
Wijkwerkoverleg over Landschapspark Kloostereind met wel 4 wethouders 

 

31 augustus hebben we als Werkgroep een uitvoerig overleg gehad met wel 4 zeer 

geïnteresseerde wethouders van Helmond. Besproken is wat wij als Werkgroep het 

afgelopen jaar allemaal gedaan hebben en wat we nog moeten doen in 2016. Het 

belangrijkste was wel de vervanging van een groot deel van het saaie maisveld tussen de 

Peeleik en het sportpark Espendonk door een veld met speltgraan en de vervanging van 1 

ha. maisveld door kruidenrijk grasland met omheining. We hadden ook bloemrijke 

akkerranden ingezaaid, maar door het slechte voorjaarsweer is daar niet zo’n kleurrijk geheel 

van geworden als wij gehoopt hadden. Verder hebben we aangegeven dat we bezig zijn met 

het ontwerp van een informatiebord vlak bij de sportvelden, waarmee wij de passanten 

duidelijk willen maken hoe wij bezig gegaan zijn met het creëren van zogenaamde 

biodiversiteit: ruimte voor meer typen planten en diertjes, waaronder bijen. Ook de oprichting 

van een beheersstichting, de Stichting Beheer en Ontwikkeling van Landschapspark 

Kloostereind kwam aan de orde. Belangrijk om te laten zien dat wij voor onbepaalde tijd 

verder willen gaan met het landschapspark. In 2016 hebben we kunnen teren op een 

aanzienlijke provinciale subsidie, voor 2017 en volgende jaren zullen wij andere wijzen van 

financiering moeten zien te vinden en dus ook geld van de Gemeente. Daartoe hadden we 

een concept-meerjarenbegroting opgesteld. In verband met de aanstaande 

begrotingsbehandeling in de gemeenteraad leek het de wethouders verstandig om binnen 

een week in ieder geval een concrete begroting voor het komend jaar in te dienen. Die zal 

door de Gemeente gehonoreerd worden, daar zijn we vast van overtuigd, gezien de 

positieve houding van de wethouders! Hoopvol kunnen wij nu dus de toekomst in kijken voor 

wat betreft de ontwikkeling van het Landschapspark Kloostereind, een gebied waar de 

Brouwhuizenaren en andere bezoekers steeds meer genoegen aan zullen beleven. 
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