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Van de redactie 
info@belangengroeprijpelberg.nl 
 
Op dit moment leest u het allereerste 
exemplaar van de wekelijkse uitgave van 
het Rijpelbergs Belang. Met dit nieuwe 
fenomeen wil de Belangengroep Rijpelberg 
zoveel mogelijk wijkbewoners op de hoogte 
houden van de meest actuele en 
belangrijkste zaken waar de Belangen-
groep actief mee bezig is. Soms is er veel te 
melden, een andere keer wat minder.  Zo is 
het.  
 

 
 
Jos Dijkers, Twan Sens, Irmgard Paasschens 
Charles van de Waarsenburg (Marcel Giepmans 
niet op foto)  

≈ 

Belangengroep Rijpelberg formeel  
Op 14 april is de Belangengroep Rijpelberg 
met een bezoek aan de notaris ook 
juridisch van start gegaan.  
 

≈ 
 
Veiligheid Sjef de Kimpepad 
De afgelopen 5 jaren hebben zich ongeveer 
85 incidenten voorgedaan op het Sjef de 
Kimpepad. Zeker 6 ernstige incidenten 
zoals berovingen, bedreigingen en 
mishandelingen hebben plaatsgevonden in 
de afgelopen 10 maanden. Onveiligheid op 
en rondom het Sjef de Kimpepad heeft de 
gemoederen onder bewoners van 
Rijpelberg en Helmond Oost flink bezig 
gehouden. Bureau Brabant en Opsporing 
Verzocht hebben aandacht aan de situatie 
geschonken. Burgemeester Blanksma heeft 
op 15 maart op de fiets samen met de 
politie, wijkbeheerder Rijpelberg, de 
Belangengroep Rijpelberg en Wijkraad 
Helmond-Oost ter plaatse poolshoogte 
genomen. De inzet van allen voor en achter 
de schermen heeft geleid tot een aantal 
maatregelen ter verbetering van de 
veiligheid. 
 

Aan beide zijden van het kanaal zijn de 
paaltjes verwijderd, zodat de politie bij een 
melding direct het pad op kan. Ook is de 
manshoge begroeiing aan beide zijden tot 
enkele meters van het fietspad verwijderd. 
Toegezegd is de trap aan de zijde 
Helmond-Oost te verwijderen. Dit is tot op 
heden nog niet gerealiseerd.  
 

 
 
Inmiddels heeft B&W ook besloten tot 
verbetering van de straatverlichting door 
het plaatsen van 29 nieuwe lantaarnpalen. 
LED-verlichting en een betere plaatsing 
van de lantaarnpalen  zullen bijdragen aan 
de veiligheid. De aanleg duurt 6 maanden. 
De gemeenteraad moet haar goedkeuring 
nog geven. 
 

≈ 
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Wijkcentrum De Brem  
Het zal weinigen in de wijk zijn ontgaan: 
OBS De Straap heeft haar oog laten vallen 
op een tijdelijk gebruik van het OJC in De 
Brem als klaslokaal. Tijdelijk wil zeggen: 
een duur van 1 tot 5 schooljaren. Vanaf het 
moment dat de Belangengroep dit hoorde, 
medio maart 2016, houdt ze zich zeer 
intensief met deze kwestie bezig. Overleg 
met wethouders, ambtenaren, LEV-groep, 
OBS De Straap, gebruikers van De Brem en 
de politiek zijn een bijna dagelijkse 
bezigheid geworden.  
 

 
 
De Belangengroep houdt u uiteraard 
nauwlettend op de hoogte van de 
ontwikkelingen hieromtrent.  
 

≈  
 
Inloopspreekuur Belangengroep  
Doel van het inloopspreekuur  is om op 
een laagdrempelige manier in contact te 
komen met de bewoners van de wijk over 
alles wat hen bezig houdt.  
 

De inloopspreekuren vinden ongeveer 1x 
in de 3 weken plaats in Wijkcentrum De 
Brem op verschillende dagen en 
tijdstippen. Voor de komende weken is de 
planning als volgt: 
 
Woensdag 11 mei: 14.00-15.00 uur 
Vrijdag 3 juni:  19.00-20.00 uur 
 

≈  
 

Plan start Jeugdbelangengroep voor 
activiteiten 

“Er is zo weinig te doen voor de jeugd van 
12 tot 18 jaar”, een veelgehoorde klacht 
vanuit de wijk.  
Daarmee is het idee voor een Jeugd-
belangengroep geboren, maar is deze nog 
niet gevormd. Met de slogan “Join our 
team” zoekt de belangengroep 
enthousiaste, meedenkende en creatieve 
jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar, die 
voor hun leeftijdsgenoten in de wijk 
activiteiten bedenken en organiseren.  
 

 
 

Dat moet een goed concept zijn. De 
belangengroep hoopt dat een aantal 
jongeren de handschoen oppakt en 
enthousiast aan de slag gaat. Budget is er 
in ieder geval.  
 

≈  
Hondenwerkgroep gestart 
 
Rijpelberg is een groene en bosrijke wijk 
met veel hondenbezitters. De Bakelse 
Bossen is een prachtig domein voor 
honden, maar ook voor andere gebruikers, 
waaronder mountainbikers met soms 
conflicterende belangen. Sinds enkele 
weken controleert en beboet Stadswacht 
hondenbezitters op het niet aanlijnen van 
de honden. Tijd voor een honden-
werkgroep. Deze  is van start gegaan op 19 
april en bestaat naast bewoners van 
Rijpelberg, Dierdonk en Helmond Oost, uit 
afgevaardigden van Stadswacht Helmond, 
Brabant Water en gemeente Helmond. Op 
de 1e bijeenkomst is stevig gediscussieerd 
en gebrainstormd over onder andere een 
hondenuitlaatgebied, een elementaire 
basiscursus voor alle hondenbezitters, 
elektrisch aanlijnen en de mogelijkheid 
van zwemmen in de Berkendonkse Plas.  
 

≈ 
Een ieder die vragen heeft, zich wil aanmelden 
voor één van de genoemde groepen of zich 
anderszins wil inzetten voor Rijpelberg, 
verzoeken wij vriendelijk een email te sturen 

naar info@belangengroeprijpelberg.nl 
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