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25 jaar toeteren voor een goed
doel: Truckersday jubileert.
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Blauwe Texelaars
Schapenhouder Henk van den
Dungen fokt Blauwe Texelaars.
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Buurt: ‘Geen mortuarium in de wijk’
Bewoners van de Annawijk in Helmond proberen met een handtekeningenactie de komst van
een mortuarium in de wijk tegen te houden.
door Chiel Timmermans
e-mail: c.timmermans@ed.nl
HELMOND – Overleden mensen, opgebaard in een voormalige kleuterschool om de hoek: in de Helmondse Annawijk moeten ze er
niet aan denken. Buurtbewoners
hebben een petitie opgesteld om
de mogelijke komst van het mortuarium tegen te houden.
De plannen komen uit de koker
van uitvaartondernemer Spie-

rings. In eerste instantie was de
Helmondse ondernemer van plan
om de voormalige kleuterschool
naast het Annatheater te gebruiken als opslag voor onder andere
rouwwagens. In Helmond-West
moet het bedrijf namelijk plaatsmaken voor een nieuwbouwproject. Dat het plan voor de opslag
is ingeruild voor een mortuarium, schoot bij René van Westerlo van de wijkraad in het verkeerde keelgat. „De gemeente en Spie-

rings hebben ons een verkeerd
beeld voorgespiegeld. Nu heeft
niemand bezwaar gemaakt toen
de
bestemmingsplanwijziging
werd aangekondigd.”
Tussen een opslag en een mortuarium zit volgens Yvonne Matheij,
die de handtekeningenactie startte, alleen al gevoelsmatig een
groot verschil: „Een mortuarium
hoort niet thuis in een woonwijk.
Mensen vinden het een akelig

䊳 Bewoners willen de muziek
niet uitdraaien in het naast
gelegen wijkhuis niet om
voor stilte te zorgen.

idee dat er in de buurt overleden
mensen liggen opgebaard.”
Afgezien daarvan is er ook nog
een praktisch pijnpunt. Het beoogde pand ligt achter het wijkhuis, waar veel activiteiten plaatsvinden met luide muziek. Van de
Westerlo: „In de toekomst moeten we rekening houden met nabestaanden die in stilte afscheid
willen nemen van hun geliefde.
Activiteiten van de carnavalsvereniging of de countryclub moeten
misschien worden verplaatst of
de muziek moet uit. En dat lijkt
me de omgedraaide wereld. Het
wijkhuis staat hier al 81 jaar.”
Volgens uitvaartondernemer Frits
Spierings hoeven bewoners zich
daar geen zorgen over te maken:

„In het wijkhuis moeten ze blijven doen wat ze doen. De panden
zijn gescheiden. De muziek moet
wel verschrikkelijk hard staan willen nabestaanden daar last van
hebben.”
Dat buurtbewoners moeite hebben met een mortuarium in de
wijk, verbaast Spierings niet:
„Toen er plannen waren voor een
crematorium in Brouwhuis was
er ook veel ophef in de wijk. Maar
doodgaan hoort nu eenmaal bij
het leven. Dat hoort thuis in onze
gemeenschap. ”
Overigens is Spierings nog met
de gemeente in onderhandeling
over het mortuarium. Vrijdag is
er een informatieavond om buurtbewoners bij te praten.

Innovatief
kruispunt
op Campus
ontwikkeld
door Mieke Bon
e-mail: m.bon@ed.nl
HELMOND – Het lijkt nu nog een

halve rotonde, maar het moet een
innovatief kruispunt worden met
verkeerslichten. Bij de Automotive Campus in Helmond wordt
een nieuwe afslag van de Europaweg aangelegd. Ook komt er een
nieuwe oversteek voor fietsers en
voetgangers.
De contouren van de nieuwe afslag zijn al goed te zien, maar wat
dat innovatieve precies inhoudt,
wordt nog niet bekend gemaakt.
„Het heeft in elk geval niets met
de wegenstructuur te maken,
maar zit puur in het systeem”, verklaart een woordvoerder van de
gemeente Helmond desgevraagd.
Volgens hem zit de gemeente nog
volop in de onderhandelingsfase
en moet er nog een keuze gemaakt worden over de inrichting
van het innovatieve kruispunt.
„Wel wordt het iets dat op de Automotive Campus wordt ontwikkeld”, zegt de woordvoerder.
De werkzaamheden aan de noordelijke rijbaan van de Europaweg
(vanuit Helmond de rechterbaan)
worden deze week afgerond. Vanaf de nacht van dinsdag 27 op
woensdag 28 mei wordt de andere
rijbaan onder handen genomen.

Van 22.00 tot 6.00 uur is dan de
Europaweg in beide richtingen afgesloten tussen de Boerhaavelaan
en de Brandevoortsedreef. Het
verkeer wordt omgeleid. Vanaf
woensdagochtend 28 mei tot eind
augustus wordt gewerkt aan de
zuidelijke rijbaan. Ook kan het
verkeer dan vanuit Helmond
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ruimen wij ons magazijn op. Gedurende twee dagen rekken vol
prachtige zomermode met kortingen die oplopen tot 70%.
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U bent van harte welkom
Modehuis Peeters
Rechtestraat 16 - Eindhoven

weer rechtsaf de Hortsedijk op
naar Stiphout en de Automotive
Campus en vanaf de Hortsedijk
de Europaweg op richting Eindhoven. Verkeer uit de richting Eindhoven kan wel rechtdoor richting
Helmond-Centrum en Deurne.
maar niet afslaan richting Mierlo-Hout of Stiphout.

䡵 De Europaweg krijgt een nieuwe afslag om de Automotive Campus te ont-

sluiten. Ter hoogte van het Automotive House aan de Steenovenweg (zie
foto) komt een kruispunt met verkeerslichten. foto Kees Martens
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Carat-concert
HELMOND – Seniorenharmonie Helmond en Gemengd Koor de Veengalm geven zondag een concert in
het Carat-Paviljoen in De Warande in Helmond. Het programma
start op om 12.00 uur en loopt tot
13.45 uur. Vanaf 14.00 uur treden
vervolgens de Gerwense Dorpsmuzikanten op.
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