waardoor het in de winter warmer blijft 
in huis, en in de zomer koeler.’ 

Dennis vertelt dat door de betere isola-
tie ook betere ventilatie nodig is. 

‘Daarom krijgen alle huizen een nieuwe 
ventilatie-unit. Zodat je als bewoner 
genoeg frisse lucht krijgt. We hebben 
gekozen voor de duurzaamste optie.’ 

Overlast
Er wordt nu volop gewerkt aan de wo-
ningen. En dat zorgt soms voor overlast. 
Zeker als de binnen- en buitenkant van 
je huis wordt aangepakt. ‘Er zijn ont-
zettend veel vakmensen bezig en een 
complete gevel vervangen kan heftig 
zijn. We hopen dat bewoners het even 
vol kunnen houden. Zodat ze straks blij 
kunnen zijn met het eindresultaat.’ 

Zonnepanelen 
Woonpartners gaat begin 2023 met alle 
bewoners in gesprek over het plaatsen 
van zonnepanelen. ‘Bewoners mogen 
zelf bepalen of ze wél of geen zonnepa-
nelen op hun dak willen. Maar ik denk 
dat veel bewoners enthousiast zijn.’ 

Groen
Ook aan de zijkant van de woningen 
wordt gedacht . ‘We zorgen dat de 
zijgevels van de woningen meer 
beplanting krijgen. Niet alleen fijn voor 
insecten maar het draagt ook bij aan 
een groene wijk.’

Druk bezig met opknappen woningen Planetenbuurt 

Na de zomer is Woonpartners gestart met het opknappen van de 121 woningen in de Planetenbuurt. 
Als alles volgens planning verloopt, zijn de werkzaamheden midden 2023 klaar. 

Wat gebeurt er al in de wijk?
Maar ook voordat het WOP er is, 
gebeurt er al iets in de wijk. Zo worden 
er ‘Achter de Voordeurgesprekken’ 
gevoerd. In zo’n gesprek kun je als 
buutbewoner vertellen wat je van de 
buurt vindt. Ook zijn er een aantal 
bijeenkomsten waarin aandacht is voor 
de plannen voor de OMO-locaties (lees 
hier meer over op pagina 4.)

De gemeente heeft deze analyse gemaakt. Om aan genoeg informatie te 
komen, heeft de gemeente:
• gesprekken gevoerd met professionals
• gepraat met buurtbewoners
• gegevens verzameld (zoals de wijksamenstelling)

Bouwstenen
De analyse bestaat uit bouwstenen, de stappen die gezet gaan worden. DIt 
zijn de bouwstenen:
• aanpak Bloem-, Paardenvelden en Planetenbuurt
• zorgen voor genoeg woningen, voor iedereen
• aandacht voor openbare ruimte (straten, parkeren, groen, spelen)
• aandacht voor maatschappelijke gebouwen in de wijk en voor de  
 sociale contacten (netwerk)
• aanpakken problemen in de hele wijk 
• zorgen voor een schone, hele en veilige buurt

Met deze analyse gaat de gemeente samen met partners een 
WijkOntwikkelingsProgramma (WOP) maken. In het voorjaar is dit plan 
klaar. Als het plan ondertekend is, start de aanpak. 

Zoals je in de vorige nieuwsbrief las, gaat er de komende jaren 
van alles gebeuren in Helmond Noord. De analyse over de wijk 
is nu af. Hierin staat wat er gaat gebeuren in Helmond Noord.
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Met bewoners in gesprek over 
terrein aan Abdijlaan, 
Adelaarplein en Uiverlaan

Zoals je in de vorige nieuwsbrief 
las, gaat er iets veranderen aan 
het PNEM-terrein aan de 
Helmondselaan. De plannen die 
toen in de nieuwsbrief stonden, 
zijn veranderd. 

Er komen vijftig woningen en dus geen 
appartementen meer. Ook is nu duide-
lijk dat er acht woningen voor senioren 
worden gebouwd (patiowoningen). De 
gemeente start met het bestemmings-
plan en de voorbereidingen. Als alles 
volgens planning verloopt, start de bouw 
medio 2024.

Heb je moeite met het invullen van formulieren? 
Heb je vragen over geldzaken of opvoeden? Je 
kunt iedere week binnenlopen bij wijkhuis De Terp 
(woensdag 9.00-10.00 uur) of wijkcentrum De 
Boerderij (donderdag 10.00-11.00 uur). De professio-
nals van Sociale Teams Helmond (STH) en LEVgroep 
helpen je graag verder. 

Je kunt voor allerlei zaken terecht. Vind je het bijvoorbeeld 
moeilijk om mensen te ontmoeten in de wijk? Heb je veel reke-
ningen die betaald moeten worden maar weet je niet hoe? Of 
wil je meer weten over wonen en werken? De professionals en 
vrijwilligers helpen je ook bij het aanvragen van een uitkering of 
huurtoeslag. 

Bewoners van de Planetenflats deden 
als buurt mee aan de World Cleanup 
Day. En dat deden ze niet alleen. Ook de 
gemeente Helmond, Blink en de LEVgroep 
maakten de wijk wat schoner. 

Eind september was het 50-jarige jubi-
leumfeest in Wijkcentrum De Boerderij. 
Een groot succes waar maar liefst 85 
bewoners van de Planetenflats op af 
kwamen.

Samen met bewoners en partners 
werden muren geschilderd in 
woon-zorglocatie De Moeraseik. 

Wat is het plan voor het voormalige Vak-
college aan de Ruusbroeclaan?
‘Het plan is om drie appartementenge-
bouwen te bouwen. Dat is dan een mix 
van huur- en koopwoningen. Daardoor 
is er voor allerlei mensen een geschikte 
woning bij.’

Wanneer weet je of het plan doorgaat?
‘We hebben een overeenkomst met 
Cedrus Vastgoed Ontwikkeling. Binnen-
kort wordt duidelijk of het plan doorgaat.’

En wat zijn de plannen voor de locatie waar 
eerst het Dr. Knippenbergcollege was?
‘Daar wonen nu tijdelijk vluchtelingen uit 
Oekraïne. Wel gaan we alvast plannen 
maken voor nieuwbouw. Die voorberei-
dingen duren namelijk zeker een jaar. 
We denken dat hier 120 appartementen 
komen, en ongeveer 59 huizen.’

Wanneer start de bouw?
‘Eerst moeten alle plannen dus goedge-
keurd worden. Als dat lukt, denk ik dat we 
halverwege 2024 starten.’ 

Kunnen wijkbewoners nog meedenken?
‘Jazeker. Als je in de buurt woont, dan 
kun je meepraten tijdens een inloop-
avond. Omwonenden worden hiervoor 
persoonlijk uitgenodigd.

Natuurlijk kunnen we niet alles op-
lossen, maar we moeten wel blijven 
praten. En wie weet kunnen we iets be-
denken. Een voorbeeld? Ik heb gehoord 
dat bewoners graag wonen en zorgen 
combineren. We onderzoeken of dat 
mogelijk is.’ 

Nieuwe plannen voor 

PNEM-terrein 

‘We willen goed luisteren naar bewoners’ 

Bus, cor re doluptiam enditat ioratiatur? 

World Cleanup Day50-jarig bestaan PlanetenflatsSchilderen in Moeraseik

Krijg hulp tijdens het inloopspreekuur van LEVgroep en Sociale Teams Helmond

Danny van de Laarschot is projectleider bij de gemeente Helmond. 
Wil je meer weten over de plannen voor de voormalige OMO-locaties 
in Helmond-Noord? Stel dan je vragen aan hem. 

Op het terrein aan de Abdijlaan, Adelaar-
plein en Uiverlaan staat nu nog een 
fontein. De fontein is al jaren buiten 
gebruik en er wordt gezocht naar een 
nieuwe invulling van deze plek. 

Op dit moment doet de gemeente samen 
met bewoners en vrijwilligers van de 
Heemkundekring onderzoek naar een 
goede invulling. Het moet in ieder geval 
een ontmoetingsplek worden waar veel 
groen te vinden is. Daarnaast wil de 
gemeente ook graag de geschiedenis 
van Binderen laten terugkomen. Hoe het 
pleintje er precies uit gaat zien, wordt 
nog bepaald. 

Waarom ben je vrijwilliger geworden?
‘Dat is heel simpel. Het is enorm nodig. Toen 
ik met pensioen ging, wilde ik iets doen 
voor ouderen. Sommigen zijn eenzaam of 
hebben hulp en zorg nodig. Toen ik een 
advertentie in de krant zag, gaf ik me op.’

Hoe bevalt het vrijwilligerswerk?
‘Heel goed. Vrijwilligerswerk maakt mijn 
leven mooier. Ik fiets altijd met goede zin 
naar huis als ik bij de Moeraseik ben ge-
weest. Het is niet alleen heel gezellig, maar 
het geeft ook voldoening. Daarnaast heb 
ik ook heel fijn contact met het personeel 
daar, we werken echt samen.’

Wat doe je als vrijwilliger? 
‘Ik begon op de dinsdagmiddag, lekker 
wandelen in de buitenlucht met bewoners 
die in een rolstoel zitten. Inmiddels doe 
ik meer. Zo ga ik af en toe mee een dagje 
weg, zoals naar de Efteling. Of ik versier de 
ruimte met Kerstmis. Daarnaast ben ik ook 
aangesloten bij een werkgroep die op zoek 
gaat naar meer vrijwilligers. We zijn nu met 
een groep van 32, hopelijk straks met nog 
meer. Je kunt je activiteiten als vrijwilliger 
altijd aanpassen aan je eigen agenda.’ 

Welke activiteiten zijn er nog meer?
‘Biljarten, knutselen, bewegen, 

‘Vrijwilligerswerk maakt je leven mooier’ 

Het personeel in de zorg staat onder grote druk. Ook in zorgcentrum Moeraseik komen ze vaak handjes te kort. 
Daarom zijn vrijwilligers ontzettend hard nodig. Niet alleen om bij te springen, maar vooral ook om leuke dingen 
voor bewoners te kunnen blijven organiseren. Stephan Stevens doet dit nu ruim een jaar en vertelt er graag meer 
over. ‘Het is heel leuk om mensen een plezier te doen.’

Girls Only-groep
Girls Only-groep wordt iedere donderdag-
avond van 18:00 tot 19:30 uur georgani-
seerd in wijkcentrum De Boerderij. Voor 
meiden vanaf 11 jaar. Van pepernoten 
bakken tot een hennaworkshop. De meiden 
bedenken zelf wat ze willen doen. 

Jongerengroep
Dit is hetzelfde concept als de Girls Only- 
groep, maar dan voor álle jongeren vanaf 
10 jaar. Ze leren niet alleen elkaar kennen 
door de activiteiten, maar ook zichzelf. De 
begeleiders van LEVgroep zijn er iedere 
vrijdag van 15.00 tot 16.30 uur in wijkhuis 
De Schabbert.

Activiteiten voor jongeren door LEVgroep 

Het team van Sociale Teams Helmond (Noord)

muziekavonden, lezingen en nog veel meer.’  
Wat goed is om te weten, is dat iedereen 
aan de activiteiten kan deelnemen. Niet 
alleen de bewoners van de Moeraseik zijn 

welkom om aan een activiteit mee te doen. 
En heb je daar geen zin in? Dan ben je ook 
welkom voor een lunch of kop koffie in het 
restaurant.

Ook vrijwilliger worden in de Moeraseik? 
Stuur dan een mail naar Stephan Stevens via 
stephan.stevens@zorgboog.nl of bel naar 
0900 - 89 98 636.

Kinderdisco
Maandelijks organiseert Team Wijkcentrum 
De Boerderij een kinderdisco voor kinderen 
tussen 6 en 12 jaar oud. Voor weinig geld 
kunnen zij een feestelijke avond beleven 
met snacks en frisdrank. De eerstvolgende 
disco is op vrijdag 20 januari. 

In Helmond Noord worden verschillende activiteiten georganiseerd door LEVgroep. Ook voor jongeren. Hierbij een overzicht.

Werkzaamheden 
30 kilometer-zone 
In de buurten Haverveld-Zuid en 
Bloem- en Paardenvelden gaat de 
maximumsnelheid naar beneden 
van 50 naar 30 kilometer per uur. Dat 
wordt gedaan om de verkeersveiligheid 
in de buurten te vergroten.

 De werkzaamheden in dit woongebied 
verlopen volgens plan. Ook komen er 
weinig klachten binnen van 
buurtbewoners.


