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                                       Voorwoord 
Een jaar wat bij velen zeker de nodige 
herinneringen oproept! Covid-19 hield de wereld 
in haar greep. Lockdown, avondklok, quarantaine 
verplichtingen, testen etc. etc. staat bij velen nog
in het geheugen gegrift.  
Ook hebben we van vele geliefden afscheid 
moeten nemen. Nu we dit schrijven, eind 2021, is
gelukkig de situatie “redelijk” normaal.
Het vaccinatie programma heeft de pandemie 
afgezwakt en begint het leven weer wat kleur te 
krijgen. In 2020 stonden de activiteiten van h v 
woCom Helmond vanzelfsprekend ook op een 
laag pitje.
Communicatie via de digitale weg was wel een 
alternatief maar niet meer dan een alternatief! 
De contacten met woCom, woonbond en collega 
huurdersvereniging ging via Teams -  streaming.
Goed 2021 heeft de ommekeer gebracht en 
hopelijk gaan we die vasthouden. 
Bewonerscommissies en de bestuurlijke 
bijeenkomsten zijn weer opgestart.
Hopelijk gaan we dat merken bij de Algemene 
Vergadering op dinsdag 26 oktober in het 
wijkgebouw Westwijzer.
Ik hoop u daar te mogen begroeten.
Berry Smits, voorzitter  h v  woCom Helmond  



De 1e volledige bijeenkomst na de 



                  I C T  

Afgelopen jaar is het bestuur erin 
geslaagd om samen met het bureau  
MONYET o.l.v. Amaya Hagelaar ( Den 
Haag ) onze   website   helemaal aan te   
passen en te voorzien van een actuele 
indeling en inhoud.



We hopen dat het een stap is in de 
toekomst.

Helaas is bestuurslid Henk Ceelen  van de 
wijk Houtsdonk in December 2019 ons 
ontvallen  wegens ziekte en nadien aan de 
gevolgen van  het Coronavirus. Met respect 
herinneren we hem met zijn kenmerkende 
lach. Dag Henk,  en bedankt voor je inzet ,  
het Bestuur



 

Bewonerscom
missie

Houtsdonk

Jaarverslag 2020
De Bewonerscommissie Houtsdonk begon 2020 
met 7 bestuursleden te weten:
Nellie van Bussel, Antoon Hoefnagels, Henk 
Ceelen (secretaris) Eugenie Aben, Peter van de 
Looverbosch, Johan Verstappen (voorzitter) en 
Chris Schriks. In de loop van het jaar kwam hier 
verandering in op 17 juni overleed Peter van de 
Looverbosch en op 25 december overleed Henk 



Ceelen. Wij wensen de families sterkte toe met 
dit verlies.
2020 is een jaar waarin corona nogal wat teweeg
bracht en alles werd anders. Je moest je aan 
nieuwe regels houden, iets organiseren werd 
steeds moeilijker. Toch hebben we het een en 
ander kunnen doen. Hieronder treft u enkele 
activiteiten aan.
Wijkbezoek B&W
De wijk Houtsdonk werd op 8 februari bezocht 
door de Burgemeester en wethouders. In de 
Buurtkamer werd ingegaan op de wekelijkse 
activiteiten die daar georganiseerd worden en 
wat de vele vrijwilligers in de wijk deden. Zo 
draaien 13 vrijwilligers de dagelijkse activiteiten 
in de Buurtkamer. Elke 1e maandag van de 
maand maken 16 vrijwilligers rondom de flats 
schoon, de buurtpreventie heeft 7 vrijwilligers die
de wijk veiliger maken en de bewonerscommissie 
die met 7 vrijwilligers de activiteiten 
ondersteunen en/of begeleiden en de belangen 
van de huurders behartigen. Tijdens het rondje 
door de wijk sprak de Burgemeester met enkele 
bewoners en werd ook de tuin van Peter van de 
Looverbosch bezocht.   
Helmond West ruimt op
Op zaterdag 4 juli is er in de wijk een 
containeractie gehouden. De bewoners uit de wijk
konden hier hun grof huisvuil kwijt. De actie is 
mede mogelijk gemaakt door de woCom. 



Mozaïekbank en Jeu de Boulesbaan 
Houtsdonk
Op 19 juli is door wijkwethouder Harrie van Dijk 
de mozaïekbank onthuld en de Jeu de Boulesbaan
geopend.  

     v.l.n.r Annemie, Mia, Stiena, Petrie, Anneliesen en 
Eugenie       v.l.n.r Harrie, Willem, Henk en Joop



Burendag 
Zoals voorgaande jaren werd er weer een 
burendag gehouden op het parkeerterrein voor 
de Buurtkamer . De plaatselijke band Sixty4  
zorgde met livemuziek uit de jaren 60 en 70 voor 
een goede stemming en er werd volop gedanst. 
Door de grote opkomst was het een geslaagde 
burendag. 
Feestavond vrijwilligers
Door de corona perikelen is feestavond voor de 
vrijwilligers niet doorgegaan.
Er is een bedankbrief met enkele presentjes 
aangeboden door de woCom en de 
bewonerscommissie.   
Agendapunten van 2020 

Overlast  
In de flat aan de wethouder van Deutekomplein 
zijn nog enkel bewoners die voor overlast zorgen.
Bewoners kunnen hiervan melding doen bij de 
woCom en indien nodig wordt de veroorzaker 
bezocht en kan er een dossieropbouw 
plaatsvinden wat op termijn kan resulteren met 
het ontbinden van het huurcontract.
Hangjeugd 
Ook in onze wijk hebben we “hangjeugd”,  door 
een gesprek aan te gaan, tonen ze begrip en  
veroorzaken ze weinig tot geen overlast. Ook 
wijzen hen op het basketbal veldje achter de 
Frans van Bommelstraat waar ze ongestoord hun 
gang kunnen gaan.  
 



Stand van de renovatieplannen hoogbouw.
In 2020 hebben we nog enkele vergaderingen 
over dit onderwerp gehad. Het belangrijkste is 
dat er een gebiedsvisie komt vanuit de gemeente
wat er met de wijk Houtsdonk gaat gebeuren. 
Deze Gebiedsvisie zal in 2021 plaatsvinden.
Scootmobiel-ruimte
De woCom wil bij beide flats een Scootmobiel - 
ruimte of plaatsen maken, de plannen laten nog 
op zich wachten, dit vanwege de gebiedsvisie.
Jaarvergadering 2020
Door  corona en het uitblijven van de concrete 
renovatie plannen is de jaarvergadering  
verplaatst naar 2021/2022. 
Op de agenda van 2021 staan:

1. Overlast in de wijk: 
2. Buurtactiviteiten: 
3. Renovatie: 
4. Vrijwilligers: 

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

5. Jaarvergadering 2021 organiseren.

Johan Verstappen 
Voorzitter Bewonerscommissie Houtsdonk


