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Een 15 tal leden bespreekt voor de eerste keer dit jaar de be-

langrijkste wetenswaardigheden in de wijk. 
Zoals gebruikelijk lichten de commissies hun plannen en ervarin-
gen toe. De verkeerscommissie laat weten dat de gemeente 
Helmond een lasergun beschikbaar stelt om snelheidsmetingen 
te verrichten. Bewoners kunnen zelf aangeven op welke plekken 
metingen nodig zijn.

Ook wethouder Van den Heuvel weet deze zwerfaf-
valspeurder zeer te waarderen. “Milieu maakt een 

belangrijk deel uit van mijn portefeuille en ik merk ook 
dagelijks dat veel burgers erg betrokken zijn bij allerlei 
‘milieuachtige’ zaken. Vooral zwerfafval is vaak voor vele 
mensen een doorn in het oog.”

Als trotse bewoner van, het 
“stralende”middelpunt “De Veste”, 

van onze prachtige wijk, had ik in het 
recente verleden het idee om, mede 
met de officiële kanalen, te proberen 
een VIP uit het buitenland iets van deze 
trots mee naar huis te laten nemen. 

Ha, we mogen weer stemmen.

Democratie is de dictatuur van de meerderheid. Zo hee, 
is dat een goede binnenkomer of niet? Hoe kan ik iets 
schrijven over de lokale politiek zodat ‘t ook wordt ge-
lezen? Beginnen met zo’n zware kreet als “democratie is 
de dictatuur van de meerderheid”? Nou ja, zo zwaar is ie 
toch niet? Weet je wat, we gaan ‘t gewoon eens proberen. 

Wij zijn met onze groep naar een thuiswedstrijd van 
PSV geweest!

Via de Phoxyclub kun je vrijkaartjes winnen voor je hele 
groep. Onze juf had dat gelezen en ze wist ook hoe we dat 
moesten doen: een leuke foto maken en die opsturen! 
Dus in december kwamen we allemaal in PSV-outfit naar 
school en toen heeft de juf hele gave foto’s gemaakt van ons. 
Met die foto’s hebben we een mooie kaart gemaakt.
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redactioneel 

Carnaval en politiek liggen deze dagen wel heel dicht 
bij elkaar. Zelfs op de dag van de carnavalsoptochten 

organiseren media en politici bijeenkomsten om na te 
denken over de inrichting van de samenleving.
Stapels carnavalsmagazines vallen in de brievenbus. Ver-
kiezingen van prinsen en bijeenkomsten in allerlei fees-
telijk versierde zalen laten zien dat carnaval een waar 
volksfeest is. Tegelijkertijd zijn de verkiezingsborden 
volgeplakt met affiches van alle plaatselijke partijen. De 
oplettende bewoner kan er niet meer omheen, eigen-
lijk evenmin om het carnavalsfeest in de naburige wijken. 
Of de aanplakbiljetten voldoende wervende kracht zul-
len hebben, blijft nog de vraag. Voorgaande keren is het 
opkomstpercentage steeds erg laag geweest. Als we ons 
goed herinneren, is het zelfs zo dat Helmond de kroon 
spande met het laagste opkomstpercentage.

Misschien is dit anders na lezing van het februarinum-
mer van deze courant. Althans kan dit gelden voor 

de politiek. De redactie heeft meer dan de helft van de 
courant gevuld met bijdragen van de lokale politiek. Eens 
in de 4 jaar immers moeten burgers zich intensiever met 
de politiek en de besluiten voor de eigen woonomge-
ving bewust bezig houden. Door politici is Brandevoort 
nog eens uitdrukkelijk onder de loep genomen. Deze ge-

dachte staat in de vorm van een stelling vrijdagavond 24 
februari midden in de belangstelling. Een halfuur lang zul-
len wethouder Van Heugten en architect Aaron Betsky 
deze stelling bespreken. Bewoners en andere architec-
ten mogen ook meedoen, op welke manier is nog niet 
helemaal duidelijk. Hopelijk kan deze bijzondere gebeur-
tenis veel burgers uit Brandevoort uit hun stoel trekken 
en even bewegen om mee te denken over hoe wij hier 
wonen, werken en leven. 

Uiteraard is het een momentopname tussen de an-
dere politieke bijeenkomsten in de buurt. De bij-

zondere uitgave van het februarinummer is een poging 
om de lokale politici en zeker die in Brandevoort zelf 
wonen meer bekend te maken. Op deze manier kun-
nen we gemakkelijker terecht bij degenen die ons verte-
genwoordigen en ervoor zorgen dat wij hier gezond en 
tevreden wonen.
En het allermooiste zou zijn als Brandevoort zich onder-
scheidt door een extreem hoog opkomstpercentage tij-
dens de verkiezingen op dinsdag 7 maart aanstaande. En 
uiteraard kunt u vrijdagavond, na het serieuze gedeelte 
in de markthal, volop lol maken in de stad bij allerlei 
carnavalsfeesten.

GP
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ri Een 15 tal leden bespreekt voor de eerste keer dit jaar 
de belangrijkste wetenswaardigheden in de wijk. 

Zoals gebruikelijk lichten de commissies hun plannen en 
ervaringen toe. De verkeerscommissie laat weten dat 
de gemeente Helmond een lasergun beschikbaar stelt 
om snelheidsmetingen te verrichten. Bewoners kunnen 
zelf aangeven op welke plekken metingen nodig zijn.
René Deelen legt uit dat buurtpreventie ook brandpre-
ventie kan zijn. De komende tijd zal er voorlichting zijn. 
De commissie heeft onlangs overleg gehad met de 12plus 
groep. Over hangplekken voor de jeugd zullen de beide 
commissies elkaar op de hoogte houden. 
De 12plus groep gaat de komende tijd aan de slag met 
de rabo – recro en decoplannen. En in deze BC staan de 
andere plannen beschreven.
De activiteitencommissie heeft er echt zin in. Eerst 
geeft de voorzitter van de ACB een terugblik op de laat-
ste 6 jaar werken. In de BC, op de eigen website en op 
die van de BC is deze historie zelf na te lezen. De ko-
mende jaren verwacht de ACB met de lokale media BC 
en de Loop een optimale informatiestroom op te zetten. 
Met sponsoren, een vrijwilligerscoördinator, een hand-
boek voor evenementen en de aankondigingsborden 
in de wijk moet er een nagenoeg professioneel traject 
ontstaan. Dit alles ondersteunt de ACB met een geheel 
vernieuwde website die door Anouk van de webmas-
tersgroep helemaal opnieuw is ingericht.
De webmastersgroep beschikt sinds kort over een 
nieuw programma om websites te maken. De komende 
tijd steekt de webmastersgroep de andere websites dus 
ook in een nieuw jasje. Hopelijk zit heel Brandevoort 
daarna aan de computer om de commissies digitaal te 
volgen.
De Dickensgroep heeft nu al de datum voor de vol-
gende Dickensavond vastgesteld: op zondag 10 decem-
ber. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn, zegt de groep. 
De groep hoopt nu sterk dat zij tijdig kunnen beschikken 
over alle oplevermomenten van de actuele verbouwin-
gen; zij kunnen bij organisatie hiermee rekening houden. 
De Brandevoorter dagen zijn ook al in voorbereiding. 
Het is echter nog niet helemaal duidelijk op welke deze 
dagen zullen vallen. Vanwege de voetbalwedstrijden op 

17 en18 juni kunnen de dagen op deze data geen door-
gang vinden. Waarschijnlijk zullen 24 en 25 juni de feeste-
lijke momenten zijn. In het volgende BC-nummer kan de 
wijkraad het definitieve moment doorgeven.

Na deze traditionele informatie besteedt de wijkraad 
aandacht aan de grote lijn van het vrijwilligerskader 

in de wijk. In aansluiting op de ideeën van de nieuwjaars-
rede door Jan Drouen, borduurt de wijkraad verder op 
de toekomst. Communicatie is het sleutelwoord. Vanuit 
die situatie moet de wijkraad zich bezinnen op zijn situ-
atie en die van de commissies. Een aantal zaken in de wijk 
kan een soort “professionele status” krijgen. Op deze 
manier kunnen vrijwilligers en activiteiten beter begeleid 
worden en zullen belangen hoogstwaarschijnlijk beter 
tot hun recht komen. Tegelijkertijd zouden die groepen 
aan de wijkraad moeten blijven deelnemen; de wijkraad 
immers blijft de informatiestroom kanaliseren. 
De groepen / commissies zoals de acb, de dickensgroep, 
de jeugdclub zouden buiten de wijkraad gemakkelijker 
kunnen opereren. Andere groepen zoals de “buurtpre-
ventie”, “speel” en “groen en verkeer” zullen een direct 
onderdeel van de wijkraad moeten blijven. De ideeën 
van de wijkraad over communicatie, nieuwe kaders voor 
de wijk en de schakelfunctie van de wijkraad naar de 
gemeente stuurt het bestuur van de wijkraad naar de 
commissies voor commentaar. De komende tijd zouden 
commissies zich in de wijkraad kunnen presenteren en 
daarmee bijdragen aan de bekendheid van de commissie 
in de raad en de wijk. Door uitwisseling van ideeën en 
activiteiten kunnen wensen en belangen duidelijk worden 
en is het mogelijk dat anderen daar weer hun voordeel 
mee kunnen doen.

Ten slotte stelt de wijkraad voor om de volgende pun-
ten op de agenda van de klankbordvergadering van 

22 februari te plaatsen: glazen afscheiding bij de spoorlijn, 
voortgang van hoogspanning en glasvezelnetwerk en de 
randvoorwaarden bij een volgende kerstboomverbran-
ding. Ook zou het mooi zijn als duidelijk is wat er op de 
aankondigingsborden vermeld mag worden en wie deze 
beheert.                                                                GP
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BESTE BRANDEVOORTERS,

De activiteitencommissie Brandevoort gaat alweer 
het 6e jaar van zijn bestaan in. Het eerste jubileum 

2000 – 2005 was afgelopen jaar dus een feit. Omdat het 
inwonersaantal sinds het prille begin explosief gestegen 
is, lijkt het mij gepast om de historie van de activiteiten-
commissie met iedereen te delen.
Wij zijn erg trots op dit jubileum, zeker als je bedenkt 
dat we net zo oud zijn als de wijk zelf.
Een unicum als je het mij vraagt, dat zo’n jonge wijk al 
zo’n uitgebreid vrijwilligersleger heeft met veel sociaal 
actieve mensen.

HOE IS HET ALLEMAAL BEGONNEN?

In 2000 kwamen de eerste bewoners bijeen voor een 
bewoners vergadering.

Tijdens deze bijeenkomst zijn vele huidige commissies al 
gevormd –en ontstaan.
Enkele voorbeelden; wij de Activiteitencommissie, Bran-
devoorter Courant, de huidige wijkraad, spelen –en 
groen, verkeer etcetera.
Maar hoe is deze commissie nu daadwerkelijk ontstaan?
Hiervoor geef ik even het woord aan Hetty Saasen:

“De eerste maanden van het jaar 2000 kwamen de eerste 
toekomstige Brandevoorters bijeen in zaal Adelaars voor de 
bewoners vergadering inzake de voortgang van de bouw van 
hun nieuwe woning. Al gauw zochten wat a.s. bewoners van 
de eerste nieuwe straat; namelijk de BAUDEVOORT, elkaar 
op en maakte kennis met elkaar. Sommige bleken elkaar 
zelfs nog te kennen van “the good old days”. De lol zat er 
bij de eerste ontmoeting al in, en we begrepen wel dege-
lijk dat vanuit deze positie we iets in Brandevoort voor de 
bewoners moesten gaan organiseren om tot een hechtere 
gemeenschap te komen. In een volle auto mat o.a. Linda vd 
Stelt, Mario & Hetty Saasen, Simon & Astrid van Engelen en 
Hans de Brouwer gingen we naar de toenmalige woning van 
Simon & Astrid. Tijdens deze avond werden een aantal ideeën 
besproken. Mario werd met veel gelach en herrie als voorzit-
ter gebombardeerd en Hans als vice. En zo zijn we van start 
gegaan als activiteiten commissie.”

Het is bewonderenswaardig dat dit zestal dit heeft op-
gestart terwijl ze volop bezig waren met hun eigen be-
slommeringen, en de voorbereidingen voor hun verhui-
zing– en klus werkzaamheden. 
Aangemoedigd door hun enthousiasme sloten Rianne 
van de Kemenade en ik later in het jaar ook aan.

DE EERSTE ACTIVITEITEN

De allereerste activiteit was het “opleuken” van de 
nieuwjaarsreceptie van de bewonersvereniging (de 

latere wijkraad).
Daarna besloten we om paaseieren te gaan zoeken, met 
als 1e paashaas Simon van Engelen. En een fietstocht 
door Brandevoort naar het kasteel en kinderboerderij 
van Geldrop en terug. Helaas staat dit niet meer op het 
programma.
Daarna zijn we m.b.v. de wijkraad Mierlo Hout & de 
Houtse ondernemers het stoute pad opgegaan. En we 
wilden meer en grootser. Ambitie was er genoeg.
Er werden meer bewoners enthousiast gemaakt en ge-
worven waardoor we ook nog Halloween voor het eerst 
hebben kunnen organiseren. En met de hulp van Toon 
van de Kam (wijkraad Mierlo Hout) kwam de Sint ook 
via Brandevoort gereden.

EN TOEN?

Er ontstonden grootse plannen voor het jaar 2002. 
Zo is de Brandevoorter Dag op de agenda gekomen 

in 2001. Maar vanwege de grootschaligheid die wij voor 
ogen hadden, hebben we de hulp ingeroepen van de wijk-
raad. Deze was ondertussen ontstaan uit de opgeheven 
bewonersverenging. Het was een groot succes op 9 juni 
2002, en deze activiteit draait nu succesvol verder als 
aparte commissie. Zo liep het ook een beetje met de 
Dickens night, dit konijn is namelijk ook afkomstig uit de 
hoge hoed van onze commissie. Een gezellige groep (ook 
een zelfstandige commissie) zorgt nu voor de warme 
sfeer in de koude decemberdagen.

EN WELKE ACTIVITEITEN ORGANISEERT OF ORGANI-
SEERDE DE ACTIVITEITENCOMMISSIE DAN? DIT ZIJN: 
o Kerstboom verbranding
o Paaseieren zoeken
o Excursie champignon kwekerij
o Oranjefeest
o Fietstocht
o Fierljeppen
o Skeelertoertocht
o Motortoertocht
o Dropping voor volwassenen
o Halloween 
o Speelgoed –en kinderkleding beurs
o Sinterklaas intocht –en ontvangst 

Ziet er erg indrukwekkend uit als je het mij vraagt!

activiteitencommissie
      brandevoort vervolg op pagina 53
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ADRIAAN JOOSTEN NEEMT AFSCHEID VAN 
DE WIJKRAAD

Zoals de voorzitter van de wijkraad, Jan Drouen, tij-
dens de nieuwjaarsbijeenkomst in ‘t BrandPunt reeds 

bekendgemaakt heeft, ik per 1 januari jl. mijn functie 
neergelegd als bestuurslid van de Wijkraad Brandevoort. 
Ik heb de ontwikkelingen in deze wijk  vanaf het begin 
mogen mee maken, aanvankelijk als voorzitter van de be-
wonerscommissie (oud bewoners) van Brandevoort en 
de laatste vijf jaar als lid van de Wijkraad. 
Het Gemeentebestuur wenste als het ware een klank-
bord met de toenmalige bewoners van het nieuw te ont-
wikkelen gebied. Zo werd de commissie in een vroeg 
stadium betrokken bij de opzet en inrichting van het plan, 
niet dat wij dit allemaal bedacht hebben, maar aan een 
aantal punten is toch wel aandacht besteed, zoals de toen 
bestaande straten in het gebied zoveel als mogelijk te 
handhaven te weten Stepekolk- Schutsboom –St Anto-
nius weg- Brand- Oud Brandevoort en dergelijke. Tevens 
zou getracht moeten worden om de oude bebouwing 
zoveel mogelijk te handhaven als herkenningspunten in 
de wijk. Ik heb begrepen dat dit ook in het voornemen 
ligt van het in ontwikkeling zijnde deelplan II.
Bij de ontwikkeling van de Brandevoortse Dreef kwam 
ter sprake om deze met de kruising van de spoorlijn 
over het spoor heen te leggen i.p.v. eronder door zoals 
nu is gerealiseerd (dit zou een monument in het land-
schap worden). Gelukkig niet dus.

Verder hebben wij als commissie veel tijd besteed aan 
het stroomgebied van de Schootense loop. Hieruit 

is de Eco-zone ontstaan zoals die nu is aangelegd tus-
sen het Eindhovens Kanaal en de spoorlijn, een prach-
tig gebied voor de waterbeheersing maar ook vooral 
als recreatiegebied voor de bewoners van de wijk. Als 
de Veste straks helemaal is afgebouwd zal dit als een 
“Grachtengordel”de wijk sieren.
Veel tijd heb ik met de commissie Spelen/Groen gesto-
ken in de opzet en uitvoering van de diverse speelplekken 
in de wijk. Samen met de aanwonenden is getracht om 

tot een zo ideaal mogelijke inrichting 
te komen en dat is naar mijn mening 
aardig gelukt, ook al kunnen natuurlijk 
niet alle wensen worden vervuld.
Het leuke is dat de speelplek, die er 
eigenlijk niet mocht komen, nu het 
meeste in gebruik is, namelijk in de 
Veste.
Op één punt zijn wij altijd met het 
Gemeentebestuur in discussie geble-
ven en zijn we het ook nooit eens ge-
worden namelijk de afsluiting van de 
wegen naar het centrum van Mierlo-
Hout.Vooral de oud bewoners maar 
ook de nieuwe bewoners van het eer-

ste uur hebben daar veel hinder van ondervonden en on-
dervinden dat nog steeds. Het is onverklaarbaar dat de 
plannenmakers daar steeds in blijven volharden. Nergens 
in Helmond zie je tussen de verschillende wijken een 
dergelijke afsluiting waardoor mensen als het ware niet, 
of alleen middels omwegen, bij elkaar kunnen komen.

De wijk heeft zich echter ontwikkeld en vooral sinds 
de oprichting van de Wijkraad is er veel tot stand 

gekomen. Dankzij een groot aantal vrijwilligers is er al 
veel tot stand gebracht en vinden er veel activiteiten 
plaats waar we als Brandevoorters trots op mogen zijn. 
Maar we zijn er nog niet !!!
We moeten deze ontwikkeling wel koesteren maar ook 
nog verder zien uit te breiden. De bewoners in de wijk 
hebben niet voor niets gekozen voor Brandevoort en ik 
ben van mening dat zij daar ook wat voor over mogen 
hebben. Het in stand houden en verder uitbreiden van 
verenigingen en activiteiten kost veel inzet van mensen 
die daar hun vrije tijd voor beschikbaar willen stellen 
maar er zijn nog veel vrijwilligers nodig. Steeds wordt er 
een oproep gedaan om mee te werken aan het organi-
seren van activiteiten maar vaak moet het door dezelfde 
mensen gebeuren( petje af voor deze 180 vrijwilligers).
Ik ben ervan overtuigd dat er nog genoeg mensen zijn in 
de wijk die enkele uurtjes per maand vrij kunnen maken 
voor de leefbaarheid van deze mooie wijk.

LAAT DEZE OPROEP NIET TEVERGEEFS ZIJN!!

Ik heb er nu elf jaar opzitten, met veel plezier en in 
samenwerking met vele mensen die ik nu als vrienden 

mag beschouwen.
Ik ga me nu bezig houden met het besturen van het nieu-
we Multifunctioneel Centrum, een mooi centraal punt 
in de wijk waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en 
activiteiten zich kunnen ontplooien.
Bedankt aan iedereen met wie ik heb mogen samenwer-
ken en graag tot ziens in het nieuwe centrum.

adriaan joosten

commissie
spelen en groen
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Zo alweer een maand voorbij, dus weer een blik op 
de vorderingen van het MFC, school en apparte-

menten. Zoals ik vorige maand al heb vermeld zou ik wat 
meer vertellen over de binnenkant van het gebouw. Ik 
heb tot dusver steeds getracht de bouw te volgen als een 
bewoner van de wijk en voor mij was dat goed te volgen, 
omdat ik tegenover de bouw woon. Nu wordt het steeds 
moeilijker om de bouw als een gewone toeschouwer te 
verslaan. Dus ben ik maar eens wat gaan praten met de 
uitvoerder om zo wat meer duidelijkheid te verkrijgen. 
Het is nogal moeilijk om iets van de binnen activiteiten 
te vertellen als er al een dak op zit. De uivoerder kan mij 
daar beter van op de hoogte brengen en dat is gebeurd. 
Men is op dit moment bezig met de kleedruimtes van 
de sporthal, die zich op de begaande grond aan de Bie-
zenlaan bevinden. De elektriciteitbuizen en de dozen zijn 
al geplaatst, ook is de watervoorziening al aangelegd. Ik 
stond er zelfs een beetje van te kijken dat de muren al 
zijn aangesmeerd en dat men met de betegeling is begon-
nen. Verder zijn er in alle openbare gebouwen (de school, 
het kinderdagverblijf en het MFC) binnenwerkzaamhe-
den aan de gang zoals het plaatsen van de mechanische 
ventilatie en de stroom en watervoorzieningen. Er wordt 
stevig doorgewerkt. Door de winterse kou zijn er onge-
veer 4 à 5 weken verloren gegaan voor een aantal werk-
zaamheden en die moeten gecompenseerd worden. De 
metselaars kunnen immers niet aan het werk als de vorst 
in het land is. Ook kun je dan moeilijk vloeren storten. 

Er zijn trappen geplaatst in sommige ruimtes. Verder 
dacht ik dat ze al ver waren met de parkeergarage 

mfc in de steigers 8

zie ook de webcam van MFC,
op de website

www. brandevoortercourant.nl

zoals ik het vanuit onze woning kon aanschouwen, nu 
blijkt dat ze in week 11 daar pas gaan stellen en daarna 
pas met het metselwerk beginnen. De extra ruimtes die 
daar moeten komen zijn nog niet voorzien van elektrici-
teit. In de gang van de ontmoetingsruimte van het MFC, 
aan de Biezenlaan, zijn nu sleuven en gaten gefreesd voor 
de elektriciteit. De fraai ogende toren in de richting van 
de Herenlaan was voor mij ieder keer weer een raadsel: 
“Wat voor functie zal deze dadelijk gaan bekleden?” De 
uitvoerder kon mij gelukkig uitkomst bieden. Het is de 
plaats voor de lift- en trappenhal; van hieruit kunnen de 
bewoners op de galerij komen van de appartementen 
die gelegen zijn tussen de sporthal en de appartementen 
die uitkijken op de Biezenlaan. Als je langs de in de maak 
zijnde toren kijkt, kun je precies de galerij zien liggen. 
De kleedkamers van de sporthal liggen onder deze ap-
partementen en boven de appartementen komt nog een 
aantal maisonnettes. Deze zijn ook via de toren met de 
lift of trap bereikbaar. Nu is het nog wachten tot het dak 
wordt geplaatst. Daarna beginnen de afwerkingen en dan 
moet het binnen droog zijn.
Het dak op het MFC zelf is al dicht; dus hier kan de af-
werking al beginnen. 

Gelukkig kon ik bij de uitvoerder terecht voor wat 
meer informatie. Hartelijk dank. Hopelijk is de vol-

gende maand weer gevuld met allerlei nieuwe ontwik-
kelingen vanuit het binnenste van het MFC. 

dave joosten
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Wij zijn met onze groep naar een thuiswedstrijd van 
PSV geweest!

Via de Phoxyclub kun je vrijkaartjes winnen voor je hele 
groep. Onze juf had dat gelezen en ze wist ook hoe we 
dat moesten doen: een leuke foto maken en die opstu-
ren! 
Dus in december kwamen we allemaal in PSV-outfit naar 
school en toen heeft de juf hele gave foto’s gemaakt van 
ons. Met die foto’s hebben we een mooie kaart gemaakt 
met een brief erin en die heeft de juf opgestuurd.
Toen kregen we telefoon op school dat ze onze foto’s 

met onze groep naar heel leuk vonden en dat we daarom kaartjes hadden ge-
wonnen voor de hele klas!!! 
Op zaterdag 11 februari zijn we met bijna de hele klas 
naar de wedstrijd PSV - Heracles-Almelo geweest. We 
moesten om 6 uur bij school verzamelen. Een heel stel 
vaders, een moeder, meneer Mark en de juf zouden rijden 
en toen iedereen verdeeld was over de auto’s konden 
we op weg. Hoe dichter we bij het stadion kwamen, hoe 
drukker het werd. Maar gelukkig kon iedereen een par-
keerplek vinden en bij ingang 22 stonden we elkaar weer 
op te wachten. Eerst werden alle kaartjes gecontroleerd 
en daarna werden we geteld en mochten we naar binnen. 
We moesten heel veel trappen op naar boven... Goed 
voor de conditie! We zaten in de family-corner van het 
stadion: lekker hoog op de tribunes! Toen we op onze 
stoeltjes zaten keken we onze ogen uit. Wat een drukte 
in zo’n stadion... 

Een groepje meiden had een spandoek gemaakt met de 
tekst “HUP PSV! Groetsels groep 7 De Vendelier! “.

PSV voetbalde best aardig. Ze hebben in ieder geval in de 
tweede helft een doelpunt gescoord en natuurlijk gingen 
wij uit ons dak daar op de tribune. Het bleef bij dat ene 
doelpunt van PSV en de eindstand was dus 1–0 . Gelukkig 
hadden ze toch nog gewonnen! 
Wij hebben een heel leuke avond gehad en het was su-
per om een keer met de hele klas naar het stadion te 
gaan. Een bijzondere ervaring!
       

Groetsels van groep 7 De Vendelier 



februari 2006   17

commissie
     buurtpreventie

06.  Maakt u het stoffilter van de droger na iedere 
 droogbeurt schoon? Door de warmte kan het stof 
 in het filter in brand vliegen.
07. Is er een rookmelder gemonteerd? Bij verreweg de 
 meeste branden ontstaat rook. Rookmelders waar
 schuwen u bij beginnende brand.
08. Kan de voordeur bij brand van binnenuit snel wor-
 den ontgrendeld? Spreek een vaste opbergplaats 
 voor de sleutel af.
09. Is de ruimte achter de voordeur vrij van obstakels? 
 Houdt deze ruimte vrij zodat u snel kunt vluchten 
 en de brandweer niet wordt gehinderd.
10. Weet u de (hoofd)afsluiters van gas, water en elek-
 tra te vinden en zijn deze goed bereikbaar? Bij 
 brand, overstroming en gaslekkage is het belangrijk 
 dat u snel de (hoofd)afsluiters weet te vinden.

Dit zijn zomaar een aantal vragen uit de vragenlijst 
“Geef brand geen kans”van de brandweer. Deze 

vragenlijst bevat nog veel meer vragen om de brandvei-
ligheid te bevorderen.
Als u van mening bent dat er meer aandacht ge-
schonken moet worden aan brandpreventie, dan 
vragen wij u een reactie via e-mail te sturen naar: 
PREVENTERVEN@BRANDEVOORT.ORG.
Bij voldoende animo willen we samen met de brandweer 
voorlichtingsavonden geven waarbij diverse onderwer-
pen aan bod kunnen komen. Denk nu niet ‘‘mijn buren 
reageren wel” want als zij er ook zo over denken als u, 
dan reageert er niemand. We weten dat brandpreventie 
onder de bewoners van Brandevoort leeft, dus u bent 
echt niet de enige die reageert.
Bewoners van “De Erven”en “De Hoeven” kunnen ook 
contact opnemen met hun straatcoordinator. De overige 
bewoners van Brandevoort kunnen dus een e-mail stu-
ren naar PREVENTERVEN@BRANDEVOORT.ORG.  
Vermeld wel uw naam en adres en eventuele vragen die 
u graag beantwoord wilt hebben. Zodra er voldoende 
animo is wordt u op de hoogte gesteld.

Wij hopen dat u massaal reageert en dat we zo 
samen kunnen komen tot een meer brandveilig 

Brandevoort.

commissie buurtpreventie 

BUURTPREVENTIE – BRANDPREVENTIE 

Bij buurtpreventie denkt u misschien niet meteen aan 
brandpreventie. Toch hoort dit naar ons idee ook bij 

buurtpreventie. We willen namelijk graag een veilige wijk. 
Daar hoort dus ook brandveiligheid bij. Veel mensen den-
ken dat het onwaarschijnlijk is dat er bij hen brand uit-
breekt. Dat is nu juist het punt, brand kan altijd en overal 
uitbreken. Wel kunnen we die kans op brand aanzienlijk 
verkleinen. Als er brand ontstaat, heeft dit veelal te ma-
ken met onachtzaamheid, onwetendheid en onvoorzich-
tigheid. Om u een idee te geven waardoor brand kan 
ontstaan en vooral hoe brand voorkomen kan worden 
adviseren wij u eens een kijkje te nemen op de site
WWW.BRANDTEST.NL. Op deze site kunt u zien hoe 
brand op diverse plaatsen en manieren kan ontstaan, 
worden tips gegeven hoe dit te voorkomen en boven-
dien test u zo hoe u met brandveiligheid omgaat. Toch 
willen wij u ook nog een aantal tips geven of zo u wilt 
een aantal vragen stellen.
01. Verkeert de gasleiding naar het gasfornuis/-komfoor 
 in goede conditie(bij inbouwkeukens moet deze van 
 koper zijn.)
02. Wordt het filter van de afzuigkap op tijd vernieuwd? 
 Vet in de afzuigkap kan vlam vatten.
03. Wordt de cv ketel/gaskachel regelmatig gecontro-
 leerd en gereinigd? Als deze slecht werken heb je 
 kans op onvolledige verbranding. Ontstaan van 
 koolmonoxide.
04. Is de ruimte rond de cv ketel vrij van brandbare ma-
 terialen? Soms komen er vlammen onder de ketel 
 vandaan als deze aanslaat. Door de warmte die dan 
 vrijkomt kunnen licht ontvlambare materialen in 
 brand vliegen.
05. Wordt de luchtafvoerslang van de wasdroger regel-
 matig van stof ontdaan? Samen met de vochtige 
 lucht wordt ook stof afgevoerd. De slang kan hier
 door verstopt raken en de motor oververhit raken 
 waardoor de machine in brand kan vliegen.
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HANDEN UIT DE MOUWEN VOOR RECRO DECO( R )  

In het voorjaar van 2005 heeft een van onze leden een 
plan ingediend bij het rabojongeren plan. Iedereen kon 

op dit plan stemmen en.......uiteindelijk had het plan zo-
veel stemmen dat het plan had gewonnen. De rabobank 
zorgt voor de nodige financiële middelen en ondersteu-
ning om het plan uit te kunnen voeren en 12 plus kan aan 
de slag om de coolste place 2be te realiseren.
In het nieuwe multifunctionele centrum dat momenteel 
gebouwd wordt komt er speciaal voor 12 plus een hele 
mooie ruimte in deze ruimte kunnen wij lekker 

recreëren.
Natuurlijk willen wij dat in een mooi

decor doen. Dat decor moet dan wel
gedecoreerd worden vandaar de naam:

Recro deco (r)

Samen met van Asseldonk timmerwerken zijn de eer-
ste meubels in elkaar gezet. We zijn begonnen met 

het decoreren van bloembakken die ook wandafschei-
ding en tafels zijn..... want voor alles wat er in het plan 
gemaakt wordt, geldt dat het multifunctioneel moet zijn. 
De ene keer doordat “iets”meer dan 1 functie heeft, de 
andere keer doordat je er meerdere sferen mee kunt 
creëren. De bloembak/tafel/wandafscheiding wordt in 
verschillende sferen gedecoreerd. Zo wordt er 1 kant 
helemaal opgepimpt met glitters en glamours, een an-
dere kant gedecoreerd met servetten en verf, 1 kant 
vrije keuze en tenslotte als klapper op de bloembak...
ehe tafel...ehe wandafscheiding blijft er 1 kant over om 
te bespuiten met graffiti of airbrush!!!! Natuurlijk moe-
ten de bloembakken ook weer gevuld worden met hippe 
bloemstukken( zonder bloemen) en de tafelbladen wor-
den met oude tegeltjes gemozaikt.
 
GENOEG TE DOEN DUS!!!!! 

Steek ook je handen uit je mouwen en kom gezellig 
mee helpen om jullie eigen ruimte de coolest place 

2be te maken! Iedereen woonachtig in Brandevoort en 
tussen de 12 (groep 8) en 18 jaar kan gratis lid wor-
den. Kijk op de website voor de laatste informatie www.
brandevoort.nu kies links in de kolom voor 12plus en je 
bent precies op de hoogte van het laatste 12plus nieuws. 
De volgende bijeenkomsten zijn op: 3, 17 en 31 maart.

Een baby op komst?Een baby op komst?

De Zorgboog begeleidt u voor, 
tijdens én na de bevalling. 

Meer informatie? 
Bel 0900 – 899 86 36 (€ 0,10 p/m)

Direct aanmelden? www.zorgboog.nl 
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HRH the Prince of Wales
and

HRH the Duchess of Cornwall

CONGRATULATIONS

We wish you a very  happy marriage and an excellent good health!

 
We sincerely hope that once you will be able to visit us. Here between Eindho-

ven and Helmond a new town is being  built: BRANDEVOORT.
Around the central fortress in which amongst residence, shops and restaurants, 
public buildings and schools are concentrated lie several villages, each with its 

own recognizable urban identity. 
 Here in our beautiful new town that is part of the city Helmond consists of 

some 1,500 row houses, the villages are characterized by detached and semi-
detached houses.

This whole district was built in a wonderful 
oldfashioned style under architecture of Rob Krier and Christoph Kohl (New 

(Urbanism). We have heard that this subject is interesting you.

Some new residents of Brandevoort:
Willem and Marga Dobma-Wijbenga

Biezenlaan 9
5708 ZD Helmond (Brandevoort)

The Nederlands
Tel.:492849262

m.dobma@chello.nl

En wat doe je dan, als Brandevoortse, als je hoort dat 
hij eindelijk met zijn Camilla in het huwelijk treedt. 

Je doet je uiterste best om een prachtige felicitatiekaart 
te creëren, met als omslag een mooie foto van Brande-
voort en je schrijft daarin, naast de hartelijke felicitatie 
met zijn huwelijk een uitnodiging om hier eens een kijkje 
te komen nemen. Je verstuurt het één en ander naar zijn 
woning in Londen (Clarence House) en je verwacht dan 
natuurlijk als gewone, zij het Brandevoortse sterveling, 
niets meer te horen.
Maar toch, na enige tijd kregen ondergetekenden een  
keurige dankzegging (met een stempel “Royal mail en 
Buckingham Palace) namens de Prince of Wales en The 
Duchess of Cornwall.

Maar helaas, op geen enkele wijze werd er ingegaan 
op onze vriendelijke invitatie, maar ........ wij blijven 

doorgaan, want je weet tenslotte maar nooit hoe wij een 
koninklijke haas vangen.

marga dobma

Als trotse bewoner van, het “stralende”middelpunt 
“De Veste”, van onze prachtige wijk, had ik in het re-

cente verleden het idee om, mede met de officiële kana-
len, te proberen een VIP uit het buitenland iets van deze 
trots mee naar huis te laten nemen. Teneinde ook buiten 
onze landsgrenzen Brandevoort op de kaart te zetten.  
En mijn oog viel dan ook meteen op ZKH Prins Charles 
van Engeland die, zoals ik uit de pers had vernomen, ook 
al had kennisgemaakt met onze wijk en hier met een 
welgevallig koninklijk oog naar had gekeken. Omdat, zo 
begreep ik, hij een vreselijke hekel heeft (met name in 
Londen) aan het opvullen van bouwplaatsen door ultra 
moderne gebouwen tussen mooie oude historische pan-
den. Hij vindt namelijk dat er in dergelijke gevallen met 
moderne materialen in oude stijl gebouwd zou moeten 
worden.

brief
uit engeland
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l o k a l e  p o l i t i e k  i n  b r a n d e v o o r t

digitale stemwijzer biedt hulp
bij komende verkiezingen

L I J S T T R E K K E R S
P O L I T I E K E  PA R T I J E N
                 V U L L E N
        A L S  E E R S T E
   D E  S T E M W I J Z E R
                   I N

Op maandag 6 februari heeft burgemeester F. Jacobs de 
Helmondse StemWijzer gelanceerd. De lijsttrekkers van 
alle politieke partijen die deelnemen aan de gemeente-
raadsverkiezingen hebben allemaal tegelijk de digitale 
StemWijzer ingevuld.  Vanaf dat moment is de StemWij-
zer on-line (via www.helmond.nl of via www.stemwijzer.
nl/helmond) en kunnen de inwoners van Helmond er ge-
bruik van maken voor een persoonlijk stemadvies. 

HOE  WERKT HET?
De StemWijzer bestaat uit 30 stellingen die gerangschikt 
zijn naar thema’s als veiligheid, wonen en milieu. De keu-
ze van de antwoorden bestaat uit: eens, neutraal, oneens 
of overslaan. Ook kan er aangegeven worden in hoeverre 
een thema belangrijk wordt geacht. Op basis van de ant-
woorden wordt er dan een persoonlijk stemadvies ver-
strekt. Per stelling is ook te zien welke partij het best bij 
het gekozen antwoord past. 

HOE IS DE STEMWIJZER TOT STAND GEKOMEN?
Voor de komende gemeenteraadsverkiezingen hebben 
70 gemeenten, waaronder dus ook Helmond, het  Insti-
tuut voor Publiek en Politiek (IPP) de opdracht gegeven 
een StemWijzer op maat samen te stellen. Het IPP is 

een onafhankelijke, niet-partijgebonden organisatie met 
als doel de politieke en maatschappelijke betrokkenheid 
te vergroten. 

De politieke partijen van alle deelnemende gemeenten 
zijn actief betrokken bij het maken van de StemWijzer. 
Dit is onder meer gebeurd door middel van een work-
shop onder leiding van het IPP. Vervolgens kregen de par-
tijen een groslijst met stellingen toegestuurd en aan de 
hand daarvan werd er door het IPP de definitieve lijst 
met stellingen gemaakt.

STEEDS POPULAIRDER
De StemWijzer is de laatste jaren aanzienlijk in popula-
riteit gestegen; vier jaar geleden deden er nog slechts 10 
gemeentes aan mee, waarbij er in totaal ruim 100.000 
adviezen werden verstrekt. Tegenwoordig is de StemWij-
zer de meest gebruikte internetapplicatie in verkiezings-
tijd.  
Het IPP bracht eerder een StemWijzer uit bij de Tweede 
Kamerverkiezingen, de Europese verkiezingen, de verkie-
zingen voor Provinciale Staten en de waterschapsverkie-
zingen. Bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer wer-
den meer dan 2 miljoen adviezen verstrekt.

Meestal veraf, maar nu zo dichtbij als de deurmat. De BC brengt de lokale politiek dicht bij u thuis. Op de vraag van de BC om 
over leefbaarheid de standpunten aan te geven, zijn 7 van de 12 partijen enthousiast ingegaan. Met advertenties, foto’s en afwis-
selende teksten zijn de partijen over de brug gekomen. Sommige partijen zijn precies op de vragen ingegaan, andere hebben een 
verhaal om de vragen heen geschreven. Alle bijdragen bij elkaar leveren een mooi beeld op van de wijk. 
In de wijkstemwijzer zijn de meningen samengevat en naast elkaar gezet. Op deze manier is het mogelijk om de standpunten 
beter te vergelijken en uw eigen mening te bepalen.
Omdat een samenvatting altijd een vertekening is van de werkelijkheid, geven wij na de stemwijzer een overzicht van de antwoor-
den zoals wij die van de partijen hebben ontvangen. Daarin kunt u de toelichting lezen op de standpunten van de partijen.
Uiteraard is de stemwijzer van de gemeente Helmond een extra mogelijkheid om uw politieke voorkeur te onderzoeken:
www.stemwijzer.nl/helmond. Begin februari is deze stemwijzer gelanceerd. Het eerste artikel van de lokale politiek gaat hierover. 

GP
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CDA PVDA VVD HSP SP HA D66

Speelgele-
genheid de 

Brand

Opgroeiende 
jeugd

Groepering 
45 – 54

Brede school 

Hoogspan-
ning en
straling

Burgerinitia-
tief en

wijkraad

Brandevoort 
II

Businesspark 
Brandevoort

Mobiliteit en 
ov

Boodschap

CDA heeft gezorgd voor 
versnelde aanleg van:

sportvelden, kinderopvang

Noodzakelijke
speelgelegenheid creëren in 

thuisomgeving.

Groot belang wordt gehecht aan 
voldoende plaatsen voor

speelruimte en speelvoorzie-
ningen. Ook in Brandevoort II 

moeten hiervoor plaatsen
gereserveerd worden.

Speelgelegenheid moet er 
komen.

Nagaan waarom dit nog niet 
is gerealiseerd.

Wijken moeten leefbaar 
zijn ook in Brandevoort I 

en II.

Stadsbestuur moet goed 
luisteren naar wijk en 
dienstverlening hierop 

afstemmen.

Toezeggingen
Wethouder waarmaken.

Definitief onderkomen voor 
scouting.

Aandacht en oplossing voor 
een jeugdhonk geïntegreerd 

in de wijk, waar de jeugd 
zichzelf kan zijn.

Naast allerlei plaatsen voor 
sport en spel valt dit onder  de 

verantwoordelijkheid van de 
gemeenschap met eventuele 

aanvullende subsidies.

Samenspel van ouders, 
school, wijk en de jeugd zal 

positief kunnen werken. 

Alle wijken moeten goede 
voorzieningen hebben 
voor alle bewoners.

Overheid levert middelen 
en beheer ligt bij

vrijwilligers.

Werk door vrijwilligers 
met eventuele professione-
le ondersteuning overheid. 

Voldoende woningen voor 
ouderen en zorgvoorzienin-

gen in aanbouw.

Wens wijkwethouder met 
eigen budget.

Meer senioren- en
huurwoningen

In Brandevoort II moet 
eveneens ruimte komen 2de 

woonzorgcentrum.
Ouderen kunnen uitstekend 

voor zichzelf zorgen. 

Investeren in wonen, zorg 
en welzijn. Uitvoeren van 

Masterplan Brandevoort II. 

Woningen voor ouderen 
en gehandicapten

aanpassen.

Vroeg pijnpunten signale-
ren. Partij zet zich in voor 
consultatiebureaus voor 

ouderen.

Beloften inlossen.
Diversiteit woningen voor 

jong en oud.

Er moet een middelbare 
school komen.

Voor een brede school
functie, met o.a. kinderop-
vang en bibliotheekfunctie.

Wijkaccommodaties eigen-
dom Gemeente. Gebrui-
kers/beheerders moeten 
nadere invulling geven.

Staat positief tegenover de 
brede school. Zie goede 
voorbeelden elders in

Helmond

Alle wijken moeten
voldoende scholen hebben.

Luisteren 

naar

bewoners 

en 

overheid 

moet

hier beleid 

op

afstemmen

Voorstander brede school 
en bestuursstructuur uit de 

binnenstad kan als
voorbeeld dienen.

Beste aanpak; voorzichtigheid 
vooraf. Samen met bewoners 
oplossing zoeken voor terug-

dringen stralingsbelasting.

Indien het mogelijk is juicht 
de VVD plaatsing combina-

tiemasten toe.

Hierover geen onverant-
woorde beslissingen nemen.

Geen “harde”
bewijzen, blijft bij

voorgenomen plannen.

Goede afspraken  met wijkge-
bouw over beheer en gebruik. 
Door de subsidiëring mag geen 

oneerlijke concurrentie ontstaan. 
In stand houden van actieve wijk-
raadcommissie en werkgroepen. 
En in stand houden van informa-

Een wijkbudget om voor alle 
bewoners te besteden aan 
zorg en welzijn samen met 
professionele wijkteams.

Voorstander intensiveert com-
municatie wijkraad en gemeen-
tebestuur. Voortzetting burger-
participatie door middel van 

klankbord- groepvergaderingen.
VVD vindt Helmond te klein voor 

instellen deelraad.

Regelen door goed overleg, 
zelfstandigheid.

Commissie kan leiden tot 
goede resultaten.

Wijkraad kan als aanjager voor 
sociale samenhang fungeren, 

met een zekere mate van zelf-
standigheid  maar kan gemeen-

teraad niet opzij zetten.

Wijkgebonden budgetten.
Interactief bestuur.

2de Fase Brandevoort is 
goed voorbereid. 

De financiën zijn op orde 
mede dankzij het CDA.

Toekomstige bewoners
vragen naar mening met 

nadruk op leven en zorgen.

Brandevoort is allert
 genoeg. Volop activiteiten 
t.b.v. uitvoeringsplannen in 

2007 

Openheid en betrokkenheid 
tussen bewoners en

Gemeente. Bewoners moe-
ten zelf Cie. Br.II stimuleren.

Sociale woningbouw blijft 
onder de maat ook nog in 

Brandevoort II.

Ontwikkelen als een wijk. 
Nieuw leven inblazen

Brandevoort II 

Goede locatie voor nieuwe 
bedrijven maar eveneens 

een goede locatie voor een 
high-tech campus.

Goede balans werkaanbod 
en werkvraag en daarbij 
goed passend onderwijs.

Stemt volledig in met het plan 
voor 2de high tech campus op 

het businesspark.
Werkgelegenheid belangrijk 

speerpunt VVD.

Unieke gelegenheid
Bandevoort.

Economisch op kaart te 
zetten.

Ondersteunt ontwikkelin-
gen van harte.

Bouw van station binnen-
kort van start. Stimuleren 
snelle start Betuweroute 
voor goederenvervoer.

Busverbinding Brandevoort en 
centrum. Verbeteren

fietspaden. Geen goederenver-
voer per trein door de wijk en 

nachttreinverbinding. 

Goederenvervoer moet afnemen  
t.b.v. personenvervoer.

Vlitsfietspad mag doorgaan mits 
geen extra kosten en heeft

derhalve geen hoge priotiteit.

Door gebrek aan financiën 
staat Vlitsfietspad op laag pitje. 
Goed openbaar vervoer maar 

een deel van het probleem.

Verbeteren openbaar
vervoer en fietsverkeer met 

Vlitsfietspad als optie. 

Stimulering openbaar
vervoer, maar is ook afhan-
kelijk van anderen. Hogere

prioteiteit Vlitsfietspad.

Het CDA houdt Helmond op 
koers. CDA heeft gezorgd dat 

er een aantal zaken in
Brandevoort zijn gerealiseerd. 
Wil ook in de toekomst nog 

enige items aanpakken. 

In Helmond is veel gebouwd 
en verbeterd. Nu de mensen!
Meer investeren in Brande-

voort, daarom snelle ontwikke-
ling winkelcentrum.

Zie verder uitvoerig verslag 
PVDA. 

Mooiste Vinexlocatie 
van Nederland met uitstekende  
voorzieningen en verbindingen. 

En een fantastisch centrum in de 
binnenstad naast de ontwikkeling 
Brandevoort II. Wij moeten daar 

trots op zijn en blijven.

Creëren van een leefbaar 
leven voor iedereen.

Te weinig sociale woning-
bouw en kritiek op 

centrumbeleid
Brandevoort.

Hou het sociaal, stem SP.

Verbeteren dienstverlening. 
Samenwerken tussen HA en 

burgers.

Accent op duurzame
toekomst: investeren in 

jeugd en werk.

TOELICHTING AFKORTING POLITIEKE PARTIJEN

Christen Democratisch Appèl (CDA) / Partij van de Arbeid (PvdA) / VVD / Helmondse Senioren Partij (HSP) / Socialistsiche Partij (SP) / Helmond Aktief  (HA) / Democraten 66 (D66)

P O L I T I E K E  S T E M W I J Z E R  B R A N D E V O O R T
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De uitgebreide standpunten van de partijen

KINDEREN VAN 0 - 12 JAAR

De wijk is nog lange tijd een gemeenschap met veel kleine 
kinderen. In de buurt “De Brand“ is al sinds de opzet van de 
wijk geen ruimte voor speelgelegenheid voor kinderen van 
0 tot 12 jaar gepland noch gerealiseerd. Bewoners van deze 
buurt vinden dit een belangrijk gemis in de leefbaarheid van 
deze buurt. Wat is uw mening daarover?

HSP
De HSP vindt dat in een buurt met veel jonge kinderen zoals in de Brand een speelgelegenheid, indien mogelijk, een must is. Wij zullen 
nagaan waarom dit niet wordt gerealiseerd.
HELMOND AKTIEF
Brandevoort is een nog jonge wijk. Het duurt altijd enkele decennia voordat een wijk zijn eigenheid heeft ontwikkeld. In dat proces is het 
heel logisch dat de wijk zoekt naar identiteit en zich van tijd tot tijd ook afzet tegen de stad en het stadsbestuur. De jonge en rebelse wijk 
Brandevoort tegenover de stad Helmond. Het stadsbestuur doet er verstandig aan, goed te luisteren naar wat er nu speelt in de wijk en 
de specifieke dienstverlening voor de Brandevoorters hierop af te stemmen. Goede dienstverlening is één van de belangrijkste zaken voor 
de inwoners van een nieuwe wijk.
D66
D66 wethouder Van den Heuvel heeft de toezegging (dat in buurt De Brand speelgelegenheid komt) gedaan in de klankbordgroepver-
gadering en zal deze ook gestand doen. De gemeente is nu bezig met het bepalen van de exacte locatie. Binnenkort zal meer informatie 
hierover beschikbaar komen.
PVDA
In de wijk zijn enkele plaatsen waar speelgelegenheid is voor kinderen tot 12 jaar, maar er moet voldoende ruimte zijn voor speelgelegen-
heid. Als kinderen tot 12 jaar niet buiten kunnen spelen zullen we merken dat ze daarna die behoefte kwijt raken. Dat is niet gezond. Liefst 
ook speelgelegenheid in de directe thuisomgeving. 
VVD
De VVD acht het van groot belang dat er binnen de bebouwde ruimte voldoende plaats wordt gereserveerd voor speelruimte en heeft 
naar aanleiding van de klachten van de bewoners in Brandevoort een jaar geleden een brief aan het college verstuurd waarin zij aandacht 
vroeg voor meer speelruimte voor de allerjongsten in de wijk. Het college heeft toegezegd hieraan aandacht te zullen besteden door 
ruimte binnen de ecologische zone vrij te maken voor extra speelruimte en speelvoorzieningen. Daarnaast zal door alle kinderen in de 
wijk gebruik kunnen worden gemaakt van de speelvoorzieningen bij het MFC (Multifunctionele Centrum). In het kader van het Speel-
ruimtebeleidsplan zal in het aangrenzende Brandevoort II voor alle kinderen uit Brandevoort extra speelruimte en voorzieningen worden 
gereserveerd. 
SP
Het is belangrijk dat er goede voorzieningen zijn, dit  geldt ook voor de jongste bewoners, dus voor de jongeren in de buurt “De Brand” 
moeten we streven naar speelgelegenheid.
CDA
Over de speelgelegenheid in afzonderlijke buurten doet de cda gee uitspraken in de antwoorden die zij geven op onze vraag.

OPVANG EN OPGROEIENDE JEUGD. 

De jongerengroepering tot 14 jaar zal de komende 
jaren sterk groeien. Hoe kan de wijk de jaren goed 
met deze jeugd omgaan?

HSP
Binnen het gezin worden meestal de eerste opvoedkundige regels geleerd. Het kan dus niet zo zijn dat de wijk alleen verantwoordelijk is 
voor de opvang van de opgroeiende jeugd. Dit moet een samenspel zijn van ouders, school, wijk en bovenal de jeugd zelf. Er kunnen nog 
zoveel activiteiten worden opgezet (jongerencentra etc.), zonder een eigen verantwoordelijkheid krijg je nooit een positief resultaat.
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DE GROEP 45 – 54 JARIGEN IS NU GROOT

Hoe kunnen we deze groepering voor de wijk behouden en een adequate woon- 
en leefomgeving aanbieden? Hoe moeten we de nieuwe preventieve gezondheids-
zorg, waarvoor nu het zorgcentrum gebouwd gaat worden, goed bij de ouderen 
aandienen? En is het zo dat de wijk in zijn geheel deze opvang– leefmogelijkheden 
voor de ouderen goed accepteert? Een combinatie van jong en oud in een wijk is 
immers essentieel? 
Is de belofte van wethouder Bethlehem bij de start van de bouw van het woon-
zorgcentrum in december jl. reëel? De belofte hield in dat er in Brandevoort II een 
extra woon– zorgcentrum komt om de grote groep grijze lieden op te vangen?

HSP   
Om de vele 45-54 bewoners in Brandevoort te behouden zal er geïnvesteerd moeten worden in de toekomst. Daar bedoelen wij mee 
investeren in wonen, zorg en welzijn. U geeft zelf al aan dat een combinatie van jong en oud essentieel is in een wijk. Waarom zou Bran-
devoort nu een afwijkend gedrag vertonen in het accepteren van ouderen? 
Verder kunnen wij ons niet voorstellen dat plannen vastgelegd in het Masterplan Brandevoort II (het bouwen van een woonzorgcomplex 
voor senioren) niet zouden worden uitgevoerd.
HELMOND AKTIEF   
De ideale samenstelling van een wijk is een goede mix van jong en oud. De overheid heeft bepaald dat ouderen langer zelfstandig moeten 
wonen. Prima, maar dan moet de gezondheidspreventie goed geregeld zijn. Al jaren heeft Theo van Mullekom zich ingezet voor consulta-
tiebureaus voor ouderen. Onderzoek en ervaringen hebben uitgewezen dat door vroegtijdige signalering van onder meer ouderdomsge-
breken veel leed voorkomen kan worden. 
D66   
D66 is voorstander van extra woonzorgeenheden in Brandevoort II en rekent er dan ook op dat de belofte van de wethouder in dit 
verband wordt gehouden. Het is nu nog te vroeg om al aan te geven waar en wanneer, we zitten immers nog in de planfase. D66 vindt het 
belangrijk dat er een goede diversiteit aan woningen komt, rekening houdend met jong en oud.
PVDA   
De Partij van de Arbeid wil de zorg meer in de wijken concentreren. We willen een wijkwethouder (een wethouder met ook een wijk-
verantwoordelijkheid)  met een eigen wijkbudget. Zoveel mogelijk voorzieningen moeten in de wijk aanwezig zijn. Wat het wonen betreft 
willen we ook dat eenieder in zijn wijk moet kunnen blijven wonen. Dat betekent meer seniorenwoningen en betaalbare huurwoningen 
in de wijk.
VVD   
De VVD is van mening dat, met name de groep 45-54 jarigen, een groep is die zeer zelf raad moet worden geacht. Het aanbod van de 
woon- en leefomgeving is in de Brandevoort-plannen uitstekend voorzien van de behoeftes van zowel jonge mensen als de ouderen.  
De Brandevoorters zullen ongetwijfeld de weg naar de eerste lijnszorg weten te vinden.
De VVD heeft geen reden om aan de woorden van de wethouder te twijfelen en wij zijn zeker ook van mening dat in Brandevoort II 
ruimte moet zijn voor een tweede woon- zorgcentrum.

HELMOND AKTIEF
In een nieuwe wijk met veel kinderen en al heel gauw veel tieners kan samen met ouders en andere opvoeders een jeugdbeleid neergezet 
worden, dat aansluit bij de belevingswereld van de kinderen, bij de opvoedingsgedachten van de ouders en bij de normen en waarden van 
onze samenleving. Hierbij is speelgelegenheid heel belangrijk. Wat Helmond Aktief betreft zorgt de overheid voor middelen en komt het 
beheer te liggen bij vrijwilligers uit de wijk. De opvang van tieners moet vooral in de wijk plaatsvinden. De sociale controle vindt daar 
plaats. Vervelend gedrag kan daar op een prettige manier gecorrigeerd worden. 
D66
Het in aanbouw zijnde multiculturele centrum moet een broedplaats worden voor allerlei activiteiten, waaronder die voor de opgroei-
ende jeugd. Begeleiding zal vooral van de vrijwilligers moeten komen, die wat D66 betreft kunnen rekenen op professionele ondersteuning 
indien dat gewenst is. 
PVDA
Er moet een jeugdhonk zijn. Een plaats waar jeugd zichzelf kan zijn en elkaar kan ontmoeten. Geïntegreerd in de wijk. Hier moet de ko-
mende periode aandacht voor zijn en een oplossing voor gevonden worden.
VVD   
In Brandevoort is een prachtig MFC in aanbouw. De VVD is van mening dat het primair de verantwoordelijkheid van de “de gemeenschap” 
Brandevoort is om invulling te gaan geven aan het organiseren van activiteiten voor en door deze jeugdige groep. Hierbij kan een beroep 
worden gedaan op de activiteitensubsidies die door de gemeente beschikbaar worden gesteld. Ook zal in Brandevoort een sporthal wor-
den gebouwd waar de jeugd gebruik van kan maken. Daarnaast kent Brandevoort een tennisvereniging en is de aanleg van voetbalvelden 
gepland aan de Kaldersedijk.
SP   
Specifieke opmerkingen plaatst de SP niet bij dit onderdeel. Het gaat om sociale samenhang in de buurt. De mensen moeten elkaar kennen 
en gezamenlijk met zaken van leefbaarheid bezig zijn.
CDA   
Voor de wijk moeten voldoende voorzieningen aanwezig zijn. Dit geldt ook voor de jongeren. In het multifunctioneel centrum en de 
sportvoorzieningen kunnen verschillende jongeren hun draai vinden.
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HSP   
In een vooruitstrevende tijd als 2006 zou een multifunctioneel centrum ook een brede schoolfunctie kunnen vervullen. Het invullen van 
de beheersfunctie, het zelfstandig regelen van zaken door het bestuur en het stellen van dwingende randvoorwaarden op afstand door 
de gemeente, kunnen eerst na uitvoerig overleg met betrokken partijen worden ingevuld. Goed voorbeeld hierin is de onlangs geopende 
brede school in de binnenstad. 
HELMOND AKTIEF
D66    
D66 is er voorstander van dat het mfc Brandevoort zich ontwikkelt in de richting van een brede school, met de functies die daarbij horen. 
Als voorbeeld van een bestuursstructuur zou de brede school uit de Binnenstad kunnen dienen. Het lijkt ons echter verstandig daar nu 
geen definitieve uitspraken over te doen, maar eerst de ervaringen hiermee af te wachten, Dat de invloed van de wijk op het reilen en 
zeilen van het centrum optimaal moet zijn, is voor D66 vanzelfsprekend.
PVDA   
Wij zijn als Partij van de Arbeid voor brede scholen. Een wijk als Brandevoort waar de voorzieningen in opbouw zijn leent zich natuurlijk 
voor een brede zorgfunctie. Dat moet kunnen resulteren in voorzieningen met bijvoorbeeld kinderopvang, bibliotheekfunctie e.d.
VVD   
Met de bouw van het MFC in Brandevoort zal de wijk inderdaad een brede school krijgen vanwege het feit dat binnen één gebouw zowel 
een kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, een 20-klassige basisschool als ook buitenschoolse opvang en een wijkcentrum en sportzaal zal 
worden gehuisvest. Wijkaccommodaties zijn eigendom van de gemeente Helmond. Dit betekent dat de gemeente als gebouweigenaar 
kaders en eisen stelt aan het gebouw. De gebruikers/beheerders zullen binnen die kaders vrijheid tot nadere invulling moeten hebben.
SP   
Op de vraag van een brede school geeft de SP geen rechtstreeks antwoord. Zij vinden de leefbaarheid door middel van samenhang belangrijk.
CDA   
De CDA staat voor een gecombineerd takenpakket in het Multifunctioneel centrum en daarmee van de daar aanwezige basisschool. Voor 
de goede gang van zaken zou het vestigen van een middelbare school een goede zaak zijn.

MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM EN BREDE SCHOOL

In 2006 komt het multifunctionele centrum met een ba-
sisschool voor de wijk gereed? Kan en moet dit centrum 
ook een soort brede schoolfunctie vervullen? Hoe dient de 
beheerstructuur in elkaar te zitten? Mag het bestuur zelf 
zaken mbt het centrum regelen of wil / moet de gemeente 
op afstand dwingende randvoorwaarden stellen? 

SP   
Zorgen dat woningen zijn aangepast voor gehandicapten, bouwen voor ouderen, zorgen dat er voldoende scholen zijn, daar allemaal kan 
de gemeente veel aan doen. Veel lastiger te regelen zijn de punten die ik in het begin noemde, maar die van groot belang zijn voor de 
leefbaarheid: sociale samenhang, kennen de mensen elkaar, zijn bewoners bereid een handje toe te steken? 
CDA   
De CDA pleit er voor dat er voldoende woningen voor ouderen worden gebouwd.

SPANNENDE STRALING

Al geruime tijd is de verplaatsing van de oude hoogspanningsmasten in Bran-
devoort in discussie tussen bewoners en college. Onlangs is aan deze discussie 
het element straling van UMTS zenders toegevoegd. Door de dubbele straling, 
umts en hoogspanningsleidingen, is de dringende vraag bij veel Brandevoorters 
aan de orde in hoeverre op korte of lange termijn de gezondheid van de bewo-
ners in gevaar komt. Dit kan sterker gaan leven als de umts-dekking nog groter 
moet worden de komende tijd. Wat is uw mening over deze problematiek? 

HSP   
Zoals aangegeven is de verplaatsing van de oude hoogspanningsmasten in een brede discussie binnen de raad behandeld. Gezien de vele 
metingen welke in het kader van diverse onderzoeken zijn verricht en de adviezen welke m.b.t. de magnetische velden zijn gegeven heeft 
de HSP er vertrouwen in dat hier geen onverantwoorde beslissingen worden genomen.
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Ruimte, werking en bevoegdheden van een wijkraad zullen, ook in Brandevoort in goed overleg moeten worden geregeld. 
Burgerinitiatieven juichen wij toe. Zelfstandigheid binnen commissies en werkgroepen kan leiden tot goede resultaten. Aan-
gezien elke wijk haar eigen identiteit heeft kan men o.i. niet spreken van algemeen beleid.
HELMOND AKTIEF   
Helmond Aktief werkt als lokale partij samen met bewoners. Een van de belangrijke punten is het verbeteren van de dienst-
verlening. Soms moeten daarvoor bureaucratische schotten worden afgebroken. Theo van Mullekom heeft in het verleden 
bewezen hier heel goed toe in staat te zijn. Een voorbeeld: de kerstboomverbranding in Brandevoort is tot stand gekomen 
door de fantastische inzet van vrijwilligers uit uw wijk. Helmond Aktief heeft daarbij een steuntje in de rug geleverd om de 
uiteindelijke vergunningen te kunnen regelen. Dat is een goed voorbeeld van samenwerking tussen burgers en Helmond 
Aktief.
D66   
D66 wil in Helmond experimenten opzetten in de vorm van wijkgebonden budgetten. Daarbij wordt de vraag hoe deze 
budgetten besteed worden (mede) bepaald door de bewoners van een wijk. Het gaat hierbij niet alleen om gemeentelijke 
budgetten maar ook om geld dat door woningcorporaties en andere partijen in de wijk wordt besteed. Een vorm van inter-
actief bestuur dus. 
PVDA   
De Partij van de Arbeid wil de wijken meer bevoegdheden en meer verantwoordelijkheden geven. Er moet een significant 
wijkbudget komen waarover de wijkbewoners kunnen beschikken. “De bewoners beschikken samen met professionele 
wijkteams  over een budget om te besteden aan zorg en welzijn voor alle bewoners”, zo staat het letterlijk in ons verkie-
zingsprogramma.
VVD   
De wijkgerichte werkwijze waarop Helmond haar burgerparticipatie onder andere vorm geeft middels de klankbordgroep-
vergaderingen, wordt door de bevolking als zeer positief ervaren en dit beleid dient dan ook voortgezet te worden. De VVD 
is voorstander van het intensiveren van de communicatie tussen de wijkraden en het gemeentebestuur met als doel het 
bestuur dichter bij de burger te brengen. Wijkraden ontvangen een buurtbudget dat kan worden ingezet om de leefbaarheid 
in de wijk (verder) te verbeteren. Bij de klankbordgroepvergadering is de bedoeling dat in overleg tussen de voorzitter (een 
wethouder) en de secretaris (iemand uit de wijk) de agenda van de klankbordgroep wordt samengesteld. Daarbij is het van 
belang dat bewoners aangeven welke onderwerpen er volgens hen besproken zouden moeten worden. Daarnaast vindt de 
VVD dat bewoners te weinig gebruik maken van overleg met hun vertegenwoordigers in de raad, inspraak vragen in com-

INSPRAAK EN BESTUUR IN DE WIJK BRANDEVOORT

Welke ruimte krijgt de wijk om de werking en bevoegdhe-
den van de wijkraad zelf te regelen? Wat is de visie van uw 
partij op mogelijke burgerinitiatieven en de mate waarin de 
“klankbordconstructie van Helmond” hierop aansluit? Er 
zijn ideeën bij de huidige wijkraad om commissies en werk-
groepen meer zelfstandigheid te geven en/of te stimuleren. 
Dit kan leiden tot wensen naar meer bestuurlijke zelfstan-
digheid in de wijk. Hoe verhoudt zich dit tot het beleid in 
zijn algemeenheid in deze? 

HELMOND AKTIEF   
Kortom overheid luister goed naar de behoeften uit de wijk en stem daar je beleid en je dienstverlening op af. Mensen zijn zeer wel in 
staat om de overheid heel wat uit handen te nemen. Zelfstandige burgers kunnen heel goed hun eigen woon- en leefomgeving besturen 
en beheren. 
D66   
D66 is bekend met de discussies rondom dit onderwerp en de zorgen van de Brandevoorter gemeenschap. Op dit moment is echter 
onvoldoende “harde” informatie beschikbaar over mogelijke gezondheidsrisico’s om hoge kosten voor het ingraven van de kabels te recht-
vaardigen. Daarbij komt dat ook in andere wijken van Helmond een vergelijkbare problematiek speelt. De door het college en gemeente-
raad gemaakte keuze voor het bundelen van kabels met voldoende afstand tot woningen lijkt momenteel het maximaal haalbare.
PVDA   
Van sommige gezondheidsrisico’s leer je pas achteraf de feiten. Voorzichtigheid vooraf is hierbij vaak de beste aanpak. Stralingszenders 
moeten op gepaste afstand van bewoning. Daarnaast geldt ook: belofte maakt schuld. We moeten samen met de bewoners een oplossing 
zoeken om de stralingsbelasting terug te dringen. 
VVD   
Over deze problematiek heeft besluitvorming door de raad plaats gevonden in de raad van 5 juli 2005. Onderzocht wordt of de plaatsing 
van een combinatiemast tot de mogelijkheden behoort. De VVD juicht deze oplossing toe, indien deze haalbaar blijkt te zijn. 
SP   geen reactie
CDA   geen reactie
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HSP   
Openheid van zaken en meer betrokkenheid van de huidige bewoners m.b.t. Brandevoort II zal een samenspel moeten zijn tussen deze 
bewoners en de gemeente. De HSP vindt wel dat u zelf een slapende commissie Brandevoort II wakker moet schudden. Dat kunnen wij 
niet voor u doen!
D66   
Brandevoort 1 en 2 zijn in onze ogen 1 wijk, althans zullen zich als 1 wijk gaan ontwikkelen.. Het lijkt ons verstandig om de commissie 
Brandevoort 2 nieuw leven in te blazen.
HELMOND AKTIEF   
Voor de ontwikkeling van de wijk is nodig: goede en open informatie over de ontwikkelingen van Brandevoort II. Een van de problemen die 
niet goed geregeld zijn is de gebrekkige ontsluiting van Brandevoort.  Vooral het openbaar vervoer en het fietsverkeer schieten schromelijk 
tekort. Helmond Aktief vindt dat in samenspraak met bewoners gewerkt moet worden aan het verbeteren van het fietsverkeer naar zowel 
Eindhoven, als naar Helmond stad. Het Vlits-fietspad is daarbij een optie.
PVDA   
In Brandevoort I is destijds ook een groep toekomstige bewoners gevraagd naar hun mening over de wijk. Dit zou ook nu een zeer goed 
initiatief zijn. Daar waar toen nog de nadruk lag op wonen, zou nu de nadruk moeten liggen op leven en zorgen. Openheid is altijd goed.
VVD   
Neen hoor, er is weinig slapende in Brandevoort. In december 2005 heeft de raad het masterplan “Voltooiing Brandevoort” nog vastge-
steld en is ook het krediet voor de bouw van het NS Station goedgekeurd. Dus volop activiteiten t.b.v. de uitvoering van de eerste plannen 
in 2007.
SP   
Zo hebben wij kritiek op de samenstelling van de woningen op Brandevoort: er is te weinig sociale woningbouw. Straks op Brandevoort 
II wordt dat aandeel wel iets opgeschroefd, maar opgeteld blijft het onder de maat
CDA   
De partij zal zich inzetten voor veel duidelijkheid over de verdere afbouw van Brandevoort. 

COMMISSIE BRANDEVOORT II

Brandevoort II komt tot ontwikkeling. De concretisering 
tot invulling en uitwerking van de woon- en werkfunctie 
zijn volop in gang. Op welke wijze kan openheid van zaken 
hierover tot meer betrokkenheid van de huidige bewoners 
leiden. Een commissie Brandevoort II is min of meer sla-
pende?!

missies en raad teneinde hun zienswijzen beter onder de aandacht te brengen.
De bestuurlijke macht wordt in Nederland gekozen en ligt dus bij de gemeenteraad. De VVD vindt Helmond te klein voor 
het instellen van deelraden.
SP   
Hier komt de wijkraad om de hoek kijken, want die kan functioneren als ‘aanjager’. Helmond heeft een netwerk van wijkor-
ganen. In elf wijken functioneert een klankbordgroep, een overlegplatform tussen gemeente en wijk. Dit “overlegnetwerk” is 
een goede basis om kwesties te bespreken die dicht bij de mensen spelen. Let wel: naast andere vormen van overleg.
Een wijkraad kan een zekere mate van zelfstandigheid hebben en kan aandragen wat ze wil. (Of ze altijd haar zin krijgt, is iets 
anders.) Wat niet kan, is dat ze op het punt van bevoegdheden als het ware de gemeenteraad opzij zet. Immers de gemeen-
teraad is nu eenmaal het democratisch gekozen stadsbestuur.
CDA   
Brandevoort heeft een actieve wijkraad met veel commissies en werkgroepen. Dat zie je terug in de klankbordvergaderingen 
met de gemeente. Die zijn goed voorbereid en er wordt veel informatie gewisseld. Dat moet zo blijven. Wat voor het CDA 
ook moet blijven is het informatiecentrum. Vooral belangrijk om mensen over de verdere ontwikkelingen goed te kunnen 
informeren. 
Als wijkraad kom je op voor iedereen en alle belangen in de wijk. En die zijn vaak tegenstrijdig. Daar moet je als goedwillende 
vrijwilliger niet tussen bekneld raken. Bijvoorbeeld waar de één ‘n hondenuitlaatstrook wil, wil de ander hem juist niet, of 
niet in zijn buurt.  Bovendien zijn wijkraden niet democratisch gekozen. En de continuïteit hangt af van de beschikbaarheid 
van vrijwilligers. Dus opkomen voor de wijk prima, maar terughoudend zijn met vergaande bevoegdheden om besluiten te 
nemen voor de wijk.
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HSP   
Ook in Brandevoort levert het wegennet in zijn huidige vorm verkeersproblemen op. Een goed openbaarvervoer en het 
activeren van het fietsverkeer lossen de grote piekmomenten niet op. De introductie van een nieuwe aansluiting aan de 
noordwestzijde op de A270 zou een structurele oplossing zijn. 
De OV-Brabantstad ligt op het bordje van de SRE en het Vlitsfietspad staat o.a. door een gebrek aan financiën op een zeer 
laag pitje.
D66   
Het realiseren van een station in Brandevoort wil zeggen dat D66 veel waarde hecht aan de stimulering van het openbaar 
vervoer. Wij willen het liefst het goederenvervoer per trein door onze stad terug dringen. Dat kan o.i. op het moment dat 
de Betuwelijn voor goederenvervoer wordt open gesteld. Wij streven ernaar het openbaar personenvervoer zo op te zetten 
dat de diverse stations in onze stad als vertrekpunt voor passagiervervoer gaan dienen en niet alleen Helmond Centraal. Dat 
geeft een grotere spreiding van vervoersaanbod. Ook ondersteunen wij het OV netwerk van Brabantstad, het Vlitsfietspad 

MOBILITEIT EN VERVOER

In één van de oplossingen voor de opvang van de verkeersstromen in de 
regio zijn de inzet van het openbaar vervoer en fietsverkeer genoemd. Hoe 
zwaar tellen voor u deze alternatieven, als wij in de krant (eind februari 
2005) kunnen lezen dat de afdeling goederenvervoer van de NS de bezet-
ting van de sporen wil gebruiken voor goederenvervoer in plaats van per-
sonenvervoer en als onderzoek aantoont dat Helmonders heel weinig of 
te weinig fietsen? Is het OV - Brabantstad nog als prioriteit aan de orde en 
wanneer krijgt het beruchte Vlitsfietspad een hogere politieke prioriteit?

HSP   
Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van het Masterplan Brandevoort II heeft de Helmondse Senioren Partij aandacht 
gevraagd m.b.t. de invulling van het businesspark. Wij vinden dit, evenals het college, een unieke gelegenheid om Brandevoort 
economisch op de kaart te zetten.
D66   
Ja, D66 zal die ontwikkeling van harte ondersteunen.
PVDA   
Ja. Brandevoort ligt ideaal tussen Eindhoven en Helmond centrum. Hoogwaardige industrie is goed, zakelijke dienstverlening 
ook. We moeten er in Helmond vooral op letten dat het werkaanbod en de werkvraag goed in balans zijn. We hebben relatief 
veel industrie wat op dit moment een moeilijke sector is. Van de andere kant moeten we inzetten op innovatieve maakindu-
strie. Hiermee kunnen we aanvullend zijn in onze sterke regio en van oudsher is dit een sterkte van Helmond. Natuurlijk is 
goed passend onderwijs hierbij van zeer groot belang.  
VVD   
De VVD onderschrijft uw visie volledig. Recent is in de openbaarheid gekomen dat Helmond meedingt naar de vestiging 
van de 2e High Tech Campus en als locatie het Businesspark naar voren heeft geschoven. Hieruit spreekt de ambitie die 
Helmond heeft en die de VVD van harte ondersteunt met onze wethouder Trix Houthooft-Stockx van Economische Zaken 
en Werkgelegenheid voorop.
SP   
Het businesspark wordt niet expliciet door de partij genoemd.
CDA   
Aan de noordkant, langs de A270, is een businesspark voorzien. Het CDA vindt dat een goede locatie voor nieuwe bedrijven 
in het kader van Brainport. Bijvoorbeeld voor een tweede high-tech campus. De verbinding met de TUE is immers kort en 
goed. En Helmond kent steeds meer ontwikkelings- en design-industire. Dat sluit daar bij aan.

NATLAB IN BUSINESSPARK BRANDEVOORT

Zuidoost Brabant zou meer hoogwaardige industrie en (zakelijke) dienstver-
lening aantrekken, volgens recente krantenberichten in het Businessnummer 
van het Eindhovens Dagblad in de week van 23 januari. Het businesspark aan 
de Helmondse weg in de wijk Brandevoort kan voor deze ontwikkeling een 
ideale entourage bieden. Is het gemeentebestuur / uw partij ook van mening 
dat Brandevoort hierin een uitgelezen situatie levert?? 
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De HSP vindt de meest belangrijke politieke boodschap: Het creëren van een leefbaar leven voor iedereen! 
HELMOND AKTIEF
Helmond Aktief doet meer met uw stem.
D66
D66 Helmond heeft de afgelopen 4 jaar deel uitgemaakt van het college van B&W in de gemeente Helmond. Na deze pe-
riode kunnen we constateren dat we op de goede weg zijn, maar natuurlijk is Helmond nog lang niet af. Integendeel, wie 
bijvoorbeeld de werkloosheidscijfers op zich in laat werken, moet constateren dat onze stad met een structureel probleem 
zit. Ook de woningmarkt in onze stad kent nog de nodige spanningen. Maar toch, op vele gebieden is vooruitgang geboekt en 
we zijn zo onbescheiden te denken dat D66 Helmond, hoe klein ook in omvang, daaraan een bijdrage heeft geleverd, zowel 
binnen het college als in de raad.  
Voor de nieuwe raadsperiode heeft D66 Helmond een solide verkiezingsprogramma met het accent op een duurzame 
toekomst: investeren in jeugd en werk! 
Onze partij beschikt over een sterke kieslijst met enthousiaste kandidaten met een goed verstand en een gezonde maat-
schappelijke perceptie. Voor meer informatie: www.d66helmond.nl.
PVDA
Er is in Helmond veel gebouwd, veel verbeterd, het gaat redelijk goed met Helmond, maar nog niet met iedereen. Dus kan 
er maar een boodschap zijn: En nu de mensen!
VVD
Ben en blijf trots op uw mooie wijk, die uitgroeit tot de aantrekkelijkste Vinexwijk van Nederland. Een prachtige wijk, waarin 
alle wijkvoorzieningen worden gerealiseerd, in een geweldig gebied met uitstekende verbindingen (OV, fiets, auto) en met het 
Helmondse Centrum binnen handbereik. 
Een Centrum waar momenteel een fantastische kwaliteitsimpuls wordt uitgevoerd en waar, parallel aan de ontwikkeling van 
Brandevoort II, een forse uitbreiding zal worden gerealiseerd.
Als u zich in onze inzichten kunt vinden, stem dan op 7 maart op lijst 5!
SP
Mijn boodschap zal u niet verbazen: hou ’t sociaal, stem SP.
CDA
Wij willen dat het goed blijft gaan met Helmond. Het is veiliger geworden, er worden veel woningen gebouwd, de herstruc-
turering in de Binnenstad loopt nu goed, de 2e fase Brandevoort is goed voorbereid, het stadwinkelcentrum is opgeknapt, 
meer cultuuraanbod en evenementen, de financiën zijn op orde. Allemaal resultaten van mede-CDA bestuur. Dat willen we 
blijven doen. Die goede koers willen we vasthouden. 

WELKE ALGEMENE POLITIEKE 
BOODSCHAP 

WILT U DE WIJK VOORHOUDEN?

mag van ons een hogere prioriteit hebben. Helmond is hierbij afhankelijk van meerdere welwillende investeerders, zoals de 
gemeente Nuenen en de provincie om uitvoering op korte termijn mogelijk te maken.
PVDA   
Wat de Partij van de Arbeid betreft moet er zo snel mogelijk een busverbinding komen van Brandevoort naar het centrum 
van Helmond. Wij willen fietspaden verbeteren, ook die richting Eindhoven. Wij willen geen goederenvervoer door woonwij-
ken. Daarnaast willen we een nachttreinverbinding tussen de grote Brabantse steden, waaronder Helmond dus. 
VVD   
De VVD vindt dat het goederenvervoer moet afnemen ten gunste van het personenvervoer. Zeker nu de Betuwelijn kan 
worden ingezet. Het zogenaamde Brabantspoor verdient alle prioriteit, waardoor ook de vier NS Stations in Helmond een 
steeds betere bezetting krijgen, hetgeen hard nodig is voor behoud op langere termijn. 
Het Vlits fietspad mag van de VVD voor Helmond geen extra geld kosten. Wij denken overigens dat het nog een lange adem 
vergt voordat dit pad er zal zijn. Helmond beschikt overigens over 4 redelijk adequate fietsverbindingen naar Eindhoven, 
hetgeen ook meespeelt bij onze (lage) prioriteit voor het Vlitsfietspad.   
SP   
De partij spreekt zich niet expliciet uit over de vervoersproblematiek.
CDA   
Als kans om een eigen station te maken, prima. Dat hebben we ook voor elkaar gekregen. Maar we willen minder goederen-
treinen. In Den Haag pleit ik -samen met andere steden- voor een snelle ingebruikname van de Betuweroute. Die is speciaal 
voor goederenvervoer gemaakt en vormt een goed alternatief voor de Brabantroute
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gezocht

Het nieuwe jaar is voor Brandevoort, redelijk 
rustig begonnen. Ik hoop dat deze trend zich in 
2006 zal voortzetten.

INBRAKEN EN DIEFSTALLEN
Uit een in aanbouw zijnde woning aan de Fran-
kenvoort werd een elektriciteit meter weggeno-
men. De daders verschaften zich toegang tot het 
pand door een cilinderslot te verbreken.
Op 25 januari 2006 werd vanaf het Karthuizer-
serf een afvalcontainer van 180 liter weggeno-
men.

VERNIELINGEN
Op 3 januari 2006 werd een auto aan de Staten-
laan bekrast met een scherp voorwerp.
In de nacht van oud op nieuw werden op het 
schoolplein van basisschool De Vendelier, een 
aantal vernielingen aangericht. Op de afde-
knetten van de zandbak was vuurwerk terecht 
gekomen waardoor er brandgaten ontstonden. 
Achter de bordjes “verboden toegang” werd 
vuurwerk gestoken en tot ontploffing gebracht. 

ONGEVALLEN
Op de A 270 voor de UPC zag een bestuurder te 
laat dat zijn voorganger stil stond voor het rode 
licht. Hierdoor ontstond een kop/staart aanrij-
ding.
25 januari 2006 raakte een bestuurder in de 
slip ter hoogte van de Brandweerkazerne aan 
de Berenbroek. Hij kon zijn voertuig niet meer 
onder controle krijgen en belandde in de sloot. 
Er ontstond alleen materiële schade.

AANHOUDING
Naar aanleiding van openstaande boetes, werd 
een inwoner van Brandevoort aangehouden. 
Daar deze de zorg had over een jong kind werd 
een regeling getroffen. De inwoner meldde zich 
vervolgens aan het politiebureau waarna 17 da-
gen hechtenis werd ondergaan.
Op 29 januari 2006 werden 2 inwoners van 
Brandevoort aangehouden.
Zij hadden in de nachtelijke uren diverse vernie-
lingen gepleegd in plan De Akkers. Doordat de 
politie met diverse surveillance voertuigen de 
wijk afgezet had, konden de daders worden aan-
gehouden. De bestuurder bleek ook nog onder 
invloed te rijden en niet in het bezit te zijn van 
een rijbewijs.

OVERIGE
In de maand januari 2006 werden er diverse 

januari 2006

de politie tot uw dienst

meldingen gedaan van verdachte personen, die 
zich in en om het kraakpand aan de Medevoort 
ophielden. Door de politie werden diverse per-
sonen gecontroleerd en hun gegevens werden 
vastgelegd. Het kraakpand zal medio februari 
2006 gesloopt zijn.
In een sloot aan de Kaldersedijk werden een 
aantal pakken folders aangetroffen. Door de af-
deling stadwachten is contact gezocht met de 
verspreider. Deze zal de bezorger op zijn gedrag 
aanspreken. Indien u folders aantreft die zijn ge-
dumpt, kunt u contact opnemen met de afdeling 
Stadswachten tel: 0492- 507200. Zij zullen zor-
gen dat de verspreider de bezorger aanspreekt 
en voor verwijdering van de folders.

VERKEERSGEDRAG
Op 8 januari 2006 werd een bestuurder op de 
A270 geklokt op een snelheid van 180 km/u. 
Tevens vond hij het nodig om de busbaan te ge-
bruiken bij het binnenrijden van Eindhoven.
Hij heeft voor beide overtredingen een proces-
verbaal ontvangen.
Een week later werd op de A 270 een bestuur-
der bekeurd omdat hij met een snelheid van 150 
km/u reed en niet in het bezit was van een gel-
dig Nederlands rijbewijs.

Tijdens diverse controles werd geconstateerd 
dat er weer vaker fout werd geparkeerd in het 
Sterkenstraatje en de Kopersteeg. De bewoners 
hebben een brief in de bus gehad waarin zij nog-
maals worden gewezen op de spelregels.

Ik wil u er bij deze op wijzen dat de bedragen van 
verkeersboetes in 2006 zijn aangepast. Dit houdt 
in dat er op een aantal overtredingen forse ver-
hogingen worden doorgevoerd. Enkele voorbeel-
den hiervan zijn:

Parkeren  van 45 naar € 50,-
Rijden door rood van 95 naar € 130
Autogordel  van 50 naar € 75 

xberichtentelexberichtentelexberichtent

richtentelexberichtentelexberichtentelex

fred riksma
buurtbrigadier brandevoort
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Gevonden op maandag 6 februari aan het fietspad van 
de Voort, 1 huissleutel.
Deze is af te halen op de Openbare Basisschool Bran-
devoort.

brandjes

Ha, we mogen weer stemmen.

Democratie is de dictatuur van de meerderheid. Zo hee, 
is dat een goede binnenkomer of niet? Hoe kan ik iets 
schrijven over de lokale politiek zodat ‘t ook wordt gele-
zen? Beginnen met zo’n zware kreet als “democratie is de 
dictatuur van de meerderheid”? Nou ja, zo zwaar is ie toch 
niet? Weet je wat, we gaan ‘t gewoon eens proberen. Wat 
is de meerderheid? De meerderheid van stemmen, niet 
meer en niet minder. Helaas, zou ik zeggen. Want volgens 
dat principe heeft elke “halve zool” net zo veel stemrecht 
als ik (laat ik ‘t maar bij mezelf houden én ervan uitgaan dat 
ík géén halve zool ben én u als lezer natuurlijk ook niet).  
Aangezien het grootste deel van de samenleving bestaat 
uit mensen die slecht geïnformeerd zijn (nee, u als Bran-
devoortse lezer niet), maar wel overal een mening over 
willen (en mogen) hebben, drukt deze grote groep in mijn 
ogen een onevenredig grote stempel op de samenleving.

Politici weten dat ook en daarom heeft “de politiek van de 
one-liners, de lekkere-kontjes en de snelle-pakken” haar 
intrede gedaan en de strategie op juist die grote groep 
gericht. In de lijn van de veramerikanisering van de maat-
schappij hebben we te maken slimme marketingtrucjes. De 
wereld van de suggestie, zowel in beeld als in woord. Want, 
waar haalt “een politicus” de motivering vandaan om tel-
kens zijn gezicht zomaar, te pas en te onpas (ja, soms word 
ik er onpasselijk van) onder onze aandacht te willen wrij-
ven? Is dat geen omgekeerde wereld?

Kort geleden kreeg ik, net als u, eerwaarde lezer, alweer 
een aardig voorbeeld in de brievenbus. Over “de kalender” 
zullen we het maar niet hebben. Heel recent deze nog: Een 
meneer van een eenmansformatie die zichzelf als “leider” 
kwalificeert, op haast elke bladzij z’n neus laat zien en op 
suggestieve wijze alle andere partijen tot “ruziemakers” 
bombardeert. Over “ruziemaken” gesproken...

Zou je niet eerst moeten laten zien dat je voor echt we-
zenlijke zaken staat, in ons geval bij voorkeur m.b.t. Bran-
devoort? Nou, dán wil ik het bijbehorende gezicht graag 
zien, graag, maar niet andersom, meneer eh,.... ach, laat ook 
maar.
Zo, en nu een eh, kopje koffie.

JvZ

vestiaanse
associaties 18

Op 12 februari om 12 uur verzamelden zich alle 35-ers 
zich bij De Aardborsthoeve in Mierlo om hun eerste 

ervaring met nordic walking op te doen. Na een leerzame 
en inspannende 2 uur besloten alle deelnemers om met 
het speciale stappenplan op de scorekaart een aantal les-
sen te gaan volgen. Bij het drankje na afloop werd vooral 
vooruitgekeken of na de cursus een stokwandel-groep 
in Brandevoort gevormd kan worden. Nivcole Mennen 
is optimistisch maar laat het nog even afhangen van het 
aantal geinteresseerden.
De komende zondagen zullen uitwijzen of dit idee gaat 
aanslaan.

     ...gespecialiseerd in 

totale realisatie en
onderhoud van uw tuin

      ...beschikt over

   materieel, mankracht
en vakkennis

SLEGERSSTRAAT 75 HELMOND [T] 0492 523330
W W W . D U P R E - G R O E N P R O J E C T E N . N L

nordiccen met
    35-ers een succes
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hoofdstraat 157,  5706 al helmond.
j.m.m. v.d. Laar,  pastoor / deken
telefoon: 0492 - 522930
e-mail: pastorie@st-lucia.nl
website: www.st-lucia.nl 
banknummer parochiebijdrage: 171027507.
banknummer restauratiefonds: 123872340.

spreekuur: dinsdag 9.30 uur - 10.00 uur
                donderdag 18.00 uur - 18.30 uur

EUCHARISTIEVIERINGEN:
zaterdag 19.00 uur
zondag 10.15 uur

BIJZONDERE VIERINGEN/VERGADERINGEN:
5 maart 10.15 uur gildemis luciakerk
7 maart 20.00 uur doopavond pastorie
11 maart 19.00 uur viering m.m.v. lighthouse: 
oecumenisch koor
14 maart 20.00 uur huwelijksinformatieavond 
pastorie
25 maart 19.00 uur viering m.m.v. gastkoor 
common voices

NIE KNIEZE, NIE ZEURE...
Carnaval 2006 wordt een bijzonder en uniek 
feest. 26 Februari is het Carnavalszondag met 
de traditiegetrouwe Carnavalsmis. Om 10.15 
uur bent u van harte welkom! Het thema dit 
jaar zal zijn: NIE KNIEZE, NIE ZEURE...
Bovendien zal de restauratie van de St. Lucia-
kerk een belangrijk aandachtspunt worden.
Hoe “de vork verder aan de steel zal zitten” 
blijft dit jaar een verrassing. Dus, wees welkom, 
eventueel in gepast Carnavalsgewaad. Bovendien 
is er een speciale kindernevendienst!

met feestelijke carnavaleske groeten,
j. v.d. laar, pastoor/deken

OPEN HUIS:
Zondag 26 februari houden we in de pastorie 
“open huis” v.w. Carnaval en omdat uw pastoor 
weer een jaartje ouder is. Aansluitend aan de 
hoogmis, zo rond 11.11 uur tot 13.11 uur zijn 
belangstellenden van harte welkom!

ASWOENSDAG:
1 maart a.s. vieren we met een Eucharistievie-
ring om 19.00 uur in de St. Luciakerk het begin 
van de Veertigdagentijd. De as wordt gewijd en 
opgelegd. Aansluitend, zo rond 19.45 uur, zal ook 
in de kapel van Huize Alphonsus het askruisje 
worden uitgereikt. Aswoensdag is, samen met 
Goede Vrijdag, een vasten en onthoudingsdag.

DÈ MOETE 44... !

Via het lokale Tv-kanaal wordt op dinsdag 28 februari 
om 19.00 uur een integraal verslag uitgezonden van 

de grote Helmondse carnavalsoptocht, die op zondag 26 
februari door het centrum van Helmond trekt. De kleur-
rijke stoet gaat onder het motto ‘Dè moete 44...!’ door 
de straten van het stadscentrum.
De uitzending van de optocht wordt herhaald op woens-
dag 1 maart om 19.00 uur en op zaterdag 4 maart om 
14.00 uur. De presentatie is in handen van Peter-Paul van 
Meerwijk, Lex Coolen en Rob Scheepers.
De uitzending is een initiatief van Stadspromotie Hel-
mond in samenwerking met Helmond@T.V.-Productions.
De uitzending wordt opgenomen rondom het RWE 
Obragasgebouw en het Havenplein. 

De uitzending komt ook dit jaar weer tot stand 
dankzij de steun van de volgende organisaties: Bol-

len Bouwmachineverhuur, Helmond@T.V.-Productions, 
MGV Event Service, RWE Obragas, Stichting Stadspro-
motie Helmond & de Vrienden van Helmond, 

carnavalsoptocht helmond 2006
    op tv

De jaarlijkse snuffelmarkt die door Spe(e)l-o-theek “ 
Ukkie” wordt georganiseerd, wordt gehouden op 

zaterdag 1 april a.s. van 10.00 uur tot 13.00 uur in Zaal 
Den Heuvel te Mierlo. De tafelverhuur bedraagt € 7,50 
per tafel, de afmeting van de tafel is 120 x 0.70 m. Re-
serveren van tafels is mogelijk via Elly Althuizen, tel.nr. 
664322. Het is de bedoeling dat u zelf achter de tafel gaat 
staan en uw “waren” gaat verkopen. Dit mogen nieuwe, 
2e handse, zelfgemaakte artikelen zijn. Dus heeft u nog 
iets in de garage staan of op zolder en u wilt het verko-
pen, dan is dit de manier. Huur 1 of meer tafels en stal 
op 1 april a.s. uw waren uit, wellicht vindt het op deze 
manier wel een nieuwe eigenaar. 

luciaparochie 
de 

snuffelmarkt door 
spel(e)-o-theek 

“ukkie”
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EN NU?

Ondertussen hebben wij plusminus 30 leden & dito 
vrijwilligers die op de dag zelf assisteren.

Maar omdat de wijk zo snel groeit, stijgt het aantal deel-
nemers ook, en worden de activiteiten massaler bezocht. 
Dus lijkt 30 leden veel, maar dat valt reuze mee.
Er zijn eind vorig jaar een aantal leden teruggetreden, en 
dragen het stokje over aan andere bewoners. Zij willen 
nu een keer zelf gaan genieten van de evenementen. En ik 
hoop dan ook dat u daar begrip voor kunt opbrengen. En 
ons ook een periode komt ondersteunen in de organisa-
tie. Kom anders eens een keer vrijblijvend kennismaken.

RANDVOORWAARDEN

In de afgelopen jaren hebben we niet alleen activitei-
ten georganiseerd door “te doen”. Maar we hebben 

ook invulling gegeven aan de 
voorwaarden. Waar moet je 
dan aan denken?
We mogen gebruik maken 
van ’t BrandPunt met opslag 
van onze materialen in het 
magazijn.
De wijkraad staat borg voor 
een vooraf te bepalen bedrag 
bij een aantal activiteiten via 
een goedgekeurde begroting. 
Maar als we sponsoren kun-
nen vinden zullen we dat niet 
nalaten, want dan snijdt het 
mes aan twee kanten. En de 
eventuele plussaldi kunnen 
dan ingezet worden voor an-
dere doeleinden binnen Brandevoort. 

We hebben een handboek gemaakt; ter ondersteu-
ning, en voor de beginner.

Er is een indrukwekkende lijst met (potentiële) spon-
soren. We krijgen hulp vanuit de diverse media, wat de 
nodige aandacht oplevert. Zowel op papier (de Loop / 
Brandevoorter Courant / Mierlose krant / E.D.) als via de 
digitale snelweg (startpagina, brandevoort tv, cofoto).
Met de gemeente Helmond zijn i.s.m. de wijkraad goede 
afspraken gemaakt mbt vergunningen.
We hebben de broodnodige materialen verzameld, waar-
onder communicatie middelen, rekwisieten & veiligheids-
artikelen. We krijgen hulp en ondersteuning van offici-
ele verkeersregelaars & van Brandevoorter leden van ’t 
Rode Kruis uit Eindhoven.
Super de Boer (Marcel van Hoof) zorgt al vanaf het begin 
voor de kinderen, zodat zij niets tekort komen bij het 
Paaseieren zoeken, Halloween & Sinterklaas. En voorziet 
ons ook van de nodige spullen tijdens andere activiteiten 

activiteitencommissie
      brandevoort vervolg van pagina 9

waar een natje en droogje aan te pas komen.
Samen met andere sponsoren blijven onze activiteiten 
daardoor laag in prijs en dus laagdrempelig voor alle in-
woners van Brandevoort. Ook hebben wij een perfecte 
relatie met de wijkagent. Dat is bijzonder prettig, omdat 
hij ons voorziet van de nodige steun en toeverlaat plus 
belangrijke tips. Dit is mogelijk gemaakt door de net-
werkinspecteur van politie Helmond.
De plaatselijke basisscholen dragen ook hun steentje bij 
als dat door ons gevraagd wordt.
“NEE” staat niet in het woordenboek van “de Vendelier” 
en de “Openbare basisschool”.
Ondertussen hebben we ook een fijne relatie opge-
bouwd met BRAVO, de plaatselijke ondernemersvereni-
ging in Brandevoort.

Al deze zaken treden niet zo snel op de voorgrond. 
Maar ze zijn wel belangrijk voor het slagen van een 

activiteit, ofwel voor ons aller 
plezier. Vandaar via deze weg een 
DANK JE WEL voor de afgelopen 
jaren, aan hen allen die hierboven 
zijn genoemd, en die ik per abuis 
zou zijn vergeten.

SFEERBEELDEN

Om van dit alles een goed 
beeld te krijgen neem dan 

eens een kijkje op onze website.
Deze wordt onderhouden door 
vrijwilligers van de commissie 
webmasters, die er altijd weer 
een leuk en aantrekkelijk geheel 
van maken. Hier staan vele foto’s 

op en linken naar de activiteiten waardoor je een juiste 
sfeer te zien krijgt. Deze foto’s worden tegenwoordig 
gemaakt door de fotoclub Brandevoort. Zo zie je dat 
de onderlinge commissies ook nauw samenwerken, en 
elkaar van dienst zijn. En zo hoort dat ook. Voor elkaar 
en met elkaar.
Graag tot ziens bij onze activiteiten in Brandevoort of 
bij de organisatie.
Voor info:  ☎ 516723, post & berichten via mail adres:  
ACTIVITEITEN@BRANDEVOORT.ORG 

PS: Voor het bezichtigen van foto’s van de activiteiten-
commissie zie: www.activiteiten.brandevoort.nu.
Je kunt van daaruit ook in de historie terugkijken tot 2 
jaar terug. En natuurlijk informatie opvragen over onze 
commissie, of jezelf aanmelden.

marco feijen
voorzitter activiteiten commissie brandevoort

p/a Baudevoort 30
5706 KL  Helmond

☎ 0492 – 516723 of 06 – 44318155 
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Een schoon (leef)milieu staat bij de gemeente Helmond 
hoog in het vaandel. Ook voor de Helmonders zelf is 

dit een belangrijk item; het heeft namelijk direct invloed 
op hun woongenot en leefomgeving. De gemeente wil 
daarom milieuvriendelijke initiatieven van Helmonders 
op een leuke manier belonen. Wethouder milieu J. van 
den Heuvel gaat Helmonders die zich inzetten voor het 
milieu belonen met een mooie bos bloemen. Het eerste 
zogenaamde Ecoboeket gaat naar mevrouw Jager wier 
hond Lois in de afgelopen 6 jaar ruim 10.000 blikjes en 
flesjes heeft ingezameld.

Mevrouw Jager over haar wel heel milieuvriendelij-
ke hond: “Er wordt zo dikwijls negatief gesproken 

over honden, vooral in relatie met hondenpoep en zo. 
En natuurlijk vind ik ook dat hondeneigenaren hun ver-
antwoordelijkheid moeten kennen en  overlast moeten 
opruimen. Maar honden kunnen ook een hele positieve 
bijdrage leveren aan het milieu en een goede leefomge-
ving. Ik woon in Brandevoort en laat uiteraard dagelijks 
enkele keren mijn hond uit. We hebben onze hond jaren 
geleden geleerd om tijdens ons rondje te zoeken naar 
lege blikjes of plastic flesjes die rondzwerven in de wijk 
en deze op te pakken en mee te nemen naar de contai-
ner die vlakbij ons huis staat. Op het moment dat we de 
deur uit gaan begint zij direct te speuren, laat zich door 
niets afleiden en zoekt net zo lang tot zij een blikje of 
flesje gevonden heeft. Na ons uitlaatrondje laat de hond 
het blikje bij de container vallen en ik gooi het er dan in. 
Als de hond een plastic fles vindt, dan laat zij hem niet 
vallen bij de container maar neemt deze mee naar huis, 
waar ik het flesje dan in een tas doe en later bij de win-
kel inlever. Zij is gek van het kunstje en slaat nooit een 
beurt over. 

Onlangs hebben we uitgerekend dat onze hond vijf 
keer per dag een blikje of flesje opraapt, dus (7x5) 

uit   de wijk
ecoboeket voor eigenares
hond die zwerfvuil opruimt

Ook wethouder Van den Heuvel weet deze zwerfaf-
valspeurder zeer te waarderen. “Milieu maakt een 

belangrijk deel uit van mijn portefeuille en ik merk ook 
dagelijks dat veel burgers erg betrokken zijn bij allerlei 
‘milieuachtige’ zaken. Vooral zwerfafval is vaak voor vele 
mensen een doorn in het oog. Gelukkig besteden we 
hier als gemeente ook veel aandacht aan en proberen 
we met allerlei (wijk)acties (‘gooi het in de afvalbak’) ie-
dereen aan te sporen geen afval in de openbare ruimte 
achter te laten. En gelukkig zien we ook veel resultaat, 
vooral bij jongeren.
Maar zo’n unieke manier van zwerfafval opruimen heb ik 
nog nooit gehoord. Ik vind het daarom leuk -en ook zeer 
terecht- dat mevrouw Jager en haar hond Lois de eerste 
ontvangers zijn van het Helmondse Ecoboeket.”

zwerfafval
doorn in het oog

35 blikjes/flesjes in de week, dat maakt (52x35) zo’n 1820 
stuks per jaar en aangezien onze hond dit al ruim zes jaar 
doet heeft zij dus al minstens 10.000 blikjes of plastic 
flesjes, zwerfafval dus, uit de openbare ruimte gehaald.“ 
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vraag en aanbod 
     internationaal

Het Platform Verkeersveiligheid Helmond (PVVH) 
heeft een lasergun die bedoeld is om in te zetten 

in de verschillende wijken van Helmond. Het is hierbij 
niet de bedoeling om deze lasergun in te zetten voor 
handhavingsactiviteiten. De bedoeling van deze lasergun 
is dat bewoners -cijfermatig- inzicht krijgen in de daad-
werkelijk gereden snelheden in hun wijk. 
Regelmatig komen er klachten binnen over te hoge snel-
heden in Helmond. Het is daarom goed om samen met de 
indiener(s) van een klacht objectieve metingen te doen. 
Soms blijkt de maximum snelheid niet hoger te zijn dan 
de toegestande maximum snelheid, maar wordt dit door 
bewoners anders ervaren. Soms blijkt er inderdaad een 
snelheidsprobleem te zijn dat zich ook uit in ongevallen. 
Door de inzet van de lasergun krijgt u direct een eerste 
indruk over de gereden snelheden.

Dat de inzet van deze lasergun een unieke methode 
is, blijkt ook uit de aandacht die landelijke TV en ra-

dio besteed hebben aan de eerste metingen in Dierdonk. 
Het is echter niet zo dat er indien er verzoeken zijn altijd 
metingen verricht worden. De wijkraden zijn gevraagd 
om verzoeken te filteren. Indien u en uw buurtgenoten 
het idee hebben dat het bij u in de straat verkeerson-

GEREEDSCHAPSINZAMELINGSACTIE 

De Helmondse Oecumenische Werkgroep “Heel-
heid van de Schepping” organiseert op zaterdag 

25 maart van 11.00 uur tot 14.00 uur nu alweer voor 
de 10de keer hun jaarlijkse inzamelingsactie ten gun-
ste van de stichting Vraag en Aanbod Internationaal.
De Stichting Vraag en Aanbod in Tilburg knapt gebruikte 
spullen, in diverse werkplaatsen verspreid over ons land, 
op voor projecten in de derde wereld. Dit gebeurt door 
jonge en langdurig werklozen die onder professionele 
begeleiding voorbereid worden voor werk of verdere 
scholing. Veel van wat wij niet meer gebruiken kan in 
de ontwikkelingslanden nog goed worden gebruikt. Uw 
oude naai- of breimachine en handgereedschap krijgen 
een tweede leven. Wilt u het ons ter beschikking stellen? 
Geeft u het dan alstublieft op 25 maart tussen 11.00 en 
14.00 uur bij één van de onderstaande inzameladressen 
af. Na een grondige opknapbeurt gaan alle goederen naar 
projecten in Afrika, waar honderden mensen er mee aan 
de slag gaan.

Wij als Oecumenische Werkgroep dragen dit initia-
tief al voor de 10de achtereenvolgende keer een 

warm hart toe, wij hopen ook deze keer dat U dit ook 
weer doet?
Alvast hartelijk dank!
DE INZAMELADRESSEN ZIJN:

De Goede Herderkerk, Straakvenseboschdijk 96
Dr. Knippenberg College, De St. Jozef Mavo Hurksestraat 1c 
Basisschool ’t Hout, Mahoniehoutstraat 13
Bethlehemkerk, Sperwerstraat 2
Basisschool de Rakt, Baroniehof 212
De Greef, Dorpstraat 63 Stiphout
Gemeenschapshuis de Loop, Peeleik 7
OLV Tenhemelopneming, Wilhelminalaan 16
Basisschool de Troubadour, Itterestraat 53
Wilhelminaschool, Bachlaan 9 
Stichting Islamitische Studie Centrum Helmond, Paulus Potterlaan 4

Goederen die wij graag inzamelen: Naaimachines 
(hand, elektrisch, trap), echter geen schuitjesma-

chines Breimachines. Eenvoudig handgereedschap voor: 
timmerman, metselaar, elektricien, loodgieter, schoenma-
ker, fietshersteller, automonteur. Eenvoudig landbouw-
gereedschap (spade, hark, cultivator, snoeischaar, enz.) 
Professioneel elektrisch handgereedschap (bijv. Makita, 
Hitachi; geen DHZ-gereedschap) Buitenboordmotoren 
(Evinrude, Johnson, OMC), generators en compressors 
(draagbaar), elektrisch lasgereedschap, waterpompen 
(mechanisch) Rolstoelen (indien inklapbaar), krukken, 
schoon beddengoed (eenpersoons lakens en dekens).

Wat wij niet kunnen accepteren: Computers, fiet-
sen, meubilair, keukenapparatuur en wasmachines, 

beeld- en geluidsapparatuur, huisraad, kleding enz.

werkgroep-heelheid.vd.schepping@planet.nl

veilig is, door te hoge snelheden van het autoverkeer, 
kunt u contact opnemen met de wijkraad. Zij zullen uw 
klacht/verzoek beoordelen en inschatten of het gebruik 
van de lasergun wenselijk is. Indien dit het geval is maakt 
de wijkraad een afspraak met de secretaris van het plat-
form en de politie. Samen met een vertegenwoordiger 
van wijkraad en (/of) de indiener van de klacht, politie 
en gemeente worden vervolgens snelheidsmetingen ver-
richt met de lasergun. De bevindingen worden daarna 
direct besproken.

Indien nodig kunnen uit de metingen nadere afspraken 
en/of  maatregelen volgen (bijvoorbeeld handhaving 

door politie of snelheidsremmers) Ook kunnen aanvul-
lende metingen (bijvoorbeeld met telslangen) een ver-
volg zijn van de inzet van de lasergun. 

laser     gun
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DE ZORGBOOG VERWERFT TWEE KWALITEITSCER-
TIFICATEN VOOR KRAAMZORG

Zorgorganisatie De Zorgboog heeft twee kwaliteits-
certificaten op het gebied van kraamzorg verworven: 

het WHO/UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding 
én het HKZ-certificaat (= Harmonisatie Kwaliteitsbe-
oordeling in de Zorgsector). De certificaten zijn toege-
kend na onafhankelijke toetsing door de Stichting Zorg 
voor Borstvoeding en TNO Certification. Teammanager 
Kraamzorg Mia Jansens is blij met het kwaliteitsstempel. 
“Het is een garantie voor onze cliënten dat ze zijn ver-
zekerd van optimale kwalitatieve kraamzorg. Dat geldt 
ook voor het gehele traject daarna, dat De Zorgboog 
aanbiedt.”

De Zorgboog heeft het afgelopen jaar veel geïnves-
teerd in kwaliteitsverbetering op het gebied van 

kraamzorg. 
Zo zijn alle kraamverzorgenden (bij)geschoold op het 
gebied van borstvoeding. In het transmuraal handboek 
Borstvoeding is in samenwerking met o.a. het Elkerliek 
ziekenhuis, De Zorgboog JGZ en verloskundigen, de 
meest recente laatste kennis over borstvoeding bijeen-

gebracht. Op verzoek van De Zorgboog heeft de Stich-
ting Zorg voor Borstvoeding op basis van internationale 
standaarden een onafhankelijk kwaliteitsonderzoek uit-
gevoerd. In november 2005 ontving De Zorgboog het 
WHO/UNICEF-certificaat Zorg voor Borstvoeding.

Daarnaast zijn alle werkprocessen en procedures 
voor de kraamzorg ondergebracht in een kwali-

teitmanagementsysteem. Hiermee kunnen processen in 
de kraamzorg systematisch worden gevolgd en waar no-
dig verbeterd. Na een certificatieonderzoek heeft TNO 
Certification in december 2005 het HKZ-certificaat aan 
De Zorgboog verleend. 
De Zorgboog is een organisatie voor zorg in de regio 
Helmond. Jong en oud kunnen bij De Zorgboog terecht 
voor onder andere zwangerschapsbegeleiding, kraam-
zorg, jeugdgezondheidszorg, revalidatie, verzorging & 
verpleging, behandeling & begeleiding, wonen met zorg 
en palliatieve zorg. Wij verlenen onze zorg vanuit wijk-
teams, in consultatieburo’s, vanuit thuiszorgwinkels en in 
Zorgboogcentra.Dagelijks zetten zo’n 2800 medewer-
kers en meer dan duizend vrijwilligers zich in voor de 
zorg en dienstverlening aan de cliënten en bewoners.

persberichten

EEN POOLS KIND IN  UW GEZIN ?

Stichting kinderhulp Polen zoekt gezinnen die in de 
periode van 1 t/m 20 juli 2006 een kansarm Pools 

kind in hun gezin onderdak willen bieden.
Al vanaf 1990 jaar nodigt Stichting Kinderhulp Polen 
jaarlijks een groep van 14 kinderen uit voor een verblijf 
in onze regio. Ook voor dit jaar zijn de voorbereidingen 
zowel in Polen als hier al in volle gang. 
Tijdens de voorbereiding en het verblijf van de kinderen 
( in de leeftijd van  9 t/m 12 jaar) kunt u rekenen op on-
dersteuning vanuit de stichting. Bovendien organiseert 
de stichting tijdens het verblijf een aantal aantrekkelijke 
activiteiten voor uw Poolse gast en uw gezin met o.a. 
zwemmen, barbecue en een bezoek aan een pretpark. 
Graag willen we daarom in contact komen met gezinnen 
die het leuk vinden een paar weken een Pools kind in 
hun gezin op te nemen en samen met hen leuke activi-
teiten te ondernemen.  
De kinderen zijn afkomstig uit Cisna en omgeving in de 
Bieszczady (een bergachtig gebied in Zuidoost Polen). 
Een mooi en beschermd natuurgebied, maar door de ge-
isoleerde ligging zijn er veel sociale en/of economische 
problemen in het dorp. 

Niet alleen in veel gezinnen zijn aanwijsbare problemen 
maar de gehele gemeente heeft te maken met grote pro-
blemen op het gebied van voeding, huisvesting en werk-
gelegenheid.

Voor een Pools kind betekent deze vakantie in Ne-
derland: even weg uit hun moeilijke leefomgeving en 

deel uitmaken van een Nederlands gezin ; even echt kind 
zijn. Het is voor deze kinderen een ervaring voor het 
leven.  Evaluaties met de Nederlandse kinderen leert ons 
dat het ook voor hen een bijzondere ervaring is. Het sti-
muleert hun sociale betrokkenheid en verwonderen zich 
over de grote verschillen in de maatschappij betreffende 
cultuur, leefwijze en levensstandaard.
Voor een Pools kind kan het bovendien een belangrijke 
stimulans worden in de toekomst zelf naar verbetering 
van de leefomstandigheden te streven door scholing 
en vorming. Juist ook op dat punt zijn hun kansen door 
de geïsoleerde ligging meer beperkt dan in de rest van 
Polen. Daarom bereidt Stichting Kinderhulp Polen een 
project voor om door middel van een studiefonds hun 
kansen te verbeteren.
Stichting Kinderhulp Polen is een 100 % vrijwilligersor-
ganisatie, die financiële steun voor de reis, verzekering 
en activiteiten goed kan gebruiken. Elke bijdrage is wel-
kom de rekening bij de SNS Bank in Helmond nummer: 
92.60.11.065 ten name van Stichting Kinderhulp Polen. 
Een ruimere informatie over de vakantie en andere mo-
gelijkheden tot ondersteuning is te vinden op de website 
van de stichting: www.kinderhulp-polen.nl  

Inlichtingen en aanmelding:
secretariaat van Stichting Kinderhulp Polen:

telefoon 0492 - 539747 of mail: info@kinderhulp-polen.nl 



francesca’s
 kookrubriek

Het recept van deze maand is een heel eenvoudig 
gerecht dat mijn moeder heel af en toe voor ons 
maakte. De boter en de kookroom maken helaas 
dit gerecht niet heel geschikt voor wie heel ge-
zond wil eten. Voor mijn broertje en mij was het 
altijd feest als wij die op ons bordje kregen. Ik heb 
dit heerlijk gerecht een keer klaar gemaakt voor 
mijn lieve vriendin Esther. Zij is niet zo gek op 
kipfilet, zij vindt dat het snel te droog wordt. Dus 
toen ik haar vertelde dat ik dat ging klaarmaken 
was ze niet té enthousiast. Maar ik was er zeker 
van dat kipfilet op deze manier niet droog zou 
worden. En inderdaad zij vond het heel erg lekker 
en nu maanden later praat zij er nog steeds over. 
En, gezien zij een hele goede kokkin is, vind ik dit 
echt een compliment. 

De voorbereiding is heel erg eenvoudig. Wat min-
der eenvoudig is, is het dun snijden van de kipfi-
let. In Italië eten wij altijd dun gesneden kipfilet 
en dus is het heel normaal dat de slager dat dun 
snijdt. Ik heb hier een paar keer aan verschillende 
slagers gevraagd om dat voor mij te doen maar 
het is nooit goed gelukt: de stukjes waren wel dun 
maar heel erg klein (sorry slagers!). Ik heb dus ge-
leerd om zelf de kipfilet op z’n Italiaans te snijden 
en toen mijn moeder hier was, was ze echt onder 
de indruk. Zij heeft het zelfs tegen onze slager 
in Italië verteld! Dus aan jullie de uitdaging om 
de kipfilet dun te snijden of om een goede echte 
slager te vinden (trouwens, als jullie er een vinden 
laat mij even weten!!)

Petti di pollo alla panna (Kipfilet in roomsaus)

INGREDIËNTEN VOOR 4 PERSONEN:
600 gr. kipfilet, bloem, roomboter, kookroom, 
zout.

BEREIDINGSWIJZE:
Snijd de kipfilet in zo egaal en dun mogelijke lap-
jes 
Haal de lapjes door de bloem en bak ze goud-
bruin in de boter
Breng ze op smaak met zout
Zet de lapjes apart
Schenk de kookroom in dezelfde pan en laat het 
op hoog vuur, altijd roerend, een beetje dik wor-
den
Zet het vuur omlaag, doe de lapjes in de pan en 
haal ze goed door de kookroom
Meteen serveren

Buon appetito!

Tip: je kunt de lapjes eerder klaarmaken en op het 
laatste moment door de kookroom halen. Handig 
als er gasten over de vloer zijn!   

Wilt u reageren, heeft u tips of vragen?
Stuur een e-mail naar:
francesca@brandevoortercourant.nl
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t We hebben weer een leuke kleurplaat bedacht voor 
jullie en wij hopen dus dat jullie er weer iets moois 
van maken. Dus leef je uit en lever hem in op
oud brandevoort 24 vóór 10 maart 2006.

naam:........................................................

adres:........................................................

leeftijd:.............................................jaar

 meisje / jongen

ook te downloaden via www.brandevoortercourant.nl
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Dit zijn de uitslagen van 
de kleurwedstrijd waar jul-
lie weer enorm je best op 
hebben gedaan. De winnaars 

van de prijzen zijn:

1.  Robin Goossens 5 jaar
2. Marloes Philips 9 jaar
3. Zenne van Rooij 3 jaar

De prijzen kunnen jullie
ophalen aan

oud brandevoort  24,
telefoon 849 002

de prijzen worden aangeboden door

Dorpsstraat 142 - (centrum) MIERLO - Tel.: (0492) 66 12 05

1
2 3
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Activiteitenkalender 2006

Maart
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

10 mrt Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 3 G. Pollemans 524029 
31 mrt Brand Cour Distributie nr 3 13.00 P. Princen 665781 

April
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  2 april Brand. Concert Markthal 15.00 Remko Boesveld 666390 
  4 april Activ. Cie. Paaseieren M. Feijen 516723 
  5 april Wijkraad ‘t BrandPunt 20.00 uur J. de Laat 667040 
12 april Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 4 G. Pollemans 524029 
16 april Activ. Cie Paaseieren zoeken 10-11.00 M. Feijen 516723 
21 april Jeugdclub Disco gr. 5 t/m 8 19-20.30 L. Neef 524029 
26 april Brand Cour Distributie nr 4 13.00 P. Princen 665781 

Mei
Datum Organisatie Activiteit Tijd Contactpersoon
Iedere
Zondag

Jeugdclub VOETBALLEN !! op voetval-
veld bij De Neerhei

10.30 tot 
11.30

E. Neef  524029 

  7 mei Brand. Concert Korendag, Markthal 15.00 Remko Boesveld 
16 mei Brand. Cour. Sluiting aanlevering nr 5 G. Pollemans 524029 
17 mei Jeugdclub Viswedstrijd 14-15.30 E. Neef 524029 
30 mei Brand Cour Distributie nr 5 13.00 P. Princen 665781 

Bron : Brandevoorterkalender, Startpagina www.brandevoort.nu. Wijzigingen voorbehouden.

UITGERUST&OPGERUIMD

TRECA DE PARIS – AUPING – KIRUNA BY AUPING – SWISSFLEX – PULLMAN – TEMPUR

WINIA – VERARDO – KAST & BED MAATWERK

Ontdek Kiruna, het weldadige slapen van Auping. Kiruna is een luxe
boxspring die zich door zijn warme uitstraling en hoge kwaliteit
onderscheidt van alle andere bedden.

Kiruna.
Aangenaam.

Einde Engelseweg, voorbi j  de bouwmarkten.  Parkeren voor  de deur.
Duizeldonksestraat  18 -  5705 CA Helmond -  tel.  0492-359269 -  www.kastenbed.nl

FC 210x297 K_B BC_07.qxd  2/6/06  5:43 PM  Page 1

van Duijnhoven

keita iel nl te hcatsnI

Gas
Water
Sanitair
Centrale Verwarming

De Service- en Onderhoudsmonteur voor particulieren

Cijnsbeemden 2, 5706 NP Helmond, Tel. 0492-533350, GSM: 06-29574376
E-mail: info@deinstallatieman.nl

www.deinstal lat ieman.nl

VOOR HET WASSEN VAN UW RAMEN
   TEL  0492  66 20 57 / 06  42 68 46 63

ook zijn wij gespecialiseerd in
• het reinigen van dakgoten

• het reinigen van dakkapellen 
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activiteitenkalender 2006



februari 2006   66

 SAMENSTELLING BESTUUR WIJKRAAD

 voorzitter   jan drouen 538747
 secretaris   astrid geers 667040
 penningmeester   vacature 538747
 leden   hilke robijn 665759
   jet de laat 667040
   rieny peters 663168

michel van bruggen               351096 

VERGADERING WIJKRAAD 2006

bestuur

wijkraad
5 april / 7 juni / 6 september / 8 november

VERGADERDATA KLANKBORDGROEP
20 juni / 22 november

de vergadering van de klankbordgroep is openbaar. u bent dus van harte welkom!
iedereen mag als toehoorder aanwezig zijn. mocht u iets in willen brengen tijdens

deze bijeenkomsten, leg dat dan voor aan iemand van de wijkraad. u heeft namelijk zélf
geen recht op “spreektijd”. deze bijeenkomsten vinden plaats in wijkcentrum ’t BrandPunt

BEHEER WIJKCENTRUM ’T BRANDPUNT
rieny peters 663168

u kunt op een aantal manieren een ruimte in ’t BrandPunt bespreken:
• via brandpunt@brandevoort.org

• via het hierboven genoemd telefoonnummer
één mailtje of belletje en uw verzoek is op het juiste adres!

op de website van onze courant kunt u reageren op alle artikelen: 
 www.brandevoortercourant.nl

uw verhalen en mededelingen blijven van harte welkom
kopij voor het volgende nummer vóór 10 maart 2006 naar ons kopij-adres

per e-mail
redactie@brandevoortercourant.nl

of persoonlijke post
tyssenvoort 5, 5706 kk helmond

COMMISSIES, VERTEGENWOORDIGERS EN HUN E-MAILADRESSEN
(MEER GEGEVENS VIA WWW.BRANDEVOORT.NU)

 wijkraad jan drouen jdrouen@brandevoort.org
 activiteitencommissie  marco feijen  activiteiten@brandevoort.org
 verkeerscommissie erik kouijzer  verkeer@brandevoort.org
 multifunctioneel centrum jan drouen  jdrouen@brandevoort.org
 commissie buurtpreventie  rené deelen  preventerven@brandevoort.org
 commissie 12+     petra v. bakel 12plus@brandevoort.org
 jeugdclub t/m 12 jaar  liesbeth neef jeugdclub@brandevoort.org
 commissie brandevoorterdag  jan drouen  brandevoorterdag@brandevoort.org
 commissie dickens jet de laat  dickens@brandevoort.org
 commissie speelvoorz./groen  vacature  ..........@chello.nl
 commissie webmasters herbert von reth  webmaster@brandevoort.org
 commissie concerten rieny peters concerten@brandevoort.org
 vereniging bravo! bart de waal info@brandevoort.biz
 scouting brandevoort  twan meulendijks info@scoutingbrandevoort.nl
 startpagina brandevoort herbert von reth info@brandevoort.nu
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ALARMNUMMER 112
brandweer 58 78 88
dierenambulance/dierenbescherming 51 39 71
GG&GD 58 48 88
politie, buurtbrigadier fred riksma 0900 - 8844
 
GEMEENTE 
stadswinkel 58 77 77
dienst stedelijke ontwikkeling en beheer  
wijkopzichter paul linders 58 76 90
informatiecentrum brandevoort 66 78 78
stadswacht helmond 50 72 00
graffi ty meldpunt 50 72 08

STORINGEN (dag en nacht) 
elektriciteit / gas 0800 - 9009
water 59 48 94

GEZONDHEIDSZORG BRANDEVOORT
gezondheidscentrum brandevoort, ricoutsvoort 21 – 23 55 33 59
website: www.brandevoort.huisartsen.nl
huisartsen - dr. kaiser en dr.veldhuizen
bellen: tussen 8.00 en 12.00 uur, spreekuur: volgens afspraak 55 33 59
spoedeisende huisartsenzorg 0900 - 8861
tandarts - h. koppens - bellen: tussen 8.30 en 17.00 uur 31 99 51
praktijk voor mondhygiëne - l. schouten 66 46 44
fysiotherapie raijmakers 06 - 41432896
fysiotherapeuten en manuele therapie
d. en c. van beuzekom  - van der vorst 66 71 65
praktijk voor fysiotherapie brandevoort - h. pluym 52 27 15
psychologiepraktijk brandevoort - drs. k. itz-seckl 52 46 53
orthopedagogenpraktijk brandevoort - drs. fannie heesakkers-van ansem 59 95 64
podotherapie - j. van iersel - s. de greef 55 03 88
logopediste - c. lichtendael & renate jacobs 59 93 68 / 66 74 35
praktijk voor therapeutische wandelingen - rosemarie aarts              06 - 33700144
verloskundige groepspraktijk helmond l. daamen, 
m. daamen - de jong, w. van  melis-van hout, l. backx 53 28 00
verloskundigenpraktijk brandevoort
l. b accarne en m. van de rijt-van lierop 43 26 69
verloskundigenpraktijk - margo van de bunt - le loux 66 38 99  
mee helmond - ondersteuning bij leven met een beperking 32 80 00
apotheek ’t hout 52 08 00
apotheek mierlo 66 40 09
apotheek brandevoort 37 00 47
ziekenhuis elkerliek helmond 59 55 55
dierenartsenpraktijk bogaerts 52 38 82
pastorie st. lucia 52 29 30
evangelische broedergemeente 84 10 33

SCHOLEN, KINDEROPVANG EN BUITENSCHOOLSE OPVANG

o.b.s. brandevoort, stepekolk - oost 53 66 78 57
e-mail: obsbrandevoort@hetnet.nl

de vendelier, schutsboom 67 52 04 34
e-mail: info@devendelier.nl

peuterseelzaal ot & sien, Moerdonksvoort 1 06 - 50863803
kinderopvang ’t trommeltje, Iekendonksevoort 49 52 11 18
dik trom kinderopvang 0-4 jarige, Moerdonksvoort 1 33 51 92
dik trom buitenschoolse opvang “de Rebellenclub”, Moerdonksvoort 1 33 51 92
kinderopvang SPRING (voorheen SKOH) 0-13 jaar, bereikbaar ma. t/m do. 59 52 57b
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