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Wijk Actie Plan (WAP) Stiphout – Warande 2017/2018 
 
Dit is het WAP van en voor Stiphout – Warande voor het jaar 2017 en 2018 
 
De wijkraad Stiphout – Warande heeft verbinding en leefbaarheid hoog in het vaandel staan. En zeker ook activiteiten in de wijken, die voor (nog meer) 
verbinding zorgen. 
Vandaar dat zij op 27 juni 2016 een avond heeft belegd voor afgevaardigden van alle verenigingen/clubs in onze wijken. 
De basis voor deze avond is gelegd in ons Wijkvisieplan, dat begin 2016 gepresenteerd is. 
 
De opzet van deze avond was praten, meedenken, brainstormen over de thema’s  

• leefbaarheid,  
• verbinding en  
• activiteiten, die verbinden en de leefbaarheid vergroten. 

 
De aanwezigen zijn in groepen verdeeld en hebben alles op grote vellen papier geschreven. 
Hieronder een samenvatting van het resultaat per thema. 
 
 
 
Verbinding    Wat houdt voor ons verbinding in? 
 

1. Dat verenigingen en scholen zich inzetten voor het wijkbelang.  
Mensen enthousiasmeren, betrekken van jeugd en ouderen, sociale controle. 

2. Win-Win situatie; voor wat hoort wat. Laagdrempelig en openstaan voor ideeën van anderen. 
3. Elkaar leren kennen; uitbreiden van kennis, elkaars talenten gebruiken. 
4. Samenwerken. Transparantie. 

• elkaar opzoeken 
• interesse in en voor elkaar 
• respect 
• stimuleren van contacten jong en oud 
• helpende hand bieden op hulpniveau 

 
 
 
 
 
 
 



Leefbaarheid    Wat houdt voor ons leefbaarheid in? 
 

1. Betaalbare woningen, nieuwbouw, verjonging van de bevolking, veilig spelen, geen overlast van hangjeugd, omkijken naar elkaar. 
2. Vrijwilligers voor alle verenigingen. Goede samenwerking tussen de verenigingen. Ondersteuning van de gemeente naar verenigingen en 

uitwisselen van tekorten of overschotten. Goede relatie tussen sportclubs en horeca. 
3. Groen: Ecozone vergroten, wandelpaden Croy en toegangs- en voetpaden in het groen verbeteren. 
4. Ouderen: meer activiteiten en opvang ouderen. 
5. Ondernemers: goede bereikbaarheid handhaven, voldoende parkeerplaatsen, aankleding door groen, terrasjes, avondverlichting. Openbare 

ontmoetingsplek, praatbankjes. 
6. Kwaliteitsvoorziening voor iedereen; faciliteren van ruimtes, personeel en activiteiten.  

 
 
 
Activiteiten die verbinden en leefbaarheid vergroten 
 

1. Sportclubs: samenwerking van clubs, cultuur, horeca, ondernemers en scholen. 
In samenwerking open dagen en activiteiten organiseren. Enthousiasme verhogen. Nieuwe locatie zoeken voor activiteiten b.v. 
Lorentzveld/Warandeveld. 
Extra aandacht voor de jeugd van 10 tot 16 jaar. Stages regelen voor werklozen. Trimparcours, korte veilige wandelroutes en infoborden bij 
natuurpoort in samenwerking met I.V.N. 

2. Ontmoetingsaccommodatie: Openbare locatie voor iedereen toegankelijk. 
3. Netwerk: buurtpreventie, buurtapps, WIFI netwerk, elektrische laadpalen voor fietsen en auto’s. De wijken fietsvriendelijk maken. 

Wijkmeldpunt voor hulpvragen bewoners. 
4. Evenementen: Poule voor verkeersregelaars breder opzetten. 
 
 

 
 
Deze input is voor de wijkraad zeer waardevol. 
Aan de hand hiervan heeft de wijkraad een aantal punten uitgekozen, die in het komende jaar opgepakt en verder uitgewerkt worden. Samen met een aantal 
reguliere taken vormen zij het WAP. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Nr.   Activiteit  Coördinator  Betrokken partners kostenpost 
1 Trimparcours en wandelroutes/ommetjes 

Op- en uitzetten van een trimparcours en wandelroutes in of in de 
omgeving van onze wijken 

 Wijkraad Scouting 
Katholieke Bond Ouderen 

 

2 Mogelijkheid voor openbaar wifi netwerk 
Onderzoeken of dit mogelijk is en zo ja hoe dit te realiseren. 

 Wijkraad Katholieke Bond Ouderen  

3 “Open dag” sportclubs 
Opzetten van een open-dag van en voor sportclubs uit onze wijken om 
samenwerking te bevorderen en waar mogelijk gezamenlijk zaken 
aanpakken (niet opnieuw zelf het wiel uitvinden). 

 Wijkraad Tafel Tennis Vereniging 
Stiphout 

 

5 Poule verkeersregelaars 
 

 Wijkraad Alle verenigingen in 
Stiphout-Warande die hier 
gebruik van maken 

Jaarlijks € 100 

6 Stimuleren van meer buurtpreventieteams 
  

 Wijkraad Bestaande 
buurtpreventieteams 
Gemeente 

 

7 Aanlichten van Carat kunstwerk aan begin van Dorpsstraat 
 

 Wijkraad Gemeente 
Rabobank 
Kunstenaar 

€ 750 

8 Wapen van Stiphout plaatsen en aanlichten 
Voorbereidingen hiervoor treffen, zodat dit bij oplevering van Dorpsstraat 
geregeld is 

 Wijkraad Gemeente 
Rabobank 
 

€ 1000 

9 Afspraken maken met (sport)verenigingen in Warande 
(sport)verenigingen in Warande komen nu niet naar bijeenkomsten 
georganiseerd door Wijkraad. Individueel benaderen en tijdens een 
afspraak boven tafel krijgen of en zo ja hoe samenwerking mogelijk is / tot 
stand kan komen 

 Wijkraad Diverse 
(sport)verenigingen in 
Warande 

 

10 Jaarlijks terugkerende projecten: 
• Sinterklaas intocht 
• Halloween 
• Lampionnenoptocht 
• Sportdag scholen 
• Jeugddisco 
• Schoonmaakacties scholen / KLIEN IT 

 
 

 Wijkraad Vrijwilligers, die dit 
organiseren + 
 
Basisschool St. Trudo,  
De Lindt en 
Wilhelminaschool 
 

 
Totaal  
€ 3500 



 

11 Wijkaccommodatie 
Ontwikkelingen rondom wijkaccommodatie kritisch volgen, waar nodig bij 
sturen, en de mogelijkheid open houden om te zoeken naar andere 
mogelijkheden dan de huidige wijkaccommodatie 
 

 Wijkraad   

12 Huiskamerproject 
Mogelijkheden onderzoeken voor een goede locatie om dit project te 
starten. Mede n.a.v. onze brief aan B&W Helmond en de reactie daarop 

 Wijkraad Gemeente 
Stiphout Vooruit 
De Ark/Savant 

 

13 Voortbestaan De Ark als steunpunt in Stiphout 
Per 01-01-2018 verloopt huurcontract van Savant met Woningbouw 
vereniging Compaen. Diverse meldingen/vragen ontvangen: wat gaat dit 
betekenen? 
Samen met Katholieke Bond Ouderen onderzoeken, vaststellen, 
coördineren wat de mogelijkheden zijn voor behoud van het steunpunt. 

 Wijkraad 
Katholieke Bond Ouderen 

Savant 
Zorgboog 

 

14 Binnentuinproject Klein Schalig Wonen 
Plan inrichting en onderhoud opzetten voor Klein Schalig Wonen 

 Klankbordgroep 
Wijkraad 

Vrijwilligers Sponsoring 

15 Bloembakken 
Tot en met renovatie Dorpsstraat loopt dit door. Wat te doen als in 2017 
de Dorpsstraat klaar is? 

 Wijkraad Werkgroep Groen € 1500 

16 Publicatieborden 
Onderhouden en updaten van de 5 publicatieborden in de wijken 

 Wijkraad Werkgroep Groen € 350 

17 Sjansbal met Carnaval 
Financiële ondersteuning voor organiseren / houden van dit bal voor de 
‘oudere’ jeugd tijdens carnaval 

 Wijkraad Carnavals vereniging De 
Spurriezeiers 
In combinatie met de 
jeugd 

€ 400 

18 Project “Brandveilig leven Helmond” 
In het kader van vergrijzing en langer thuis wonen een 
samenwerkingsverband opzetten met als 1e doel informeren 

 Wijkraad 
Katholieke Bond Ouderen 

Brandweer  
Rode Kruis  
Gemeente 
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