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1.  A             Bewonersinitiatieven                                                       
Wijkraad  ondersteunt en stimuleert ontmoetingsactiviteiten 
in straten zoals een gezamenlijke bbq met € 100,-- per 
activiteit

W.van Hoof Dit buurtbudget voor bewonersinitiatieven wordt 
middels vergaderingen, wijkblad en website 
bekend gemaakt. Bewoners kunnen aanvragen  
indienen bij secretariaatwijkraad@dierdonk.nl.

continue

500

2.  C Communicatie                                                            De 
wijkraad vindt het belangrijk bereikbaar te zijn voor 
buurtbewoners en actief te communiceren met de 
wijkbewoners. De wijkraad zet daarvoor de volgende 
instrumenten in: 
* Tweemaandelijks openbare wijkraadsbijeenkomsten in 
Parkzicht                           
* Maandelijks een informatief artikel in het wijkblad de 
Gazet                 
* Algemene informatie via de website: www.dierdonk.nl, 
twitter en facebook 
* Wijk aankondigingsborden;                                                                                                                    

Wijkraad continue

1.400
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3.  C Hanging baskets  en kerstverlichting                                                            
De wijkraad verzorgt dit jaarlijks in enkele hoofdstraten                                                  

Wim van Hoof en 
Ari Manders en 
AH.

Jaarlijks  laten wij 23 bloenbakken hangen à 
98,- En 23 kerstballen a 135,--waarvan er 8 
gratis zijn, deze worden gefinancierd door het 
Wijkmanagement. 

2022 en 2023
AH doet dit jaar ook meeen 
het wijkmanagement betaalt 
deze dit jaar

4.279

4.  C Activiteiten van de basisschool:                                                            
1. jaarlijks met de basisschoolkinderen een gedeelte van 
de wijk zuiveren van zwerfvuil e.d.
                         
2. Kinderen basisschool leren de ATB baan te gebruiken

Dierdonkschool
Pieter van Wetten; 
Trekker Arie 
Manders  Elvera

voorjaar 2022 
en 2023

250

5.  A Dierdonkdagen
De Stichting Dierdonkdagen spant zich jaarlijks in een 
evenement in de wijk te organiseren. De wijkraad en 
wijkvereniging dragen hieraan financieel bij.

Stichting 
Dierdonkdagen
Walter 
Schuurmans 
namens wijkraad  
Arie Manders

2022 en 2023

1.250

5.   A Inloopmiddag                                                                  
Wekelijks (10 maanden) organiseren enkele wijkbewoners 
een inloopmiddag in Parkzicht voor wijkbewoners met o.a. 
workshops, spellen e.d. 

Ine van Lierop en 
Myriam Janssen 
Wim van Hoof 

Een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten 
met 1x p/m een activiteit, een kaartmiddag. De 
wijkraad draagt hieraan financieel bij.

2022 en 2023 Gaat voorlopig nog een half 
jaar door, tot verhuizing Ine 
van Lierop

900

6.   D WhatsAppgroepen                                                      
WhatsApp-groepen in de wijk zijn volledig dekkend.

Marieke Reijnders  
Politie en LEV-
groep; Trekker Arie 
Manders

Bewoners zullen op het gebied van veiligheid 
zelf initiatief moeten nemen.                                                                                                                                                                                

continu

200
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7   B Onderhoud ATB-jeugdroute                                                                    
In het najaar 2018 is deze baan feestelijk in gebruik 
genomen. Wijkraad, Rabobank en gemeente hebben 
financieel bijgedragen aan dit initiatief. 

Trekker Arie 
Manders

De baan wordt intensief gebruikt en wordt door 
de Bakelsbosgroep onderhouden. 

2022 en 2023 

200

8.  B Kerstboom                                                                       
Wordt jaarlijks door medewerkers Parkzicht op het dak 
geplaatst

Trekker:Wim van 
Hoof

er dient echter jaarlijks onderhoud aan worden 
gepleegd

continu
100

9.  B Bewoners contact/verbinding                                  Er 
moet meer contact zijn tussen zowel jong en oud. Er is te 
weinig sociale cohesie

wijkraad Een grotere betrokkenheid van wijkbewoners 
met de activiteiten in de wijk. Wijkbewoners 
bekendheid geven over activiteiten van de 
wijkraad en wijkvereniging. 

continu

                     ? 500

10.  B Beweegtuin                                                                 
Enkele jaren geleden zijn in Dierdonk bewegingstoestellen 
geplaatst voor de inwoners. Vanaf die tijd tot nu werden 
deze toestellen zelden gebruikt door de inwoners. 
Conclusie: De gemeente heeft toestemming gegeven om 
de instrumenten te plaatsen in het Dierdonkpark onder de 
naam "Beweegtuin"

Arie Manders Eenmalige investering beweegtuin: bijdrage 
Wijkraad en Wijkvereniging elk €1700, het 
restant wordt betaald door Gemeente Helmond 
(incl. balken) Oplevering maart 2023

continu

Nu zorgen dat de bewoners 
onderleiding van Jib mee 
gaan doen met de 
wekelijkse oefeningen

500

11.  B Energietransitie Er heeft zich in Dierdonk een clunje 
gevormd dat gaat bekijken hoe we gezamenlijk energie 
in Dierdonk voor de bewoners kunnen opwekken. In 
eerste instantie wordt gedacht aan zonnepanelen

Arie Manders Op langere termijn denken we ook aan 
thuisbatterijen en eventueel een 
gemeenschappelijke batterij

250

A= bewoners

B=Infrastructuur/leefomgeving

C=bedrijven/verenigingen

D=veiligeheid


