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Aan het tot stand komen van dit visiestuk werkten mee: 

• St. Trudoschool:  Gonnie Verhagen 

• Wilhelminaschool: Bart van der Meijs  

• Ondernemers: Monique van Leuken 

 Ralf Gijsbers 

 René van Dal 

• LEVgroep: Ineke Folgerts 

 Anne-Marie van der Velden 

 Steven Huijser 

 Roy de Vries 

• Politie: Huub Braken 

• Sport: Mark de Wit (Stiphout Voorui) 

 Theo Proost (Jibb) 

• Zorg: Dore-Anne Verhoeven (Savant) 

 José Schimmel (Zorgboog) 

• Startersgroep 2.0: Jesper Borsje 

 Jorrit van de Kerkhof 

• Vrijwilligers namens de wijkraad: Myrthe van den Elsen 

 Anne Raijmakers 

 Hans de Mare 

 Cor van der Burgt (adviseur) 

• Wijkraad: Henk Vermeulen 

 Ad Schreppers 

 Conny Pelzer 

 José van Griensven 

 Trees Clarijs 

 Maarten Jacobs 

 Hans Jansen 

 

• foto's: Hans Jansen en Hans de Mare 

• Eindredactie en lay-out:  Hans de Mare 
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   Inleiding 

 

Doelstelling Wijkraad en Visiestuk: 
De wijkraad Stiphout-Warande heeft als algemene doelstelling “behouden van de kwaliteit van 

leefbaarheid in de wijken en waar mogelijk deze verbeteren/vergroten”. 

Uitgangspunt hierbij is, dat beide wijken aan het vergrijzen zijn. Daarnaast dient er rekening gehouden 

te worden met een zich meer en meer terugtrekkende overheid, die steeds meer zaken neerlegt bij de 

inwoners. Vanaf 2014 is de Gemeente Helmond bijvoorbeeld aan het nadenken of bepaalde taken 

overgenomen zouden kunnen door de wijkraden/wijken (denk o.a. aan onderhoud groen, inzameling 

afval, buurtzorg). 

 

Om zelf ook een goed overzicht over alle mogelijke ontwikkelingen in de wijken te verkrijgen - en daarna 

te behouden - heeft de Wijkraad Stiphout-Warande het initiatief genomen om een Visiestuk voor de 

komende 10 jaren te schrijven. Niet omdat de Wijkraad ten aanzien van alle opgenomen aspecten zelf 

altijd een aansturende rol zal vervullen, maar omdat hiermee naast de eigen taken ook de initiatieven 

en verantwoordelijkheden van anderen (gemeente, professionele -en vrijwilligersorganisaties en 

bewoners) beter in het grote kader kunnen worden geplaatst, en kunnen worden bewaakt. En waardoor 

de Wijkraad dus indien nodig die andere partijen op hun verantwoordelijkheden kan aanspreken.  

Hiermee beoogt het bestuur van de Wijkraad invulling te geven aan haar algemene doelstelling. 

 

Opbouw visiestuk: 

 

In het visiestuk dienen de vele verschillende aspecten van de samenleving in de wijken Stiphout en 

Warande aan de orde te komen. Te denken valt aan: het winkelaanbod, de veiligheid, de zorgverlening, 

het onderwijs, diverse sociale activiteiten, sport/recreatie/cultuur, wonen,  en de fysieke ruimte 

waaronder de verkeersstructuur en groenvoorzieningen.  

Om aansluiting te vinden bij de beleidsterreinen zoals deze door de gemeente Helmond zijn 

georganiseerd is de volgende hoofdindeling van onderwerpen bedacht: 

• Deel A: Economie, werk en onderwijs bladzijden 2 t/m 5 

• Deel B: Sociale structuren bladzijden 6 t/m 9 

• Deel C: De fysieke omgeving bladzijden 10 t/m 15 

• Deel D: Cultuur, sport en recreatie bladzijden 16 t/m 19 

• Deel E: Organisatie bladzijden 20 t/m 21 

Per deel zal worden begonnen met een sterkte-/zwakteanalyse van de huidige situatie. Vervolgens 

zullen indien mogelijk kansen en bedreigingen worden bepaald. Het deel zal worden afgesloten met een 

aantal voornemens. Zeg maar de "visie" van de Wijkraad op dat aspect. 
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 Deel A: Economie, werk en onderwijs     
 (GPB 2 en 8 (noot: dit is ter info de codering van de gemeentelijke basisadministratie voor deze onderwerpen) 

 

Werkgelegenheid: (GPB2) 

• Sterkte-/zwakteanalyse: Volgens recente statistische gegevens van de gemeente Helmond 

bezitten beide wijken een aanzienlijke werkgelegenheidsfunctie, en is de werkloosheid in beide 

wijken ten opzichte van het Helmondse gemiddelde bijzonder laag. Beide zaken zouden dus als 

sterkten kunnen worden beschouwd, maar hebben echter niets met elkaar te maken. De 

werkgelegenheid in de wijken spitst zich namelijk voornamelijk toe tot het bedrijventerrein 

Groot Schooten (wat formeel onder Stiphout valt) en het Elkerliek Ziekenhuis (wat onder 

Warande valt). Er bestaat slechts een geringe relatie tussen de banen van de wijkbevolking, en 

de werkgelegenheid in de wijken. Met andere woorden slechts een beperkt aantal inwoners is 

werkzaam in de eigen wijken. De wijken kennen wel een toenemend aantal ZZP-ers, die 

gedeeltelijk vanuit hun huisadressen werken. 

• De werkgelegenheid omvat de sectoren  bouw, dienstverlening, zorg en detailhandel. Hoewel 

individuele locaties wellicht als onwenselijk kunnen worden gekenschetst (zie Deel C.) is er geen 

sprake van onwenselijke werkgelegenheidssectoren. Andersom kan ook niet gesteld worden dat 

een gemis aan bepaalde sectoren werkgelegenheid bestaat. 

• Bedreigingen, kansen en visie: Kansen bestaan wellicht door verplaatsing/centralisering van 

grote(re) bedrijven vanuit de wijken naar de randen van de wijken (bijvoorbeeld naar Groot 

Schooten). Zo blijft werkgelegenheid behouden voor de wijken. Op de vrijgevallen terreinen 

kunnen dan onder andere starterswoningen gebouwd worden (zie ook deel C: fysieke 

omgeving). Ook de ontwikkeling van de Automotive Campus kan als kans voor de 

werkgelegenheid in onze wijken worden gezien, want die ontwikkeling kan leiden tot een 

aanzuigende werking, en dus mogelijk nieuwe (jongere?) bewoners voor de wijken. 

 

Detailhandel: (GPB8)  

• Sterkte-/zwakteanalyse: Momenteel kent Stiphout een voldoende basisniveau aanbod van 

detailhandel (Supermarkt, drogisterij, apotheek, slager, bakkers, groenteboer, dierenvoeding, 

stomerij, poelier, slijterij, horeca en diverse speciaalzaken, en sinds kort enkele 

horecagelegenheden die ook overdag open zijn), en Warande bevat geen detailhandel. Dit zou 

als een zwakte kunnen worden beschouwd. Echter: het centrum van Stiphout zal worden 

gerevitaliseerd (zie verderop), en Warande kan worden beschouwd als een “slaapwijk” waar het 

niet realistisch is detailhandel op te zetten. Echter: de bewoners van Warande maken in grote 

mate gebruik van de detailhandel in Stiphout, en bovendien ligt de wijk Warande dicht bij het 

centrum van Helmond met onder andere de Albert Heijn XL. Daarom kan worden gesteld dat 

het ontbreken van detailhandel in Warande niet als gemis wordt ervaren. En dus is het ook geen 

zwakte van de wijk. 
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• Bedreigingen, kansen en visie:  Op het gebied van de detailhandel zullen Stiphout en Warande 

moeten verbinden (= 1 worden). Want van alleen de Stiphoutse bevolking kan de detailhandel in 

Stiphout niet bestaan. De vergrijzing kan in dit opzicht ook als een bedreiging worden 

beschouwd. Om dit te bereiken zal een volwaardig winkel centrum gerealiseerd dienen te 

worden waarin alle voorzieningen aanwezig zijn. Daarmee kan het verblijfsklimaat en de 

beleving van Stiphout-centrum worden verbeterd om zodoende mensen van buiten Stiphout te 

lokken.  Het huidige aanbod dient aangevuld te worden met de volgende zaken om het 

voorzieningen niveau op een goed en toekomstbestendig peil te krijgen: horeca waar overdag 

koffie e.d. gedronken kan worden, mini warenhuis (bv. HEMA), hulpmiddelenwinkel, 

postagentschap, oplaadpunt OV-kaart en ophaalpunt (vb. BOL.com, DHL). En ten dienste van 

alle detailhandelfuncties dienen er altijd voldoende parkeerplaatsen te zijn. De start van het 

langverwachte Centrumplan voor Stiphout staat voor 2015 gepland. Dit valt als een kans voor de 

detailhandel te beschouwen. Het dient echter niet bij een eerste project te blijven: als visie kan 

worden gesteld dat de realisatie van het totale Centrumplan van wezenlijk belang is om de 

detailhandel in Stiphout levensvatbaar te houden.  

Er bestaat ook een relatie tussen recreatie en detailhandel: het is bijvoorbeeld wenselijk dat de 

fietsroute "Rondje Helmond" door de Dorpsstraat c.q. het centrum van Stiphout geleid gaat 

worden, want dat zal een impuls voor de horeca en in mindere mate voor  de detailhandel 

kunnen betekenen. 

 

Ondernemersklimaat algemeen: (GPB8) 

• Sterkte/zwakteanalyse: Stiphout kent een eigen Ondernemersvereniging. Die bovendien in 

toenemende mate samenwerkt met de Wijkraad. Deze samenwerking kan als een sterkte 

worden beschouwd. Warande kent geen ondernemersvereniging. Ondernemers die er wonen 

zijn o.a. aangesloten bij serviceclubs als Kiwani’s, Lions en Rotary. 

• Bedreigingen, kansen en visie: De ondernemers in Stiphout zijn georganiseerd in de 

Ondernemersvereniging Stiphout (50 leden, vooral op detailhandel gericht, en aangesloten bij 

het WWM, een samenwerking van alle winkeliersverenigingen in Helmond), en "Stiphout 

Actief", een vereniging die ook een groot deel van de ondernemers en bedrijven 

vertegenwoordigt. Een verdere bundeling van krachten van de ondernemers in Stiphout en 

Warande - waarbij zij met één visie naar buiten treden - zal bij kunnen dragen aan hun 

overlevingskansen. De ondernemers organiseren momenteel diverse evenementen (zoals een 

bedrijvenbeurs en Oranjedag), die helaas niet erg goed worden bezocht. Het lijkt de Wijkraad 

goed om de huidige evenementen samen te voegen tot één goed lopend jaarlijks terugkerend 

evenement, of naast de bestaande evenementen één nieuw jaarlijks terugkerend evenement 

(voorbeeld; dikke banden race voor de jeugd) te ontwikkelen. Zeker nu de Ronde van Stiphout 

ophoudt te bestaan! Ook zullen andere organisaties uit de wijken hierbij dienen aan te sluiten 

om zo makkelijker dingen voor elkaar te krijgen. 
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Onderwijs: (GPB 4) 

• Sterkte-/zwakteanalyse: In de wijken zijn 3 basisscholen (Openbaar, Katholiek en Bijzonder 

neutraal) en een vestiging van ROC Ter Aa gevestigd. In de wijken zijn geen middelbare scholen 

gevestigd, maar enkele scholen met een divers schooltype-aanbod liggen op redelijk beperkte 

afstand. Het huidige schoolaanbod kan in sterkte-/zwaktezin dus redelijk normaal/neutraal 

worden beschouwd.  

 

• Bedreigingen, kansen en visie: Door de vergrijzing hebben de basisscholen in Stiphout te 

kampen met teruglopende leerlingaantallen. (In Warande is het basisschool-leerlingenaantal 

redelijk stabiel). Dit kan dus als een sterke bedreiging worden beschouwd. Kansen zijn er ook: 

vanuit de locatieplannen werken de beide scholen in Stiphout aan een betere doorgaande lijn 

met de vroegschoolse educatie. De eerste aanzetten tot een binding tussen scholen enerzijds en 

ouderen, verenigingen anderzijds zijn gegeven. Dit dient wel verder uitgebouwd te worden, om 

zodoende jongeren de participatiemaatschappij te leren kennen, vrijwilligerswerk aantrekkelijk 

te maken en een jonge instroom in het verenigingsleven tot stand te brengen. Daarnaast is een 

goede relatie tussen scholen en bedrijfsleven van groot belang. Ook hiervoor is de aanzet al 

aanwezig (de oudste leerlingen van de basisscholen volgen bijvoorbeeld een snuffelstage bij de 

ondernemers uit de wijken), maar ook dit kan nog verder worden uitgebouwd. De leerlingen van 

het ROC kunnen bijvoorbeeld stage lopen bij zorgorganisaties, Dusol, Adriaans, etc. Zo wordt de 

binding tussen scholen en bedrijfsleven in de wijken aangehaald, leren de leerlingen de 

bedrijven kennen, vergroten zij hun blik op de arbeidsmarkt en wordt de binding met de wijken 

ook verstevigd. 
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Visie van de Wijkraad ten aanzien van deel A: Economie, werk en onderwijs: 

• Werkgelegenheid is positief te noemen in de wijken. Het is nodig dat de huidige 

werkgelegenheid behouden blijft, met name Elkerliek Ziekenhuis en Automotive. Uitbreiding 

realiseren waar mogelijk via o.a. Groot Schooten. Het vestigingsklimaat dient optimaal te zijn 

• Detailhandel is erg belangrijk (o.a. 1
e
 levensbehoefte). Het is nodig dat huidige detailhandel 

behouden blijft en uitgebreid wordt met postagentschap, hulpmiddelenwinkel, oplaadpunt Ov-

kaart en ophaalpunt (o.a. BOL, DHL). Bezorgdienst Jumbo? 

Om detailhandel levensvatbaar te houden is het nodig, dat het plan De Mandarij (onderdeel van 

het centrumplan) en de herinrichting van de  Dorpsstraat snel gerealiseerd worden. Dit zorgt 

voor een aanzuigende werking voor andere detailhandel. 

• Onze wens is het ‘Rondje Helmond’ door het centrum van Stiphout te leiden. 

• Ondernemersvereniging en wijkraad weten elkaar steeds beter te vinden. Het is nodig dat de 

ondernemers meer samen optrekken en meer activiteiten ontplooien om meer publiek te 

trekken. Dit in samenwerking met andere organisaties uit de wijken 

• Onze wens is, dat alle scholen via het wijksignaleringsteam een bijdrage leveren aan het 

verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. 

• Wenselijk is, dat bouwplannen (m.n. starterswoningen) worden gestimuleerd, zodat het 

leerlingenaantal verder aantrekt. 
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 Deel B: Sociale structuren 
 

 

Inleiding: 

Zaken zoals vrijwilligers en wijkcentra kunnen zowel vanuit een sociale invalshoek worden bezien, als 

vanuit een culturele c.q. het verenigingsleven. Deze onderwerpen komen daarom zowel in dit Deel B als 

in Deel D aan de orde. 

 

Integrale zorg/welzijn-structuren: (GPB 3) 

• Sterkte-/zwakteanalyse: 

Binnen Helmond behoren Stiphout en Warande tot de wijken die aanzienlijk sterker vergrijsd 

zijn dan gemiddeld in andere wijken in Helmond (zwakte). Overheids- en gemeentebeleid maakt 

ons duidelijk dat het steeds belangrijker wordt om bij eenvoudige zorg- en welzijnsvragen eerst 

een beroep te doen op de naaste omgeving. Gelukkig kan Stiphout bogen op een rijk 

verenigingsleven en is er sprake van een hechte sociale binding, zoals we dat in veel dorpen zien 

(sterkte). Het blijft van belang dat we dit koesteren en uitbouwen met elkaar. Daarbij is in 

Warande sprake van een ander wijkkarakter dan in Stiphout. Van oudsher is de bevolking hier 

wat meer op zichzelf (zwakte), maar men weet de weg wel te vinden naar hulp op het moment 

dat het nodig is (sterkte). Het fenomeen ‘hulp van de buren’ of ‘rijk verenigingsleven’ komt 

minder prominent naar voren dan in Stiphout. Dat wil niet zeggen dat de wil niet bestaat maar 

dat de cultuur een andere is. 

• Bedreigingen, kansen en visie: 

De demografische ontwikkelingen, in combinatie met een terugtredende overheid, kunnen als 

ernstige bedreiging voor het vergrijzende Stiphout/Warande worden gezien. Om deze in kansen 

voor een betere samenleving om te zetten is een visie op de gewenste toekomstige zorg- en 

welzijnstructuur nodig. In beide wijken wordt onderkend dat het van belang is een passende 

informele steunstructuur (verder) te ontwikkelen. De vorm zal in Stiphout en Warande echter 

kunnen verschillen. Elkaar steunen en ontwikkelen kan fysiek en persoonlijk maar ook met 

behulp van domotica/zorg op afstand, in de vorm van gezelligheidsclubs of in de vorm van een 

eenvoudige telefooncirkel. Hoe dan ook: zorg wordt in de toekomst niet meer uitsluitend 

geleverd door professionals. De 'zorg voor elkaar' zal een samenwerking moeten zijn tussen 

burgers en alle sociale partners - vrijwilligers en professionals - in de wijk. Een goede 

afstemming vergt daarbij (fysieke) ontmoeting om elkaar te blijven voeden. De kunst wordt om 

in de wijken samen met bewoners de juiste weg te vinden en de juiste middelen, passend bij de 

aard van de wijk en haar bewoners (kans).  

 

• Wensen ten aanzien van de toekomstige zorg- en welzijnstructuur: 

1. Meer fysiek centraliseren van de zorg- en welzijnsvoorzieningen in Stiphout en Warande 

met als belangrijke vraag: hoe breng je zorg op een goede manier dichtbij voor de bewoners 

(denk aan inloopmogelijkheden, een goede telefonische bereikbaarheid etc.). 

2. Behoud en verder uitbouwen van structureel overleg met alle betrokken partijen bij zorg 

en welzijn in Stiphout/Warande. Op dit moment fungeert het Signaleringsoverleg als goed 

platform om gezamenlijk behoeften van bewoners te peilen en nieuwe initiatieven tot stand te 

brengen. Bekijken van de wenselijkheid dit uit te breiden met andere relevante partijen, zoals 

bijvoorbeeld een afvaardiging vanuit de huisartsen. 
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3. Daar waar nodig en mogelijk/aansluitend op de behoeften van cliënten gebruik maken 

van domotica in de woning, digitale communicatie, beeldschermzorg, inzet van robotzorg, etc. 

4. Sterk inzetten op ‘zorg voor elkaar’ door stimuleren van actief burgerschap, iets 

betekenen voor elkaar in de eigen buurt (versterken buurtcohesie), en het inzetten van 

geschoolde vrijwilligers waar mogelijk en wenselijk. 

 

Vrijwilligers: 

 Een aantal wensen ten aanzien van de inzet van vrijwilligers in de wijken: 

- De realisatie van een "Zorg voor elkaar site" voor Stiphout-Warande, waarin uitwisseling van 

vraag en aanbod via een website. Dit kan worden beheerd door vrijwilligers, die gekoppeld zijn 

aan het sociale wijkteam.  

- Gebruik blijven maken van Helmond breed  Zorg – en gemak diensten, waar  dit niet in netwerk 

of de wijk kan worden  aangeboden. 

- Handhaven regionale vrijwilligerscentrale terminale thuiszorg. 

- Het sociale wijkteam biedt stageplekken HBO stagiaires en MBO stagiaires Zorg en/of Sociaal 

werk, waarin met het team wederkerige diensten wordt geboden en daarmee extra 

ondersteunende inzet in Stiphout-Warande 

 

Jeugd en gezin: (deel van GPB 4) 

Sterkte-/zwakteanalyse: 

- Steunpunt consultatiebureau  is in de wijk aanwezig.  

- CJG is zichtbaar/makkelijk bereikbaar in de wijk Stiphout-Warande. 

- Opvoedondersteuner Stiphout-Warande is ingebed in het sociale wijkteam en  neemt deel aan 

MDO-Jeugd overleg. 

- Voor 0 tot 4 jarigen zijn voldoende speelplekken beschikbaar. Wel in de gaten houden dat deze 

tijdig geactualiseerd worden; voor 4 tot 16 jarigen zijn voldoende activiteiten aanwezig in de 

wijken (scouting, sportverenigingen, fanfare, skatebanen, trudoruitertjes, jeugddisco); In de 

groep van 12 tot 16 jarigen kunnen wel al de eerste hangjongeren opduiken. Sterk is, dat dit 

momenteel niet speelt. 
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- Jongerenwerker (vanuit LEVgroep) heeft contacten met de hangjongeren (16+) en met Politie, 

opvoedondersteuners en GGZ/MEE. 

- Regelmatig blijkt, dat ouderen jongeren niet durven aan te spreken en omgekeerd. In het kader 

van zelfredzaamheid wil de jongerenwerker voorlichting geven hoe elkaar aan te spreken. 

- De oudere jongeren (16+) hebben weinig vrijetijdsbesteding in de wijken. Deze groep wil ook 

niet dat er `iets` georganiseerd wordt voor hen. 

- Een eerste preventie drugsgebruik, school en jongerenwerker samen met Novadic Kentron is 

gehouden. Moet wel goed geëvalueerd worden, zodat volgende keer een grotere opkomst 

behaald wordt. 

 
  Veiligheid: (GPB 1) 

• Sterkte-/zwakteanalyse:  Ondanks dat men in het wijkprofiel aangeeft dat de bewoners van 

Stiphout en Warande zeer hoge scores geven met betrekking tot veiligheid in hun wijk hebben 

vooral de oudere bewoners toch vaak een gevoel van onveiligheid in hun eigen woonomgeving. 

Vooral indien er een strafbaar feit plaats vindt in hun woonomgeving (woninginbraak/ auto-

inbraak). Dit ondanks dat de criminaliteitscijfers wat betreft Stiphout/Warande anders aan 

geven. Het gevoel van onveiligheid wordt vooral gevoed doordat de mensen steeds ouder thuis 

wonen, in Stiphout/Warande vaak in vrijstaande woningen met veel groen er om heen. Daarbij 

komt dat de openbare verlichting in de bosrijke gedeelten 

niet altijd voldoende blijkt. Er ontstaan donkere plekken in 

de wijk.  

De veiligheid in de wijken kan dus op basis van de formele 

cijfers als een sterkte worden gezien, maar wordt vooral 

door de ouderen toch als een zwakte gezien. Ook het 

ontbreken van Buurtpreventieprojecten (in 2015 is 1 

project in Stiphout gestart) kan als een zwakte opgevat 

worden. 

• Bedreigingen, kansen en visie:  Stiphout Warande zal in de toekomst nog grijzer gaan worden 

dan nu het geval is. Het is dus belangrijk om het gevoel van onveiligheid bij de oudere mensen 

zo veel mogelijk weg te nemen. Een eenvoudige mogelijkheid daartoe is om de bovengenoemde 

donkere plekken te elimineren. Vooral als de burgers in de gelegenheid worden gesteld deze 

plekken zelf aan te wijzen - en dat ze vervolgens ook daadwerkelijk worden verbeterd! Inzet van 

permanent meer politie is gezien de formele criminaliteitscijfers in Stiphout/Warande in relatie 

tot de rest van Helmond, en de totale sterkte van de politie in Helmond niet realistisch. 

Een ander aandachtspunt is de verkeersveiligheid voor alle groepen verkeersdeelnemers. 

Bijvoorbeeld voldoende verlichting van doorgaande fietsroutes en goede trottoirs (breed 

genoeg, denk aan de bruikbaarheid voor rolstoelen en rollators) zijn van groot belang. En ook 

een veilige oversteek vanuit bijvoorbeeld Warandelaan naar het Warandepark. 

Er dient een goede visie op "hangplekken jeugd" te worden ontwikkeld. Dit in samenspraak met 

de gemeente, politie, LEV-groep en Wijkraad. Relatie hiermee hebben een veiligheids-

masterplan en de aanpak van vandalisme-problemen door de jeugd. 
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Visie van de Wijkraad ten aanzien van deel B: Sociale structuren: 

• Het is nodig in te zetten op ‘Zorg voor elkaar’. Hier hoort een ontmoetingspunt / 

wijkaccommodatie bij. Verder waar nodig en mogelijk en aansluitend op de behoeften van 

wijkbewoners gebruik maken van domotica in de woning, digitale communicatie, 

beeldschermzorg, etc. 

• Er zijn vele vrijwilligers actief in de wijken. Het is nodig dit aantal te behouden en uit te breiden 

met nieuwe (jongere) vrijwilligers. Vrijwilligerswerk is niet vrijblijvend maar mag ook niet ten 

koste gaan van betaald werk. Daarnaast moet wel gesteld worden dat (sport-)verenigingen in 

toenemende mate moeilijkheden ondervinden om hun vele bestuurs- en andere taken door 

vrijwilligers uitgevoerd te krijgen. 

• Voor de jeugd is het nodig, dat voor elke leeftijdsgroep ‘iets’ in de wijken aanwezig is 

(speelplekken, jeugddisco, etc.). Structureel overleg tussen jongerenwerker, 

opvoedondersteuner, politie en wijkraad is nodig met vaste evaluatiemomenten. 

• De jongerenwerker moet meer zichtbaar zijn in de wijken bij de doelgroep door het maken van 

schoolbezoeken, rondjes door de wijken etc. 

• Wenselijk is, dat de jongerenwerker en de oudere jeugd (16+) gezamenlijk activiteiten 

ontwikkelen en zo de zelfredzaamheid bij deze groep vergroten. 

• Wenselijk is, dat jongeren en ouderen elkaar durven aan te spreken. Jongerenwerker zal 

hierover voorlichting geven om de zelfredzaamheid en de verbinding tussen deze 2 groepen te 

vergroten. 

• Graag zouden wij “stalen netten” in de goaltjes aan de Lorentzstraat zien alsmede een bankje en 

prullenbak. 

• Met betrekking tot veiligheid is het nodig ook hier in te zetten op ‘Zorg voor elkaar’. Wenselijk is 

meer buurtpreventie projecten (zoals onlangs Torenzicht in Stiphout) op te zetten. 
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  Deel C: De fysieke omgeving    
 

 

Inleiding: 

In Stiphout is er sprake van een aantal majeure fysieke projecten die ontwerptechnisch en/of 

procedureel per voorjaar 2015 al in een vergevorderd stadium zijn en waarvan verwacht wordt dat ze 

binnen enkele jaren gerealiseerd worden, te weten:  

• De tweede ontsluiting Stiphout (zal in oktober 2015 zijn gerealiseerd). 

• Het woningbouwgebied Stiphout-Zuid. Dit bestemmingsplan is nu geheel onherroepelijk.  (noot: 

Een tweede aantakking vanuit Stiphout-Zuid maakt formeel deel uit van de tweede ontsluiting, 

maar is gerelateerd aan de realisatie van het plangebied Stiphout-Zuid). 

• Het Manders-project als onderdeel van het Centrumplan (wat weer onderdeel was van het 

Masterplan Stiphout 2000), (de aanvraag omgevingsvergunning voor dit project is eind 2014 

ingediend, en de start van de realisatie wordt in 2015/2016 verwacht). 

• De reconstructie van de Dorpsstraat. Na een lang consultatietraject met vele betrokken partijen 

heeft het College van B&W per eind juni 2015 besloten op welke wijze deze reconstructie zal 

worden vormgegeven (m.n. met o.a. een korte middenberm ter hoogte van het nieuwe 

centrumplein). De uitwerking van de plannen zal de tweede helft van 2015 plaatsvinden. 

Realisatie zal pas plaatsvinden na de voltooiing van de tweede ontsluiting. 

• Per 2015 wordt de golfclub in noordelijke richting uitgebreid met 3 extra holes. (zie kaart nr 9). 

De realisatie hiervan is in september 2015 gestart. 

• Een toeristische poort aan de NW-rand van Stiphout bij het sportpark Molenven. (een concreet 

planvoorstel is in oktober 2014 gepresenteerd aan de Commissie RF van de gemeenteraad en is 

unaniem goedgekeurd. Per voorjaar 2015 lopen de voorbereidingen om tot een 

bestemmingsplanprocedure te kunnen komen). 

In dit Visiestuk worden al deze plannen - hoewel zij dus nog gerealiseerd moeten worden - als gegevens 

beschouwd. In dit Visiestuk wordt beschreven wat er ná de realisatie van deze projecten nog wenselijk is 

en nog zou moeten volgen. Sportactiviteiten  kunnen zowel vanuit een fysieke/accommodatie 

invalshoek worden bezien, als vanuit het verenigingsleven. Deze onderwerpen komen daarom zowel in 

dit Deel C als in Deel D aan de orde. 
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Infrastructuur (deel van GPB 9 en  GPB 11): 

• Sterkte-/zwakteanalyse:  Na de realisatie van de "tweede ontsluiting Stiphout" en de 

daaropvolgende herinrichting van de Dorpsstraat zullen de wijken voldoende ontsloten zijn. De 

onderlinge verbindingen tussen Stiphout en Warande zijn beperkt, wat als zwakte beschouwd 

kan worden. De infrastructuur voor fietsers is over het algemeen goed: op veel van de 

doorgaande wegen is sprake van vrijliggende fietspaden. Hoe de situatie na de herinrichting in 

de Dorpsstraat zal gaan worden is nog niet bekend. De wijken zijn opgenomen in diverse 

fietsroutes zoals het "Rondje Helmond" en het landelijke fietspaden-knooppunten-netwerk, 

waarbij de Wijkraad er naar streeft om het "Rondje Helmond" via de Dorpsstraat te laten lopen.  

• Bedreigingen, kansen en visie: Ten aanzien van het fietsverkeer: Een betere verbinding tussen 

Stiphout en Warande valt te bereiken door aanleg van een fietsverbinding ten noorden van het 

bos/park  "de Warande". Dit heeft tevens een positief effect op de bereikbaarheid van de daar 

gelegen hockeyclub en golfvereniging vanuit Stiphout. (zie kaart nummer 2). De wijkraad zet zich 

voor de realisatie van deze verbinding in. Afstemming van de fietspadenroutes op nieuwe 

ontwikkelingen in de wijken (centrumplannen bijv.) kan kansen opleveren voor het bevorderen 

van de horeca en recreatie in de wijken. 

Er moet aandacht blijven voor het juiste gebruik van fietspaden. Dit is al besproken/bekend bij 

de Politie. 
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Sportlocaties: (deel van GPB 9 en  GPB 11, zie voor de behandeling van Sport vanuit de verenigingsinvalshoek Deel D): 

• Sterkte-/zwakteanalyse:  de wijken Stiphout en Warande herbergen een vrij groot aantal 

sportaccommodaties, gedeeltelijk met een bovenwijkse functie. Zoals: In Warande de 

Helmondse Golf Club, de Helmondse Hockeyclub, voetbalvereniging PVV en drie verschillende 

tennisverenigingen. In Stiphout het Sportpark Molenven met een voetbal- en atletiekclub. 

Daarnaast zijn er nog kleinere sportverenigingen zoals een tafeltennisvereniging in Stiphout. Er 

is geen grote sporthal in de wijken aanwezig, wel 2 kleine sporthallen bij de Trudoschool en de 

Wilhelminaschool. Deze worden ook verhuurd aan belangstellenden voor het beoefenen van 

zaalsporten. Het aanbod aan sportlocaties kan over het algemeen als sterkte van de wijken 

worden beschouwd. 

• Bedreigingen, kansen en visie: voor alle sportlocaties geldt bijna automatisch dat ze in meer of 

mindere mate een verkeersaantrekkende werking hebben. Een tekort aan parkeercapaciteit en 

daarmee samenhangende parkeeroverlast in de omgeving van sportlocaties geldt daarom altijd 

als bedreiging en dient te worden vermeden, dan wel dienen hiervoor oplossingen bedacht te 

worden zoals promoten carpoolen, gebruik openbaar vervoer, fiets, te voet. 

Ten aanzien van de hockeyclub is per juli 2015 door de gemeenteraad besloten om deze op de 

huidige locatie met 1 nieuw veld en extra parkeergelegenheid uit te breiden. Tevens zullen in de 

aangrenzende woonstraten verkeersremmende maatregelen worden genomen, en zal op 

initiatief van de wijkraad een fietspad naar Stiphout worden onderzocht. (zie kaart nummer 2).  

 

 

 

 

 

 

 

Woningbouw (deel van GPB 9): 

• Sterkt-/zwakteanalyse: Zowel in Stiphout als in Warande bestaat de huizenvoorraad voor het 

overgrote deel uit koopwoningen in de duurdere segmenten. Door de realisatie van het 

uitbreidingsplan Stiphout-Zuid, en de woningbouwgedeelten van het Centrumplan Stiphout zal 

in de woningbehoefte van Stiphout kunnen worden voorzien. In de wijk Warande zijn de diverse 

nieuwbouwprojecten aan de oostzijde - langs de Zuid-Willemsvaart - gerealiseerd. In de diverse 

nieuwbouwplannen in Stiphout is op enkele plaatsen ruimte ingeruimd voor starterswoningen, 

waardoor invulling wordt gegeven aan de gewenste aanwas van jonge bewoners in Stiphout. 

Deze ontwikkeling wordt door de Wijkraad van harte ondersteund. (zie kaart nummer 7). De 

woningbouwsituatie kan daarom als sterkte van beide wijken worden beschouwd. 
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• Bedreigingen, kansen en visie: Een tekort aan woningen voor zowel jongeren als senioren vormt 

in vele opzichten een bedreiging voor de wijken. Dus als er tekenen zijn dat er in de wijken 

sprake is van een grotere vraag naar woningen voor jongeren en/of senioren dient dat juist als 

een kans te worden beschouwd en dient geprobeerd te worden meer aanbod mogelijk te 

maken. In Stiphout-Warande is op enkele locaties sprake van vermenging van woningbouw met 

bedrijvigheid (centrum Stiphout, locatie Adriaans, locatie nabij Goorloop-Europaweg, overgang 

naar Bedrijventerrein Groot-Schooten o.a. nabij de Hortsedijk, Ziekenhuis Elkerliek). 

Mogelijkheden van herlocaties kunnen worden onderzocht. (zie o.a. kaart nummer 5). Dit kan 

namelijk kansen voor bovengenoemde woningbouw opleveren.  

 

Wijkcentra: (deel van GPB 10): 

• Sterkte-/zwakteanalyse: In Stiphout-Warande is een wijkaccommodatie aanwezig: Het 

commercieel uitgebaat Multi Functioneel Centrum fungeert als wijkcentrum, met een kleine en 

een grote zaal. Dit MFC is niet voldoende zichtbaar. Verder is er het steunpunt De Ark, waarin 

met name activiteiten voor ouderen worden georganiseerd, zoals eetpunt, filmavond, kaarten 

e.d. (Zie voor een beschouwing over de culturele functie van wijkcentra Deel D, verderop). 

Wenselijk onderdeel van de herontwikkeling van het centrum van Stiphout is de realisatie van 

een centraal plein, waarop ook ruimte zal zijn voor horeca en terras(sen). Dit plein werkt dan als 

een accelerator voor bezoek aan de andere winkels.  

Op een plein wat - nagenoeg - permanent beschikbaar dient te blijven voor parkeergelegenheid 

voor de omliggende detailhandel/supermarkt zal het maar zeer beperkt mogelijk zijn om 

grootschalige evenementen te organiseren. Het is echter wel wenselijk om zo'n 

evenementenlocatie te realiseren, respectievelijk om het in ieder geval mogelijk te maken om 

ergens evenementen te organiseren. Een  directe relatie van zo'n buitenplein met de 

bovengenoemde wijkaccommodaties is daarbij wenselijk.  

 

 

• Bedreigingen, kansen en visie: Goed bewaakt zal moeten worden of het Centrumplan Stiphout 

in voldoende mate een aantrekkelijk wijkcentrum gaat opleveren. Indien nodig dient bij 

voortduring versterking van de wijkcentra door de wijkraad te worden gestimuleerd. Ten 

aanzien van Warande: het is niet realistisch - en niet nodig - in deze wijk een centrum met 

detailhandel en wijkvoorzieningen te realiseren. Onderzocht zou kunnen worden op wat voor 

manieren het Elkerliek ziekenhuis meer bij de wijk kan worden betrokken en/of er 

voorzieningen kunnen worden geïntegreerd, bijvoorbeeld een inloopavond in het Elkerliek 

houden (zie kaart nummer 3). Gesteld kan worden dat er dus wel degelijk kansen zijn om op 

verschillende wijzen de centra van de wijken te versterken. 
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Beheer en verbetering openbare ruimte en groenvoorzieningen(GPB 12 en 13) 

• Sterkte-/zwakteanalyse: De omtrekken van Stiphout en Warande grenzen voor zeer grote 

gedeelten aan landschappelijk aantrekkelijke gebieden, zoals de Ecologische Hoofd Structuur 

(Stiphoutse bossen) en het landschappelijke gebied Croy. In de wijk is het bos/park De Warande 

gesitueerd. In 2014/15 heeft een grootschalige reconstructie van de Goorloop tot natuurgebied 

plaatsgevonden. Een gebied wat de natuur ten noorden van Helmond met de natuurgebieden 

ten zuiden van Helmond verbindt. (zie kaart nummer 4). Per 2014 is in het Warandepark een 

skatebaan gerealiseerd. (zie kaart nummer 6). Ook hebben de wijken diverse kleinere speel- en 

groenvoorzieningen die mede door inspanningen van de Wijkraad zijn gerealiseerd en/of door 

een aparte commissie van de Wijkraad worden onderhouden. Gesteld kan worden dat de 

openbare ruimten en groenvoorzieningen in en rondom de wijken als sterke punten van de 

wijken mogen worden beschouwd. 

• Bedreigingen, kansen en visie: bedreigingen kunnen worden gezien in mogelijk gebrekkig 

onderhoud en in de aanwezigheid van matige en/of onveilige restruimten. Voorbeelden hiervan 

zijn braakliggend terrein langs de Europaweg (oud Renault garage) en braakliggend terrein waar 

voorheen de Rabobank in Stiphout gevestigd was. 

 

 

Duurzaamheid (deels GPB 14): 

• Kansen en visie: In hoeverre kan de wijkraad een visie ontwikkelen op het stimuleren van een 

duurzame samenleving, op wijkniveau. Zoals collectieve energieopwekking op wijkniveau 

(zonnecollectoren, windmolens, aardwarmte enz.), collectieve energie-inkoop op wijkniveau, 

faciliteiten voor opladen elektrische auto's en andere vervoermiddelen, meer regenwateropslag 

in de wijken t.b.v. hergebruik bij irrigatie enz. 

• De organisatie van het project "Helmond bespaart Energie" heeft in september 2014 in de 

Wilhelminaschool een inloopavond gehouden. Teneinde een zo duurzaam mogelijke wijk te 

bereiken heeft de wijkraad contact met deze organisatie.  
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Visie van de Wijkraad ten aanzien van deel C: de fysieke omgeving: 

• De infrastructuur in de wijken is goed te noemen. Wenselijk is, dat een fietspad tussen Stiphout 

(Eenselaar/Oxrooi) en Warandepark (hockeyvelden) wordt gerealiseerd. Zorgt voor een betere 

bereikbaarheid en ontsluiting. 

Wenselijk is, dat Dorpsstraat wordt opgenomen in het ‘Rondje Helmond’. 

• Met betrekking tot sportlocaties is het wenselijk, dat de auto zo veel als mogelijk vermeden 

wordt bij het bezoeken van trainingen, wedstrijden e.d. 

• Voor het openbaar vervoer (OV) is het nodig dat er meer OV beschikbaar komt op basis van 

noodzakelijkheid (vraagafhankelijk vervoer). Zie brief gemeente Helmond 29-04-2015. 

• Met betrekking tot woningbouw is onze wens geen hoogbouw te plegen in de wijken. Dit speelt 

o.a. bij de Buys Ballotstraat / Europaweg. Bewoners opteren voor laagbouw / bungalows, zoals 

door de gemeente oorspronkelijk is aangegeven voor dit gebied (SIR inlichten??). 

• In het plan Stiphout Zuid is het nodig dat zowel gebouwd wordt voor starters als voor senioren. 

Daarnaast kan extra bouwgrond vrij komen door verplaatsing van bedrijven uit de woonwijken 

naar bijvoorbeeld Groot Schooten. 

• Het is wenselijk de behoefte aan glasvezelnetwerk te peilen. De wijkraad gaat dit onderzoeken. 

• Voor wat betreft de wijkcentra is het nodig een centraal plein te ontwikkelen waar o.a. horeca / 

terrassen aanwezig zijn en de mogelijkheid is ‘grote’ evenementen te organiseren. 

• Wens is de banden met het Elkerliek ziekenhuis aan te halen om te bekijken wat over en weer 

de mogelijkheden tot samenwerking e.d. zijn. 

• Met betrekking tot beheer openbare ruimte gaat de wijkraad een inventarisatie houden over de 

mogelijke rol van wijkbewoners in dit beheer. 

• Waar behoefte bestaat bij de wijkbewoners aan de verduurzaming van hun woning is het nodig 

dat de wijkraad dit stimuleert en ondersteunt. Eventueel in collectiviteiten. 
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 Deel D: Cultuur, Sport en Recreatie 
 

Cultuur: (GPB 5) 

• Een korte inventarisatie van aanwezige culturele verenigingen: de Fanfare met een eigen 

voorziening (gebouw); Het Gilde met een eigen voorziening (gebouw en terrein) ; 

Toneelvereniging; CV de Spurriezeiers  met jeugdcarnavalsvereniging De Bemmels;  de KBO;      

en de Scouting Jan Baloys die gebruik maakt van een gemeentelijke  blokhut. 

Als speciale culturele activiteit moeten de concerten in het Caratpaviljoen gelegen in het park de 

Warande worden genoemd. Deze concerten zijn niet wijkgebonden maar hebben als doelgroep  

alle bewoners van Helmond en nabije omstreken. 

Overige culturele voorzieningen zoals theater,bioscopen en musea zijn te vinden in het centrum 

van Helmond en daarmee gelegen  in de nabije omgeving van onze wijk . Dit wordt niet als een 

gemis ervaren voor onze wijk. 

 

• Sterkte-/zwakteanalyse: Sterke punten zijn het grote aantal stabiele verenigingen in de wijken, 

die soms eigen accommodaties bezitten; dat er veel vrijwilligers in de wijken zijn en dat er ook 

sprake is van vele initiatieven door de burgers van de wijken. 

Zwakke punten zijn het MFC (in het centrum van Stiphout), dat onvoldoende functioneert als 

wijkaccommodatie, maar als een commerciële zaak; dat er daardoor een gemis bestaat aan een 

Wijkhuis dat voor alle wijkbewoners open staat en toegankelijk is voor een groot deel van de 

week (zowel overdag als ’s-avonds). Ook de al eerder genoemde terugloop van vrijwilligersinzet 

voor de vele verenigingen kan als potentiële zwakte worden benoemd. 

• Als bedreigingen kunnen worden genoemd dat vrijwilligers het vrijwilligersschap kunnen 

invullen als "vrijblijvend", waardoor regelmaat en betrouwbaarheid van inzet niet altijd 

gewaarborgd is, en dat er ten behoeve van de continuïteit van de verenigingen ook sprake moet 

zijn van voldoende aanwas van jonge leden. 

• Kansen en visie:  Het oorspronkelijke oude gedeelte van de St. Trudoschool in het centrum van 

Stiphout (de voormalige jongensschool) staat door het inkrimpen van deze school momenteel 

leeg. Wellicht kan dit gebouw worden omgebouwd tot het zo wenselijke Wijkhuis? Zo kan de 

vergrijzing ook nog kansen bieden!  En samenwerking zoeken met andere semi-openbare 

gelegenheden/locaties. Zoals bijv. de Ark, de Pastorie en de scholen. Deze panden met een 

andere basisfunctie zijn niet 24/7 bezet, en kunnen wellicht op de niet-gebruikte uren ook voor 

culturele en/of wijkfuncties worden gebruikt. Wat het ook wordt: het belangrijkste kenmerk van 

openbare locaties die voor dit soort functies worden gebruikt is dat ze laagdrempelig moeten 

zijn (d.w.z. voor iedereen toegankelijk), zodat mensen elkaar kunnen ontmoeten en verbinden. 
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Sport: (GPB 6) 

• Een inventarisatie van aanwezige sportverenigingen: Hockeyclub HCH in sportpark de Warande 

(leden uit  de hele gemeente Helmond); Tennisvereniging Shaile in sportpark de Warande (met 

veel leden uit Stiphout); Tennisvereniging de Warande (leden uit Warande); Tennisvereniging de 

Horst (gelegen aan de Aarle-Rixtelseweg, particulier bezit); Voetbalvereniging PVV sportpark de 

Warande (leden m.n.  Warande, Centrum en West); Golfvereniging "Overbrug" gelegen ten 

noorden van Warande; Voetbalvereniging Stiphout Vooruit op het sportpark de Molenven 

(Westzijde van Stiphout, vooral veel leden uit Stiphout); Atletiekvereniging HAC ook op het 

sportpark de Molenven (Westzijde van Stiphout) met leden uit de hele gemeente Helmond; 

Tafeltennisvereniging Stiphout gelegen aan de Braakweg met leden vooral vanuit Stiphout en 

enigszins de omliggende wijken;  Petanqueverenigingen in Warande en in Stiphout (bij de St. 

Trudoschool); Rijvereniging Trudo-ruitertjes; 2 sportzalen bij  de Trudoschool en de 

Wilhelminaschool; particuliere fitnessaccommodaties  (van Vlerken en Fit for Free); particuliere 

maneges (aan de Lieshoutseweg, aan de Elsdonk en vanaf eind 2015 aan de Stiphoutse Dreef); 

de Turnvereniging HTC 35 die gebruik maakt van de sportzalen bij de scholen; de particuliere 

Dansschool Danstique in het centrum van Stiphout; diverse Darts- en Biljartverenigingen die hun 

thuisbasis hebben in de diverse horecagelegenheden;  de Wielrijdersvereniging Toerclub en de 

Duivensportvereniging met eigen accommodatie in de Stiphoutse bossen. 

Verder kan genoemd worden dat de ligging van de wijken nabij het park Warande en de 

Stiphoutse bossen uitnodigt tot (Nordic) wandelen, en dat daar ook diverse mountainbike- en 

ruiterpaden aanwezig zijn. 

 

• Sterkte-/zwakteanalyse: Ook ten aanzien van het sportaanbod geldt als sterke punt dat er een 

groot aantal stabiele verenigingen in de wijken aanwezig is, die soms eigen accommodaties 

bezitten; dat er veel vrijwilligers in de wijken zijn; dat er sprake is van aanbod zowel voor jong 

als oud; dat er zowel georganiseerde als ongeorganiseerde sportbeoefening mogelijk is, en dat 

sommige verenigingen gericht zijn op de hele gemeente, met veel draagkracht.  

Als zwakke punten kunnen de versnippering worden genoemd (bijv. 2  voetbalverenigingen, 3 

tennisverenigingen, 2 petanqueverenigingen) en het feit dat de omvang van de accommodaties 

(m.n. sportvelden) niet altijd voldoende is voor de omvang van de vereniging (hockey HCH en 

voetbal Stiphout Vooruit).  Inherente zwakten van veel sportaccommodaties zijn dat  ze vaak 

een flinke verkeersaantrekkende werking hebben; en tot parkeerproblemen en geluidsoverlast 

voor hun omgeving leiden.  

• Een bedreiging is dat sommige vrijwilligers het vrijwilligersschap bij sportverenigingen kunnen 

invullen als "vrijblijvend", waardoor regelmaat en betrouwbaarheid van inzet niet altijd 

gewaarborgd is. Dit overigens onder de vermelding van het feit dat het grote aantal goed 

functionerende sportverenigingen slechts kan bestaan door de aanwezigheid van het grote 

aantal vrijwilligers wat zich er wel degelijk op betrouwbare en regelmatige wijze voor inzet! 
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• Kansen en visie: Sport verbindt, stimuleert participatie van zowel jong als oud. In het kader van 

de vergrijzing (die in onze wijk groot is)  is het belangrijk om ouderen fit te houden door bijv. 

beweging. Mensen met elkaar verbinden en uit hun isolement halen door ze met elkaar in 

contact te brengen middels sport. KBO heeft dit deels ingevuld (denk bijv. aan de diverse 

contactmogelijkheden die de KBO biedt zoals biljart) maar er is meer mogelijk indien partners 

samen werken. KBO, JIBB en Sportverenigingen kunnen elkaar versterken. Stabiele verenigingen 

die onderdeel uitmaken van onze maatschappij kunnen elkaar versterken door onderling samen 

te werken. Door nieuwe vormen van sport/ samenwerking  aan te bieden die afgestemd is op de 

wensen van de wijkbewoners kunnen de betrokken partners hun maatschappelijke bijdrage 

vergroten. Ook de diverse sportaccommodaties kunnen Multifunctioneel worden ingezet in de 

lege uren (accommodaties zijn niet 24/7 bezet). Sportverenigingen meer laten samenwerken 

(fuseren) en de sportaccommodatie hierop afstemmen waarbij tevens de verkeersveiligheids- 

en parkeerproblemen centraler aangepakt kunnen worden.  

Kortom het door meer samenwerking optimaliseren van de vele mogelijkheden die de vele 

verenigingen en accommodaties kunnen bieden. 

 
Recreatie: (GPB 6) 

• Een inventarisatie van aanwezige recreatieve mogelijkheden: Het Warandepark inclusief de 

daarin liggende midgetgolfbaan; het Goorlooppark; de Stiphoutse bossen met vele routes voor 

fietsers en wandelaars (opgenomen zowel in het Fietsrondje Helmond als in de "knooppunten-

routesystemen") en het Landgoed Croy met onder andere een winkel met streekproducten. Ook 

zijn er diverse speelveldjes in de wijk aanwezig. 

Speciale vermelding verdient het plan om aan de westzijde van Stiphout in de Stiphoutse bossen 

een "recreatieve poort" met beperkte horecagelegenheid te realiseren.  Het is ten tijde van het 

schrijven van dit stuk nog niet zeker of dat ook daadwerkelijk doorgang zal vinden. 

 

• Sterkte-/zwakteanalyse: Als sterk punt kan het grote aanbod aan groen t.b.v. outdoor recreatie 

worden genoemd.  

Als zwakke punten kunnen de soms onduidelijke bewegwijzering van de wandel- en fietsroutes 

en hun startpunten worden genoemd.  En het gemis aan een duidelijk Informatiebord in het 

dorp/wijk waar de diverse recreatiemogelijkheden zijn gesitueerd (denk aan de borden zoals we 

ze in het buitenland wel eens zien). Wellicht kan een dergelijk informatiebord t.z.t.  geplaatst 

worden bij de recreatieve poort, waardoor een betere benutting van de recreatieve 

mogelijkheden realiseerbaar zal worden. 

Het ontbreken van indoor-activiteiten wordt niet als een gemis ervaren omdat er voldoende 

mogelijkheden zijn in de rest van de stad of nabije omgeving. 

• Kansen en visie: Het realiseren van betere wandelmogelijkheden langs de Goorloop. Dit is cq. 

wordt opgenomen in de reconstructieplannen van de Goorloopzone. 
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Visie van de Wijkraad ten aanzien van deel D: cultuur, sport en recreatie: 

• Het is nodig dat de (sport)verenigingen meer samenwerken / hun samenwerking optimaliseren, 

zodat optimaal gebruik gemaakt wordt van de vele mogelijkheden die de verenigingen en hun 

accommodaties kunnen bieden. 

• Voor wat betreft recreatie is het nodig dat er informatieborden centraal in de wijken geplaatst 

worden over de wandel mogelijkheden en bezienswaardigheden in de directe omgeving 

(bijvoorbeeld in het centrum van Stiphout en bij de Goorloop). 

Bewegwijzerde wandelroutes door Stiphoutse bossen en vanaf Warandepark door het 

buitengebied zijn noodzakelijk. 

Als de Natuurpoort in Stiphout niet door gaat, is het nodig dat mobiele horeca toegestaan wordt 

op dat punt. 
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 Deel E: Organisatie 

 

 

Uitleg Organogram: 

 

Het bestuur van de Wijkraad Stiphout

Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 bestuursleden.

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

 

We kennen momenteel 3 werkgroepen, die allen door actieve vrijwilligers draaiende

In elke werkgroep is een bestuurslid van de Wijkraad vertegenwoordigd en/of is er 2x per jaar een 

evaluatie tussen de werkgroep en de Wijkraad over de gang van zaken.

 

  

Werkgroep 
Jeugd

Werkgroep 
Jeugddisco

Werkgroep 
Sinterklaas

Werkgroep 
Groen

Organogram wijkraad Stiphout 

___________________________________________________________________________
voor de komende 10 jaar; 29 september 2015   

Het bestuur van de Wijkraad Stiphout-Warande bestaat uit 7 personen. 

Voorzitter, secretaris, penningmeester en 4 bestuursleden. 

Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester.

We kennen momenteel 3 werkgroepen, die allen door actieve vrijwilligers draaiende

In elke werkgroep is een bestuurslid van de Wijkraad vertegenwoordigd en/of is er 2x per jaar een 

evaluatie tussen de werkgroep en de Wijkraad over de gang van zaken. 

 

Bestuur

Werkgroep 

Werkgroep 
Groen

Bewoners Gemeente

Werkgroep 
Leefbaarheid & 

Verkeer

Organogram wijkraad Stiphout - Warande
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Het Dagelijks Bestuur (DB) wordt gevormd door de voorzitter, secretaris en penningmeester. 

We kennen momenteel 3 werkgroepen, die allen door actieve vrijwilligers draaiende worden gehouden. 

In elke werkgroep is een bestuurslid van de Wijkraad vertegenwoordigd en/of is er 2x per jaar een 

Werkgroep 
Leefbaarheid & 

Verkeer

Warande 
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Doel en taak van de Wijkraad: 

Het doel van de Wijkraad is de kwaliteit van de leefbaarheid in de wijk te behouden en waar mogelijk te 

vergroten.  Dit betekent burgers stimuleren tot activiteiten ofwel initiatieven vanuit bewoners mogelijk 

maken door ondersteuning en financiële impulsen. De Wijkraad legt verbindingen, coördineert, 

informeert en is intermediair tussen gemeente en bewoners en omgekeerd. 

 

Partners:  
Partners van de wijkraad zijn: 

• KBO 

• LEVgroep (opbouwwerker, jongerenwerker en coördinator vrijwillige thuiszorg/terminale zorg) 

• Politie (wijkagent) 

• Stadswacht 

• Zorgorganisaties (Savant, Zorgboog, Zuidzorg, St. Annaklooster) 

• MEE 

• Scholen (St. Trudo, De Lindt en Wilhelminaschool) 

• Jibb 

• Ondernemersvereniging Stiphout 

• Sportverenigingen 

• Startersgroep 2.0 

• DECO 

3 x per jaar bespreken wij met onze partners in ons Netwerk Overleg signalen, die de wijken Stiphout-

Warande aangaan. Tijdens dit overleg wordt besloten wie het betreffende signaal oppakt en verder 

behandelt. Daarnaast zijn er vele overleggen door het jaar heen met partners om bepaalde zaken op te 

zetten, zoals een voorlichtingsavond over inbraakpreventie. 

 

Informatie:  
Informatie delen wij met onze bewoners en partners via diverse kanalen: 

• De Lindenberg (wijkblad) 

• ED 

• Weekkrant Helmond De Loop 

• Website www.wijkraadstiphoutwarande.nl 

• E-mail 

Kopij hiervoor schrijven wij zelf. 

 

Visie en wensen:  

• De werkgroep Jeugd is een te zware financiële last voor de Wijkraad. Met de vrijwilligers zijn we 

een traject gestart, waarbij de Wijkraad zich geleidelijk aan terugtrekt. Uiteindelijk zullen de 

vrijwilligers zelfstandig de Jeugddisco en Sint Nicolaas gaan draaien, waarbij de Wijkraad op de 

achtergrond blijft stimuleren en ondersteunen. Ook hier zullen we 2x per jaar een 

evaluatiebijeenkomst houden. Wens: eind 2015 willen we het 5-jarenplan hiervoor klaar hebben 

• Communicatie is een terugkerend probleem voor ons. Welke middelen gebruiken we en welke 

middelen willen we gebruiken en hoe gaan we dit doen? Denk hierbij aan de inzet van social 

media en een eigen website. 

Wens: oprichting van een werkgroep Communicatie, die een communicatieplan schrijft. Hierin 

dient duidelijk te worden hoe we de Wijkraad in de wijken bekend(er) kunnen maken, hoe we 

gaan communiceren en wie hiervoor gaat zorgen. 

• De werkgroep Leefbaarheid & Verkeer is momenteel zo samengesteld, dat er voornamelijk 

aandacht is voor verkeer (het fysieke). Leefbaarheid is echter ook gericht op het sociale vlak. 

Wens: oprichting van een nieuwe werkgroep voor sociaal / maatschappelijke onderwerpen. 

Denk hierbij bijvoorbeeld aan het ‘huiskamerproject’. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Bijlage 
 

Als achtergrondinformatie hierbij de indeling van de Gemeentelijke  Programma Begroting van de 

gemeente Helmond. Deze indeling wordt ook in vele politieke documenten zoals 

verkiezingsprogramma's en het coalitieprogramma gebruikt, omdat dit de manier is waarop alle 

gemeentelijke taken en uitgaven zijn gegroepeerd. 

1. Veiligheid en handhaving; 8. Economisch beleid en werkgelegenheid; 

2. Werk en inkomen; 9. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting; 

3. Maatschappelijke dienstverlening, zorg  10.  Stedelijke vernieuwing; 

 en integratie; 11. Mobiliteitsbeleid; 

4. Jeugd en onderwijs; 12. Beheer openbare ruimte; 

5. Cultuur; 13. Groenvoorzieningen en natuurbescherming 

6. Sport en recreatie; 14. Milieu 

7. Centrumontwikkeling;  15. Bestuur en organisatie 



 

 
 
 
 
 
 
 


