
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



In memoriam 
 

Op 17 juni
is op 73 
jarige 
leeftijd 
Peter van 
de 
Looverbos
ch 
overleden

Op 25 
decemb
er is op 
77 
jarige 
leeftijd  
Henk 
Ceelen 
overled
en 

Jaarverslag commissie Oud en 
Nieuw West  
 
Het was een jaar waarin zeer 
weinig nieuws te melden is voor 
Oud en Nieuw West. Dat Corona 
hierachter zit is geen nieuws.

Wel mochten we de 
Burgemeester en Wethouders 
verwelkomen, om vanuit Wijkhuis 
de Westwijzer, onze mooie wijk 
tijdens een wandeling te tonen. 



Ook is dit jaar Miranda   v d Loo, 
woonconsulent bij Wocom, en 
werkzaam in en voor Helmond 
West begonnen. 

Verder zijn er geen 
noemenswaardige gebeurtenissen
te melden vanuit het bestuur. 
Groet, Frank Driessen lid van Oud 
en Nieuw West. 
E- mail: f.driessen96@gmail.com 

Andere leden: 
Jan Peeters (Voorzitter) 
Riek Aben 
Hans Stienen 
Gerard vd Wiel 
Annelies vd Reek



                    Verslag Kroon Krollaan  2020   
Het afgelopen jaar was het zoals bij velen op zowel 
privé als zakelijk gebied vanwege de veel 
genoemde CORONA - Pandemie ook in onze wijk 
tamelijk rustig verlopen. Er is gesprek geweest met 
diverse personen in deze moeilijke tijd, ook soms 
kort overleg. Ook over de fiets-voetgangers pad / 
annex uitlaatstrook voor honden ; De fietsers maar 
ook andere gebruikers o.a. scooters bromfietsers 
maaimachines van een groenbedrijf , maken hier 
gebruik van ! Het  heeft helaas geen resultaat 
gehad. Er wordt vaak veel te hard gereden. Zeer 
gevaarlijk ! De wens van bewoners van het 
verwijderen van  de groenvoorziening door de 
gemeente is eindelijk gerealiseerd in de Professor 
Schermerhornlaan . Er werden in een aantal huizen 
aan de Dr. Dreeslaan ( senioren- woningen  en 
appartementen ) nieuwe keukens en/ of 
warmteketels geplaatst. Als iemand zich geroepen 
voelt om deel te nemen aan onze Cie. zou dat goed
zijn. Welkom,  Cor Rooijackers, bestuurslid. 



Verslag 2020   BRANDEVOORT              
Hallo allemaal ,
Sinds het jaar 2020  heb ik me opgegeven en ben ik lid 
van de Huurders Vereniging Wocom Helmond namens 
de diverse huurders in Brandevoort. Het is voor mij een 
beetje nieuw maar toch merk ik dat mensen het fijn 
vinden om iemand in de buurt te hebben met wie ze 
kunnen praten over en omtrent zaken die ‘n huurder 
aangaan. Mede hierdoor heb ik al verschillende dingen 
kunnen overleggen in de huurdersvereniging welke na 
overleg binnenkort opgelost zullen worden. Indien 
iemand zich ook geroepen voelt voor de wijkcommissie 
Brandevoort, gelieve dan contact op te nemen met de 
huurdersvereniging, zie onze website . Dus wellicht 
samen op naar het jaar 2022 om elkaar te helpen en/of 
klaar te staan ! Groeten Annelies Jussen , Brandevoort

B.C. Apostelwijk
In 2020 werden vanwege corona maatregelen
geen bijeenkomsten gehouden.  In zijn 
algemeen mag worden gesteld dat de situatie
rondom de huurwoningen in de Apostelwijk 
hier feitelijk ook geen aanleiding voor waren. 
Rondom de huurwoningen zijn geen 
calamiteiten te noemen, zaken lopen correct.
Hopelijk gaan of kunnen we 2021 weer elkaar
te ontmoeten en opmerkingen / feitjes met 



elkaar uitwisselen.            Mevr. M. van 
Dungen 
Onderstaand: overleg van het bestuur met de
beide consulenten Miranda van der Loo en 
Jesse Verbakel die voor de huurvereniging 
overleg voeren met en namens de coöperatie
voor onze wijken in Helmond. Naast onze 
voorzitter zit notulist Anita Govaers van de 
Woonbond   

Jaarverslag Annawijk 2020 
Op het moment dat dit jaarverslag wordt 
geschreven zitten we nog in de 
coronapandemie. 
In maart 2020 kwam ons kikkerlandje tot 
stilstand met als gevolg dat we een onzekere 
tijd tegemoet 



zouden gaan. Inmiddels is er weer veel 
mogelijk en zien we de toekomst weer wat 
rooskleuriger in. 
In dit jaarverslag blikken we terug op het jaar 
2020. 

Wijkontwikkelingsplan 
Verduurzamingswerkzaamheden 
huurwoningen Wocom 
Tijdens de coronapandemie liepen de 
verduurzamingswerkzaamheden aan de 
woningen 
van WoCom gestaag door. Een kleine 
vertraging met de buitenwerkzaamheden werd 
na de bouwvak 
al weer snel ingehaald. In november werden de
laatste woningen onderhanden genomen. 
Over het algemeen zijn de werkzaamheden 
goed verlopen. Maar waar gehakt wordt vallen 
echter ook spaanders! Niet alle bewoners 
waren even tevreden. Zo werden afspraken 
niet nagekomen en liet de 
communicatie te wensen over. Ook moesten 
bewoners lang wachten op de opleverpuntjes 
die nog 
gedaan moesten worden of de opleverpuntjes 
werden niet naar behoren uitgevoerd. 



Nieuwbouwwoningen 
Begin 2020 is er gestart met de bouw van 21 
nieuwbouwwoningen aan de Hoogeindsestraat 
en de Postelstraat. Begin september werd 
hiervan het hoogste punt bereikt. In december 
werd de eerste 
sleutel symbolisch overhandigd aan bewoner 
mevrouw Verdonschot die verhuisde naar een 
nultreden woning aan de overkant van de 
straat. 

Openbare ruimtes 
Ook de openbare ruimtes worden flink onder 
handen genomen. De belangengroep is nauw 
betrokken 
bij alle werkzaamheden. Zo is er in buurt 
Overspoor al het nodige gebeurt. Zo zijn de 
parkeerplaatsen 
en het openbaar groen al flink onderhanden 
genomen en zijn er nieuwe speeltoestellen 
geplaatst. 
De Annabuurt is begin 2022 aan de beurt. Deze
plannen liggen inmiddels op de tekentafel. 

Belangengroep Annawijk 
De belangengroep heeft in 2020 niet stil 
gezeten. Ondanks alle beperkingen die zijn 
opgelegd 
hebben we toch een aantal bijeenkomsten 
georganiseerd. Zo hebben we o.a. gesprekken 
gevoerd met 



enkele maatschappelijke organisaties om zo 
een kortere lijn te krijgen voor eventuele hulp 
en extra 
ondersteuning voor in de toekomst. Ook 
hebben we aandacht besteed aan de oudere 
bewoners 
door met ze in gesprek te gaan in deze 
sombere tijden.






