Buurtvereniging ‘Gheynspark’
CIRCULAIRE NUMMER 161
VERSPREIDING: EEN EXEMPLAAR PER VOORDEUR OF
PER E-MAILADRES.
VOOR NIET-LEDEN ALLEEN TER INFORMATIE
17 SEPTEMBER 2016
Na de barbecue gaan we door met de fietstocht en bowlen
Op 16 juli was traditioneel vlak voor de vakanties onze barbecue op het grasveld
tussen de tweekappers en de bungalows met lekkere salades en vlees en de
nodige drankjes.
Voor sommigen was het zo gezellig, dat pas in de kleine uurtjes weer aan bed
werd gedacht.
Inmiddels zijn de vakanties weer voorbij en loopt de zomer op z’n eind, dus
wordt het weer tijd voor nieuwe activiteiten van de buurtvereniging. In deze
circulaire wordt zowel de fietstocht als het bowlen aangekondigd. Wij hopen dat
veel leden hier zich voor zullen opgeven.
Tevens is er alvast een etentje op 4 november in Aarle-Rixtel gepland.
De uitnodiging volgt nog.
Ook in deze circulaire staat een verslag van Twan Spierings over buurtpreventie.
Zoals in dit verslag staat te lezen is aandacht hiervoor absoluut nodig.
Tenslotte zijn er nog mededelingen over de nieuwe bestuurssamenstelling en contributiebetalingen.
Hopelijk zien we weer veel leden bij onze activiteiten!

Buurtpreventie
Op dinsdag 13 september hebben we weer een bijeenkomst gehad van de
wijkraad Mierlo-Hout voor houtse buurtverenigingen en buurtpreventie. Er
waren twee nieuwe buurtverenigingen/buurtpreventieteams in oprichting
aanwezig. Het betreft “de Houtwijk” met als middelpunt de Essenhoutstraat en
de andere is “de Bergen en omgeving”
Parkeren
Een van de aandachtspunten was het parkeren. In alle delen van Mierlo-Hout
komt dit probleem wel voor; te weinig parkeerruimte. Er zijn straten waar de
bewoners onderling goede afspraken hebben gemaakt maar waar de
Stadswacht toch kwam verbaliseren. In overleg met de buurtverenigingen gaan
we nu inventariseren wat de mogelijke oplossingen zijn. Fout parkeren kan op
twee manieren; hinderlijk, zoals in bochten, bij afritten, op trottoirs etc., maar
ook het juist verkeersveilig fout parkeren zodat de vuilniswagen en
hulpverleners er toch altijd door kunnen. Na inventarisatie van de
mogelijkheden wil het bestuur van de wijkraad in overleg gaan met de
Stadswacht en politie om tot een passende oplossing te komen waardoor er niet
meteen geverbaliseerd hoeft te worden.
Opmerkingen over verkeer en verkeerssituaties kunnen altijd doorgegeven
worden via: verkeer@wijkraadmierlohout.nl

Buurtconciërge
Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor het aanstellen van een Buurtconciërge voor
algemene werkzaamheden in onze wijk.
AED netwerk Mierlo-Hout
Het opzetten van een AED netwerk is definitief gestart. Er is budget beschikbaar gesteld vanuit
Stadslab. Een werkgroep (waarvan ik ook deel uit maak) gaat nu verder met het inventariseren
en uitwerken van een concreet plan. De EHBO Mierlo-Hout en het Elkerliek ziekenhuis gaan
ook hun medewerking verlenen.
Mierlo-Hout is een "pilot project" voor heel Helmond. Als dit project loopt zal "ons" model
gaan dienen als blauwdruk voor de overige wijken in Helmond.
Buurtpreventie app
De whats-app groep voor buurtpreventie loopt op dit moment niet naar wens. De enige tijd
geleden gepresenteerde app lijkt een stille dood te sterven. Enerzijds omdat het goed
onderhouden moet worden, anderzijds omdat de mensen de app niet gebruiken waarvoor die
bedoeld is. Er wordt op dit moment bekeken hoe dit beter aangepakt kan worden.
`Voor het Gheynspark bestaat al langer een app vanuit het bestuur.
Wij hebben hiermee veel positieve ervaring opgedaan. Door een alerte reactie van Koen van
Knegsel hebben we zelfs voortijdig mogelijke inbrekers kunnen overdragen aan de politie!
Naast deze bestuurs-app willen we nu een Gheynspark app aanmaken waarin iedere bewoner
van onze straat met een gsm aan kan deelnemen. Wij maken dan een groep aan en kunnen
elkaar hierdoor snel bereiken. Ik denk dan aan belangrijke informatie, verzoek om burenhulp
etc.
Wij willen u dan ook vragen om hieraan deel te nemen. Gaat u akkoord ? Stuur dan uw naam
en gsm nummer naar het email adres van onze secretaris (Hein Hunnego):
heinhunnego@hotmail.com
Heeft u beide een gsm dan is het handig ze allebei op te geven.
Afmelden van een app kunt u altijd zelf!
Ik hoop dat we een grote groep deelnemers krijgen. Zo kunnen we elkaar altijd snel bereiken!
Flyer/ folder
De gemeente Helmond heeft weer een aangepaste flyer uitgegeven over buurtpreventie met
tips en informatie. Wie hierin interesse heeft kan die bij mij afhalen.
Met vriendelijke groet,
Twan Spierings

Onze bomen zijn weer gekortwiekt!!
Misschien is het toevallig, maar nadat Barry van den Reek een klacht bij de gemeente had
ingediend over achterstallig onderhoud aan de groenvoorziening in het Gheynspark,
verscheen vorige week een hoogwerker met een paar tuinlieden, die de bomen van het
Gheynspark gesnoeid hebben.
Een klacht doorgeven wil dus nog wel eens helpen!

Bestuurssamenstelling
Na de jaarvergadering in april zijn de bestuursfuncties als volgt verdeeld:
Voorzitter:

Barry van den Reek

(huisnummer 13)

Secretaris:

Hein Hunnego

(huisnummer 4)

Penningmeester:

Robert Giesen

(huisnummer 17)

Vicevoorzitter:

Marijn Wittgen

(huisnummer 15)

Vicesecretaris:

Koen van Knegsel

(huisnummer 31)

Vicepenningmeester:

Twan Spierings

(huisnummer 6)

Contributie nog niet betaald? Het kan nog steeds!!
Diegenen die de contributie voor dit jaar nog niet hebben betaald worden vriendelijk verzocht dit alsnog te
doen.

Graag overboeken op rekeningnummer NL68 RABO 0306 8387 37
t.n.v. RPJ Giesen – Buurtvereniging Gheynspark
Voor 2016 is de contributie als volgt:
- jeugdleden tot 6 jaar:

gratis

- jeugdleden van 6 jaar tot en met 12 jaar:

€ 6,-

- leden vanaf 13 jaar:

€ 12,-

We gaan weer bowlen!!
Wij hopen dat er op 16 oktober 2016 van 16.00 tot 18.00 uur heel veel spares en strikes gegooid worden als
we met de buurtvereniging gaan bowlen.
Evenals vorig jaar gaat dit gebeuren bij Fitland op de Suytkade en wordt de huur van de bowlingbanen betaald
door de buurtvereniging. De consumpties zijn voor eigen rekening.
Ook jeugd en introducés zijn natuurlijk welkom!!
Onderstaand strookje graag vóór 10 oktober 2016 inleveren bij Hein Hunnego of mail naar
heinhunnego@hotmail.com

Ja, wij gaan / ik ga mee bowlen!!
NAAM: ______________________________

HUISNR.: ____

AANTAL PERSONEN: _____ WAARVAN ____ KINDEREN
INTRODUCES:
NAAM: ___________________________ AANTAL PERSONEN: ____

Ga toch fietsen!
Op zaterdag 1 oktober is het weer zo ver. Als het weer het toe laat willen we al weer voor de vierde keer
gaan fietsen met het Gheynspark.
Dit jaar voert de route ons over de Strabrechtse heide. We willen om 14:00 uur vertrekken. Onderweg zullen
we een keer stoppen voor een kop koffie met wat lekkers.
We kunnen de dag op het plein afsluiten door gezamenlijk friet te eten.
Vul onderstaande even in als je mee wilt:
Fietsen
Friet eten
De “koffiestand” bemannen
Stuur voor 26 september even een mailtje naar barry.vandenreek@liemar.nl of lever onderstaande
invulstrook in op nummer 13.

INLEVERSTROOK: FIETSTOCHT OP ZATERDAG 1 OKTOBER
o Wij doen/ik doe mee aan de fietstocht op 1 oktober.
o Wij eten/ik eet friet mee.
o Wij fietsen/ik fiets niet mee, maar wil(len) wel helpen met de
“koffiestand”
Naam:

Huisnummer:

Aantal volwassenen:

Aantal kinderen:

