
  

Jaarverslag 2019 
Bewonerscommissie Houtsdonk hee2 7 bestuursleden te weten: 

 
Van links naar rechts: Nellie van Bussel, Antoon Hoefnagels, Henk Ceelen (secretaris) Eugenie Aben, 
Peter van de Looverbosch, Johan Verstappen (voorziHer) en Chris Schriks. 

De Bewonerscommissie Houtsdonk hee2 in 2019 enkele agendapunten op zijn programma staan, 
hieronder zijn enkele punten benoemd.   

Veiligheid  
Door het camera bewakingssysteem bij de hoogbouw inclusief de parkeerplaatsen is de veiligheid op 
die plek vergroot. Het aantal auto inbraken en sluikstorRngen zijn met 85% gedaald.  
De overlast die nu nog in de wijk plaatst vind is hoofdzakelijk drugsgerelateerd, zoals het dealen 
hiervan. Bewoners die dit zien kunnen dit melden via de Whatssapp alert Houtsdonk, de 
buurprevenRe Houtsdonk gaat dan acRe ondernemen.    

Overlast   
In de flat aan de wethouder van Deutekomplein zijn 20 kleine appartementen. Hierin wonen de 
meeste overlastveroorzakers. In 2019 zijn er twee overlast veroorzakers uit hun appartement gezet 
en de overige drie hebben een waarschuwing gekregen. Zo zal de woCom na ontvangst van een 
melding direct naar de overlast veroorzaker reageren wat bij herhaling op termijn kan resulteren met 
het ontbinden van het huurcontract.  

Bewonerscommissie 
Houtsdonk        6 



De kleinere appartementen hebben een 50+ status gekregen zodat de nieuwe bewoners beter passen 
bij de overige bewoners van de flat.                                                                                              7 

Stand van de renova7eplannen hoogbouw. 
De bewonerscommissie hee2 op 18 september de 1e vergadering van de projectcommissie  
gehouden. Van de woCom waren Gerda Hekker, Reggie van de Ven en Barry van Eyk aanwezig. 
Uit de vergadering kwam naar voren dat Reggie van de Ven de nieuwe Consulent Projecten van de 
HEBOMA flats in Houtsdonk wordt. Op deze vergadering werd een inventarisaRelijst gemaakt wat 
voor ons de belangrijkste urgenRepunten zijn: unaniem werd aangegeven dat isolaRe van de flats 
prioriteit hee2. Verder kwam, het verbreden van de balkons en het verhogen hiervan, de slecht 
werkende schuifpui, tocht bij de voordeur en tocht bij de overige kozijnen ter tafel. Barry van Eyk gaat 
dit alles inventariseren en zal later met een uitsluitsel komen.     

Door de complexiteit van dit project zijn de plannen nog niet concreet, er zal nog het nodige 
gerekend moeten worden. Een projecHeam is nog volop met projectvoorbereiding bezig. 

De volgende projectcommissie vergadering staat op 1 april 2020 gepland. 

Scootmobiel-ruimte 
De woCom wil bij beide flats een Scootmobiel - ruimte of plaatsen maken. Dit zal Rjdens de renovaRe 
uitgevoerd worden. 

Jaarvergadering 2019 
Door het uitblijven van de concrete renovaRe plannen is de jaarvergadering  verplaatst naar 
november 2020.  

Buurtac7viteiten  
De bewonerscommissie gee2 advies en indien nodig ondersteuning bij acRviteiten.  

Op 16 maart, Rjdens NL doet, werd er een ContaineracRe gehouden. Een opruim acRe waar 
bewoners van Houtsdonk graRs hun grof huisvuil kwijt konden. Hier werd volop gebruik van gemaakt. 

Op 9 juni, 1e Pinksterdag, werd de jaarlijkse Kofferbakverkoop gehouden. Bewoners uit de wijk 
deden goede zaken door hun overtollige spullen voor hun deur of op het grasveld achter de grote flat 
te verkopen. Door het mooie weer werd het terras van de Buurtkamer goed bezocht. Kortom het was 
een geslaagde dag. 

Op 28 september, Rjdens Burendag, vonden onderstaande acRviteiten plaats.   

Op het parkeerterrein voor de Buurtkamer, werd  een gezellige burendag gehouden met Live muziek 
en lekkere hapjes.  

 

                          

       



Buiten ac7viteit Houtsdonk 
Op 27 juni is er een inloopavond gehouden in de Buurtkamer met als thema buitenacRviteit.  
Deze avond is samen met Jibb+ georganiseerd naar aanleiding van vragen van bewoners om een 
sporReve acRviteit in onze wijk te krijgen. Tijdens deze avond kwam naar voren dat een Jeu de 
Boulesbaan zeer welkom was. Er waren die avond al 21 aanmeldingen om een vereniging op te 
richten. Door de financiële bijdragen van: de Gemeente Helmond, Wijkraad Helmond-West, woCom 
en de RABO bank, is er een mooie Jeu de Boulesbaan aangelegd achter bij het terras van de 
Buurtkamer. Op zaterdag 18 april 2020 wordt deze feestelijk geopend door onze wijkwethouder 
Harrie van Dijk.     

Groenvoorziening  
Met de Gemeente is afgesproken dat de groenvoorzienig bij de parkeerplaatsen bij de hoogbouw 2x 
per jaar kort gesnoeid wordt zodat de veiligheid daar hoog blij2. Ook worden er nog borders 
aangeplant en opgevuld .  

Denk aan MAX 
Het hard rijden in onze wijk is een probleem waar iedereen zich aan stoort. Het zijn voornamelijk 
enkele bewoners en bezoekers die veel te hard rijden. Het is een 30 km zone! Bij deze wil ik ook de 
bewoners vragen om zich aan de geldende snelheid te houden. Een ongeluk is zo gebeurd.  

Vrijwilligers Houtsdonk 
In onze wijk zijn navolgende vrijwilligers acRef:  
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Bij de Frans van Bommelstraat werden struiken gepland en aan het eind van deze acRviteit werd 
onze “tuinman” en aanvoerder van vele vrijwilligers, Peter van de Looverbosch in het zonnetje 
gezet.  
Het bloeiende perk kreeg de naam  Peters HoQe.  

                               



De buurtprevenRe hee2 er 9 die er voor zorgen dat de wijk veiliger wordt. 
De Buurtkamer hee2 er 13 zij verzorgen de acRviteiten in en rond de Buurtkamer. 
De hoogbouw hee2 er 18 die elke 1e maandag van de maand rondom de flat schoonmaken. 
De bewonerscommissie hee2 er 7 zij beharRgen de belangen van de bewoners. 
Project mozaïekbank hee2 er 6 zij maken momenteel een blikvanger voor onze wijk. 

Feestavond vrijwilligers 
Op 10 december hebben we een gezellige feestavond georganiseerd voor de vrijwilligers. De opkomst 
was groot en iedereen leerde elkaar beter kennen. Na de speech kregen zij voor hun inzet als geste 
een waardebon aangeboden.    

Op de agenda van 2020 staan:                                                                                                              9 

1. Overlast in de wijk:  
Die willen we zo veel mogelijk beperken. 

2. BuurtacRviteiten:  
Het adviseren en indien nodig ondersteunen hiervan. 

3. Denk aan MAX:  
Extra aandacht voor de 30 km zone 

4. RenovaRe:  
krijgt hopelijk in 2020 gestalte. 

5. Vrijwilligers:  
Om onze wijk schoon en leenaar te houden hebben we vrijwilligers nodig. Ik hoop dat enkele 
buurtbewoners zich aanmelden om dit te realiseren.  

6. Jaarvergadering 2020 organiseren. 

Helmond,  
Johan Verstappen  
VoorziHer Bewonerscommissie Houtsdonk 

 


