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1. Vernieuwing bestuur wijkraad  
Voorzitter Walter Schuurman en penningmeester Renée Teeuwsen nemen 
afscheid van de wijkraad op 31 december 2012. Er zijn al meerdere 
personen, die interesse getoond hebben.  
De vernieuwde wijkraad zal zich inspannen, na de overdracht van taken door 
de oude wijkraad, om organisaties en instellingen die in de wijk actief zijn te 
leren kennen; wijkbewoners kennis te laten maken met de wijkraad; partijen 
en bewoners uit te nodigen en te stimuleren betrokkenheid te tonen en actief 
mee te doen met initiatieven en activiteiten. 

 

Wijkraad Wijkbewoners; 
Instellingen en 
organisaties die in de 
wijk actief zijn 

 

2. Wijkraad geeft communicatie prioriteit 
De wijkraad wil langs meerdere sporen de communicatie met wijk 
onderhouden en zal die waar nodig verbeteren: wijkblad,  website, 
wijkpublicatieborden en wijkraadsvergaderingen. 
Wijkblad De Gazet 
De wijkraad is van mening dat Dierdonk beschikt over een goed wijkblad dat 
bij alle bewoners in de brievenbus valt. Zij wil hiervan gebruik maken om de 
wijk maandelijks te informeren over ontwikkelingen. 
Website 
De wijkraad Dierdonk vindt het belangrijk dat wijkbewoners de wijkraad  ook 
digitaal kunnen bereiken en omgekeerd dat de wijkraad een platform heeft 
om informatie bij een grote groep wijkbewoners te krijgen. De wijkraad heeft 
daartoe samen met de wijkvereniging een gezamenlijke website 
www.dierdonk.eu, dat als algemeen digitaal informatiepunt functioneert. 
Wijkpublicatieborden 
Dierdonk heeft drie wijkpublicatieborden bij de verschillende entrees van de 
wijk. Daarop is worden activiteiten en/of evenementen aangekondigd, die in 
de wijk plaatsvinden of die door wijkbewoners worden uitgevoerd. De 
wijkraad zal ook de komende periode geld blijven investeren om 
aankondigingen te kunnen plaatsen. 
Wijkraadsvergaderingen 

De wijkraad organiseert tenminste 2 maal per jaar een openbare 
wijkraadsvergadering om met bewoners te praten en indien gewenst hen te 
informeren over ontwikkelingen in de wijk. 
Wijkraad en LEVgroep organiseren 2 maal per jaar met de professionele en 
vrijwilligersketen een wijkbreed signaleringsoverleg.  Naast het bevorderen 
van de samenwerking is het doel van dit overleg het bespreken van 
ontwikkelingen en trends waarbij gekeken wordt wat er nodig is in Dierdonk.  

Wijkraad  
 
 
 
Wijkblad De Gazet, 
onderdeel van 
Wijkvereniging Dierdonk  
 
 
Wijkvereniging Dierdonk  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Signaleringsteam 
(samenwerking van 
professionele partijen) 

 

http://www.dierdonk.eu/
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3. Geld voor kleine bewonersinitiatieven 
Wijkbewoners hebben vaak goede ideeën en voorstellen voor kleinschalige 
initiatieven, die niet al te duur zijn en die de samenleving in Dierdonk 
verbeteren.  
De wijkraad wil deze wijkbewoners, met het oog op het vergroten van de 
leefbaarheid, ondersteunen bij de uitwerking en realisering van deze plannen.  
 
Hierbij kan mogelijk een beroep worden gedaan op het zogenaamde 
impulsbudget 2013 en 2014 van de Gemeente en het wijkenbudget van de 
Rabobank. 
 

Wijkbewoners 
Verenigingen,  
Organisaties 
 
 

Wijkraad 
 
 
 
 
 
 
Gemeente Helmond 
Rabobank 

 

4. Wijkbezoek college in 2013 
De wijkraad zal samen met haar partners en wijkbewoners in 2013 een 
wijkbezoek van het college organiseren. Er wordt naar gestreefd het 
wijkbezoek te combineren met de onthulling van het Carat-kunstwerk. 
 

Wijkraad Verenigingen,  
organisaties 
wijkbewoners 

 

5. Carat-kunstwerk in 2013 
De werkgroep Kunst in Dierdonk van de wijkraad zal in 2012 samen met de 
Stichting Carat en de Gemeente Helmond een kunstwerk van en voor 
wijkbewoners realiseren. Centraal staat het thema verbinden en ontmoeten. 
 
De wijkraad zal initiatief nemen om samen met de Gemeente Helmond bij het 
kunstwerk voor passende verlichting te zorgen.  De wijkraad zet daarbij eigen 
middelen in en de Gemeente zal hierin co-financieren (Knelp. Woonomg.). 
 

De werkgroep Kunst 
in Dierdonk van 
Wijkvereniging 
Dierdonk  
 
Wijkraad 
Gemeente Helmond 

Stichting Carat 
Gemeente Helmond 

 

6. Jongeren betrekken bij ontwikkelingen in de wijk 
In Dierdonk wonen veel jongeren en die groep wordt de komende jaren 
groter. De wijkraad wil zich inspannen om deze groep te betrekken bij 
ontwikkelingen in de wijk.  
 
De wijkraad gaat de mogelijkheid onderzoeken om te komen tot een 
jongerenwijkraad. 
 
Zorgpunt blijft de locatie van de zgn. Promenade nabij Dierdonkpark, waar 
jongeren zich vaak ophouden. Het JeugdPreventieTeam zal zich inspannen 
om samen met wijkraad tot een goede aanpak van overlast te komen.  
 

 
 
 
 
 
Wijkraad 
 
 
JPT (Gemeente 
Helmond, LEVgroep, 
BJBrabant, Politie) 

 
 
 
 
 
 
 
 
Wijkraad 
 

 
 
 
 
 
2013 
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7. Grote verkeersruit/N279 
De wijkraad zal samen met andere bij de N279 betrokken wijken optrekken in 
het Provinciale proces om tot de zgn. grote verkeersruit / N279 te komen. 
Inzet zal erop gericht zijn de belangen van de wijk te behartigen en zo 
mogelijk nieuwe informatie te communiceren (bijvoorbeeld via De Gazet / 
website) met de wijkbewoners. 
De gemeente informeert de wijken middels regelmatig overleg waarbij de 
betrokken wijken worden uitgenodigd.  
 

Wijkraad 
 
 
 
 
 
Gemeente Helmond 

Provincie Noord-Brabant 
Gemeente Helmond 
Wijkraden H-Noord, 
Rijpelberg, en 
Brouwhuis 
 
Wijkraden Dierdonk,  
H-Noord, Rijpelberg, en 
Brouwhuis 

 

8. Sfeerverlichting in de Kerst- en Nieuwjaarsperiode 
De wijkraad vindt het belangrijk dat passend bij de beeldkwaliteit van de wijk 
er nabij de plek waar de voorzieningen centraal in de wijk liggen ook met de 
donkere dagen rond Kerst en Nieuwjaar feestelijke verlichting komt. 
De wijkraad zal hiertoe actie ondernemen met bijdrage uit het Impulsbudget. 
 

Wijkraad Gemeente Helmond  

9. Informatiepaneel 
Een idee uit de wijk is door wijkraad en Gemeente Helmond opgepakt. Met 
een bijdrage van de wijkraad uit het Impulsgeld zal langs de route in Dierdonk 
een informatiepaneel worden geplaatst met daarop informatie over de 
geschiedenis van de locatie Dierdonk. 
 

Gemeente Helmond Wijkraad 
 

2013 

10. Bomenboekje 
Een idee uit de wijk is door de wijkraad opgepakt. Met bijdragen van de 
wijkraad en uit het impulsbudget zal een boekwerkje/brochure worden 
gemaakt met bijzondere bomen die in Dierdonk staan. Mogelijk wordt daarbij 
ook een beroep op het wijkenfonds van de Rabobank gedaan. 
 

Wijkbewoner Wijkraad 
Gemeente Helmond 
 

2013 

11. Pilot riet maaien 
Bewoners aan de Parnassiasingel hebben verzocht om meer riet te maaien. 
In goed overleg is besloten een pilot uit te voeren waarin jaarlijks in plaats 
van 50% nu 75% van het riet gemaaid wordt. 100% van het riet in de singels 
maaien is niet mogelijk, in verband met de aanwezige flora en Fauna. 
Volgend jaar wordt de pilot geëvalueerd. Mogelijk wordt deze intensivering 
dan ook toegepast op de andere singels. Het riet aan de Dierdonklaan wordt, 
in verband met de waterafvoer, al jaarlijks voor 100% gemaaid. Op het riet 
aan de vijver is, in verband met de wetgeving Flora en Fauna, maatwerk aan 
de orde. De aanwezige orchideeën maken een intensieve en specifieke 
aanpak noodzakelijk. De aanwezige soort moet in stand worden gehouden. 

Gemeente Helmond 
 

Wijkbewoners en 
Wijkraad 

2013 



WIJKACTIEPLAN DIERDONK 2013 – 2014         Pagina 4/7 

DEFINITIEF     12 december 2012      pagina 4/7 
 

Nr. Activiteit Trekker Betrokken partners Status 
 

12. Klein Onderhoud Wegen 
De Gemeente Helmond zal op twee plekken, Sandenberglaan en 
Ockenburgpark, reparatiewerken aan de asfaltverharding uitvoeren.  
 

Gemeente Helmond, 
Afdeling Beheer 
Openbare Ruimte 

 2013-2014 

13. Controle Hondenbeleid 
Op basis van een verzoek van de hondenwerkgroep van de wijkraad 
Dierdonk aan de Gemeente Helmond, zal die de Stg. Stadswacht Helmond 
inzetten voor een extra campagne in het kader van het hondenbeleid. 
Die campagne tegen overlast door hondenpoep, bestaat uit: 

 Informatie / communicatie met hondenbezitters en overige 
wijkbewoners; 

 Verscherpt toezicht en handhaving door Stadswacht 

 Focus op belangrijkste overlastplekken en bijzondere aandacht voor 
speelplekken. 

 

Afd. BOR, Gemeente 
Helmond; 
 

Hondenwerkgroep v.d. 
Wijkraad Dierdonk 
Stg. Stadswacht 
Helmond 

2013 of 2014 

14. Buurtbusproject 
De wijkraad zal in de periode 2013-2014 de verdere mogelijkheden 
onderzoeken om busvervoer in de wijk te realiseren. 
 

Wijkraad  
 

 2014 

15. Sportstimulering voor kinderen  
Kinderen in de wijk worden actief gestimuleerd om meer te sporten door 
middel van naschoolse activiteiten, ook in de vakanties. 
 
Van de wijkraad wordt verwacht dat zij  

 Sportstimulering actief uitdraagt in de wijk; 

 Sportstimuleringsprojecten (incidenteel financieel) ondersteunt; 

 Meewerkt aan het maken van een buurtscan/buurtactieplan met het 
inbrengen van kennis over de vindplaatsen van jeugd en over de 
behoefte van buurten met betrekking tot 
programma’s/activiteiten/inrichting op speelveldjes. 

 
Er een samenwerking tussen Stichting JIBB (Jeugd In Beweging Brengen) en 
Stichting LEVgroep waarmee er in elke schoolvakantie een activiteit 
aangeboden wordt voor jongeren van groep 7/8 basisschool en klas 1 van 
het voortgezet onderwijs.   
 

Stichting Jeugd in 
Beweging Brengen 
(JIBB) 

Alle basisscholen 
Alle sportverenigingen 
 
 
Wijkraad 
 
 
 
 
 
 
 
LEV-groep 

2013-2014 
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16. Buurtpreventie 
LEV-groep en Politie zoeken samen met geïnteresseerde buurtbewoners 
naar mogelijkheden om tenminste één  buurtpreventie-project te starten. 
 

LEV-groep; 
Politie 

Buurtbewoners; 
Wijkraad  

2013-2014 

17. Dierdonk steekt energie in energiebesparing 
Energie is hot! Woonlasten worden mede bepaald door de hoogte van de 
energierekening. De verwachting is dat die rekening, voor iedereen, de 
komende jaren alleen nog maar hoger zal gaan worden. Daarmee wordt 
aangegeven dat het tijd is om te bekijken waar er mogelijkheden liggen voor 
energiebesparing. Dit niet alleen op het gebied van voorzieningen en 
woningaanpassingen maar tevens inzake gedragsonderdelen en 
energiezuinige apparaten.  
De gemeente Helmond gaat samen met de wijk Dierdonk, in het kader van 
haar lokaal klimaatbeleid, op zoek naar initiatieven van bewoners op het 
gebied van energiebesparing. Door middel van wijkgerichte 
energiebesparingsprojecten wil de gemeente Helmond tevens aandacht 
schenken aan de leef- en woonomgeving van de bewoners in de wijk. 
 
Een goed voorbeeld hiervan is dat de Gemeente Helmond samen met en 
voor de wijk een “Energie café” gaat organiseren waarin verschillende 
mogelijkheden en ideeën gepresenteerd worden op het gebied van 
energiebesparing, doormiddel van gedrag en voorzieningen, en het 
opwekken van duurzame energie. Tijdens dit Energie café, wat reeds in 
enkele wijken georganiseerd is, worden verrassende energiebesparende 
adviezen en bruikbare tips gegeven waardmee de woonlasten en dus de 
portemonnee positief wordt beïnvloed.  
Een ander voorbeeld van het wijkgericht energiebesparingsproject is dat de 
Gemeente Helmond een zogenaamd Energie Prestatie Advies (EPA-advies) 
gaat opstellen voor bepaalde kenmerkende type woningen in de wijk. Dit 
advies zet precies op een rij welke maatregelen in een woning of gebouw een 
optimale besparing geven op de energierekening en tegelijkertijd zorgen voor 
meer wooncomfort en een gezonder binnenklimaat.  
 
Om zo’n bewonersavond tot een succes te maken zal de wijkraad betrokken 
worden bij de voorbereiding. Hen zal met name gevraagd worden welke 
thema’s op energiegebied relevant kunnen zijn voor Dierdonk. De wijkraad 
Dierdonk heeft hun medewerking toegezegd.  
 

Gemeente Helmond Particuliere 
woningbezitters 
LEV-groep 
Wijkraad 

2013-2014 
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18. Beekherstel en ecologische verbindingszone Bakelse Aa 
Het Waterschap Aa en Maas heeft een projectplan vastgesteld voor de 
uitvoering van de regionale waterberging “Dierdonk” in combinatie met 
beekherstel en inrichting van de ecologische verbindingszone (EVZ) van de 
Bakelse Aa. Gemeente Helmond en Waterschap Aa en Maas hebben voor 
de uitvoering een samenwerkingsovereenkomst gesloten. De regionale 
waterberging, EVZ, beekherstel en vispassages moeten in 2014 gereed zijn. 
De Gemeente Helmond is ook partij omdat de inrichting van de noordelijke 
planrand Dierdonk deel uitmaakt van het Projectplan. Deze planrand heeft 
een natuurbeschermingsstatus gekregen. Het 'Projectplan' is november 2012 
voor inspraak gepubliceerd. 
 

Waterschap Aa en 
Maas 

Gemeente Helmond 
Provincie Noord-Brabant 

2014 

19. Themabijeenkomsten 
Basisschool Dierdonk vindt het belangrijk hun ouders te informeren over 
onderwerpen die te maken hebben met opvoeding en onderwijs. 
De school gaat  jaarlijks tenminste één themabijeenkomst (middag of avond) 
houden. Op grond van een geconstateerde behoefte zullen ouders / 
wijkbewoners voor een bepaald onderwerp worden uitgenodigd. 
 
Mogelijke onderwerpen zijn: pubers en hun gedrag; en veilig vuurwerk 
gebruiken. 
 

Basisschool 
Dierdonk 
 

Doelgroepouders en 
Eventueel wijkbewoners 

2013 en 2014 

20. Schoonmaakacties 
Basisschool Dierdonk zorgt ervoor, in het kader van het onderwijs in actief 
burgerschap, dat er jaarlijks tenminste één schoonmaakactie wordt 
gehouden, waarbij een bepaald gedeelte van de wijk  door de leerlingen 
wordt gezuiverd van zwerfvuil. 
 

Basisschool 
Dierdonk 

Gemeente Helmond. 
 

 

21. Zorg en aandacht voor ouder wordende wijkbewoners 
Basisschool Dierdonk vindt het belangrijk dat leerlingen worden opgevoed 
om in de eigen woonomgeving oog te hebben voor ouder wordende mensen 
die moeite hebben om mee te doen in samenleving. 
De basisschool zal daartoe jaarlijks twee maal een actie organiseren, waarbij 
de kinderen wijkbewoners uit de doelgroep bezoeken met een attentie. 
Te denken valt daarbij aan Kerstlichtjesactie en aan de Fruitschalenactie met 
Pasen. 

Basisschool 
Dierdonk 
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Helmond, 12 december 2012, voor akkoord namens de trekkers van actiepunten, 
 
 
 
 
 
 
Dhr. W. Schuurman     Dhr. J. van den Heuvel       
Voorzitter      Wethouder Wijkgericht Werken 
Stichting Wijkraad Dierdonk    Gemeente Helmond       
 
 
 
 
 
  
Mevr. J. Aerts      Dhr. W. Klomp      Dhr.  J. Slegers 
LEV-groep      Politie  Zuidoost Brabant    Stichting Jeugd in beweging brengen  
 
 
 
 
 
 
 
 
Mevr. K. Nas      Dhr. F. Lier       Dhr. P. van Wetten 
BJBrabant      De werkgroep Kunst in Dierdonk van    Basisschool Dierdonk 

Wijkvereniging Dierdonk 
 
 
 
 
 
  
 
 
Dhr. E. de Groot 
Waterschap Aa en Maas 


