
aan dat wel te willen doen. Dus bestaat de 
kascontrolecommissie volgend jaar uit Mevr. Aben en Mevr. v. 
Bussel. Bij deze alvast bedankt namens het bestuur. 
Bestuursverkiezing: In het bestuur zijn enkele wisselingen 
gebeurd dit om diverse redenen. Zo is lid H. Ceelen helaas 
overleden en heeft A. Johann zich teruggetrokken als lid. Dit wil 
zeggen dat er enkele nieuwe in het bestuur zijn toegetreden en 
wel Mevr. A. Jussen voor de buurt Brandevoort en mevr. E. Aben
voor de buurt Houtsdonk. De aanwezigen geven deze mensen 
toestemming om in het bestuur plaats te nemen. Maar we zijn 
nog altijd op zoek naar vrijwilligers in de buurten Apostelwijk, 
Brandevoort en Kroon-Krollaan die daar willen toetreden in de 
bewonerscommissie. Zij die zich geroepen vinden kunnen zich 
opgeven bij Hans Stienen mail: j.stienen5@kpnmail.nl. 
Woonbond: Helaas heeft op allerlaatste moment Anita Govaerts
zich moeten afmelden vanwege ziekte. Er is wel een overzicht 
door haar geschreven wat de woonbond op het moment 
bezighoudt: Zij willen een gerichte aanpak van de 
energiearmoede onder alle huurders. Er is een meldpunt en wel
MELDPUNT ENERGIEALARM. Hierop kunnen huurders hun 
problemen kwijt. Zondag is er een woonprotest geweest er 
waren enkele duizenden gekomen om het recht van betaalbaar 
wonen te bepleiten. 8000 tot 10000 waren er. 
Huurtoeslagaffaire is ook steeds groter aan het worden. Ook 
hier is een meldpunt voor opgericht en wel MELDPUNT 
HUURTOESLAG. Er wordt ook hier geklaagd over de forse 
bedragen die moeten worden terug betaald. Ook hier zijn geen 
duidelijk rechtsgeldige reden voor. Wij gaan ons hiervoor 
inzetten en hopen op korte termijn hier een antwoord op te 
vinden. RONDVRAAG: Alleen Christ geeft aan iets te willen 
opmerken, waarom zijn de stukken niet op de website 
geplaatst, het antwoord was dat er een te korte tijd was om dit 
te doen, zodoende staan ze er niet op, volgende algemenen 
vergadering zullen we ze wel plaatsen. Hierna sluit de voorzitter
de vergadering met de mededeling dat het gebruikelijke 
drankje en hapje klaar staan. Voor de opluistering van het 
geheel zal het duo DUBBEL TRUBBEL voor ons optreden, 
nogmaals allen bedankt en straks wel thuis.



Bewonerscommissie
Houtsdonk

Jaarverslag 2021
De Bewonerscommissie Houtsdonk heeft 7 bestuursleden te weten:
Nellie van Bussel, Antoon Hoefnagels, Eugenie Aben (secretaresse), Geraldine 
Setz, Frank Seute Johan Verstappen (voorzitter) en Chris Schriks. In de loop van 
het jaar kwam hier verandering in, op 20 december overleed Antoon Hoefnagels. 
Wij wensen de familie sterkte toe met dit verlies.
2021 is wederom een jaar waarin we met het corona virus rekening moesten 
houden. Toch hebben we het een en ander kunnen doen. Hieronder treft u enkele
activiteiten aan.
Containeractie  “Houtsdonk ruimt op”
Op zaterdag 29 mei 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: Wijkraad Helmond-West en de woCom. 
Gebiedsvisie Houtsdonk
Op 22 september is er een eerste bijeenkomst gehouden. Samen met diverse 
partijen is er gesproken over de gebiedsontwikkeling van de wijk Houtsdonk. Er 
spelen plannen voor de herontwikkeling van de bedrijven aan de Van 
Nunenstraat door een projectontwikkeling. Het plan is om hier circa 380 
appartementen te realiseren verdeeld over verschillende categorieën (koop, 
huur, middeldure huur, zorg). Verder kan in de gebiedsontwikkeling de HVV 
velden en de weg hierin meegenomen worden. Vooruitlopend op de 
gebiedsontwikkeling kan de gebiedsvisie bijdragen aan het ophalen van de input 
van de inwoners.
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Wat is een gebiedsvisie?
In de gebiedsvisie wordt op een integrale manier gekeken naar de wijk. 
Verschillende partijen (gemeente, huurdersvereniging, bewonerscommissie, 
wijkraad, inwoners, eventueel zorgpartijen en woCom) kijken gezamenlijk naar de
wijk. Wat gaat goed, wat gaat niet goed, wat zijn kansen en wat zijn 
bedreigingen. Dit wordt onderverdeeld in drie categorieën; woningen en 
woningvoorraad, participatie en zorg bewoners en openbare ruimte en 
voorzieningenniveau. Door de ingevulde enquête (door inwoners en 
belanghebbenden) ontstaat een beeld hoe men aankijkt tegen de wijk. Aan de 
hand van de enquête wordt een SWOT (sterkte-zwakte) analyse gemaakt. Deze 
analyse is de basis voor het bepalen van te nemen maatregelen. De maatregelen
wordt vooraf getoetst op haalbaarheid door de partij die de maatregel op gaat 
pakken. De SWOT analyse en het maatregelenoverzicht worden samen met 
algemene informatie, cijfers en de visie verwoord in de gebiedsvisie. Dit 
document wordt huis-aan-huis verspreid onder de inwoners. 
In 2022 wordt er een 2e bijeenkomst gepland.

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 2022

Preventie
Om overlast van drugsdealers en ongenode gasten, die parkeerterreinen 
vervuilen tegen te gaan. Gedacht wordt om de plekken waar zij vaak samen 
komen extra te laten controleren door de Boa’s en wordt het groen zo kort 
mogelijk gehouden zodat hun activiteiten zichtbaarder en onprettiger worden. 
Gebiedsvisie.
In 2022 hebben we nog enkele vergaderingen over dit onderwerp gepland. Het 
belangrijkste is dat er duidelijkheid komt voor de bewoners.
Scootmobiel-ruimte
De bedoeling is dat deze in 2022 gerealiseerd wordt?
Jaarvergadering 2021
Door  corona en het uitblijven van de concrete renovatie plannen is de 
jaarvergadering  verplaatst naar 2022. 



Op de agenda van 2022 staan:
1. Preventie in de wijk: 
2. Buurtactiviteiten: 
3. Gebiedsvisie: 
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
Antoon Hoefnagels 
 

Op woensdag 20 december is Antoon Hoefnagels op 71 
jarige leeftijd overleden.
Iedereen uit de wijk kende Antoon, hij was iemand die voor 
iedereen klaarstond en graag een praatje maakte. Hij was 
een actief vrijwilliger in de wijk Houtsdonk. Zo zat hij bij de 
bewonerscommissie, buurpreventie, de schoonmaakploeg en 
de Buurtkamer. 
Het plotseling overlijden van Antoon heeft ons diep geraakt. 

Wij wensen de familie veel sterkte toe met dit verlies

Bewonerscommissie Apostelwijk
Het jaarverslag 2021 van de BC Apostelwijk kan vanwege Covid
– 19 ( corona ) heel kort worden samengevat! Geen 
bijzonderheden ! Valt er dan niets te melden ? Hieronder toch 
wat wapenfeiten. Vertegenwoordigers  van BC Apostelwijk zijn 
actief gebleven in het bestuur van Huurdersvereniging wocom 
Helmond. ( Annelies Johann en Berry Smits )

De nieuwe naam voor de huurdersvereniging die statutair in 2 
extra ( leden) vergaderingen definitief werd vastgelegd.Alleen 
het bestuurslid Annelies Johann haakte eind 2021 af maar bleef 
lid van de BC Apostelwijk. 

Berry Smits bleef voorzitter van de HV woCom Helmond. Er is 
dus een vacature in het bestuur van HV woCom Helmond 
ontstaan die hopelijk weer snel zal worden ingevuld. Er bleven 



de nodige contacten tussen Mieke van Dungen, voorzitter van 
BC Apostelwijk en de Huurdersvereniging.

Leden van de BC Apostelwijk ontvingen de kwartaalmagazine 
Huurwijzer die door de Woonbond rechtstreeks wordt 
toegestuurd. Zo bleven zij toch enigszins op de hoogte wat er 
speelde in corporatieland!

Wel opvallend is dat vele huurders zijn aangehaakt bij de 
zonnepanelen actie van woCom.

Op vele daken in onze wijk zijn zonnepanelen aangebracht 
waarbij de huurders profiteren van de financiële voordelen 
maar ook aanhaken aan de energie doelstelling zoals die door 
de overheid wordt gewenst! Hopelijk gaat 2022 weer terug naar
normale situaties en zullen de leden van BC Apostelwijk elkaar 
weer fysiek gaan ontmoeten.

Maar over 2021: geen bijzonderheden !

Bestuur BC Apostelwijk , Voorzitster Mieke van Dungen 

Jaarverslag 2021 commissie Oud en Nieuw 
West

Het was een jaar met verschillende projecten in de wijk Oud en 
Nieuw West.



Wel zijn er kleine projecten afgerond, zo is aan de 
Cortenbachstraat de renovatie uitgevoerd, en heeft Wocom de 
voortuinen bij dit complex aangepakt.

In de Berlaerstraat is Wocom in september samen met partners
gestart met de bouw van 13 appartementen. Deze woning 
zullen in januari 2022 opgeleverd worden. Verder hebben er 
een aantal kleine zaken gespeeld, in het kader van veiligheid. 
Zo zijn bij wooncomplex Hagewinde alle intercoms vervangen, 
zijn er poorten vernieuwd of gerepareerd op diverse locaties.

Verder zijn er geen noemenswaardige gebeurtenissen te 
melden vanuit het bestuur. 

Groet, Jan Peeters en Frank Driessen bestuur Oud en Nieuw 
West

E mail: janpeeters2010@live.nl/f.driessen96@gmail.com
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Na de verschrikkelijk en lastige tijd van het hele Corona / Covid 19  gebeuren zijn 
we als vereniging in juli 2021 weer gestart met de
vergaderingen en overleggen van diverse belangrijke zaken zoals
u ook kunt lezen in de notulen van 2020 welke aan geschreven zijn op
de pagina ,s in dit boekje.

De ondertekening van de PrestatieAfspraken met de gemeente . Aan tafel de 
voorzitters van de Coöperaties , de wethouder der Gemeente en de diverse 
voorzitters huurverenigingen op 16 december 2021.


