
   

                                            

Koolen: Hallo Brandevoort 

Graag wil ik me even voorstellen. Ik ben Alexandra Koolen-van der Zee, ik werk als verzorgende IG in 

de nachtdienst bij de Zorgboog. Ik ben geboren in Helmond-Noord en woon daar nog steeds. Ik heb 

jaren in de wijkvereniging gezeten en heb daar binnen onze wijk leuke dingen mogen organiseren, 

ook kwam ik daardoor in contact met de wijkraad. 

 

Zo ben ik in 2018 in de gemeenteraad van Helmond gekomen, 

als gemeenteraadslid van de lokale partij Helder Helmond. 

Helder Helmond bestaat dit jaar 15 jaar. Als lokale partij 

proberen we steeds meer in contact te komen met onze 

inwoners, via social media, website, Facebook, Instagram en 

via de wijkbladen etc. Nu ben ik gevraagd om een column te 

schrijven voor jullie mooie magazine. We horen graag wat er 

leeft in de stad en daarom organiseren wij maandelijks ons 

“buurtcafé”. Daarmee komen we naar de wijken toe en halen 

we informatie op. We horen graag van de mensen, wat er 

leeft in jullie buurt, op gebied van veiligheid, hondenbeleid (die binnenkort op de agenda staat), 

vuurwerkoverlast, leegstand in jullie winkelcentrum, onkruidbestrijding en er zijn vast nog vele 

andere onderwerpen die jullie in Brandevoort hebben, en die voor andere wijken niet gelden. 

 

Graag zou ik Brandevoort beter willen leren kennen, een keer langs komen in jullie winkelcentrum, of 

naar de buurttuin waar jullie mooie dingen doen. Jullie sportpark heb ik al eens bezocht en bij 

kleinschalig wonen Brandevoort ga ik binnenkort een paar nachten werken. Zijn er nog meer 

initiatieven die een bezoekje waard zijn, laat het mij dan weten. Als Helder Helmond komen we ook 

graag naar Brandevoort, naar jullie eigen Brandpunt en hopen we jullie te ontmoeten in jullie mooie 

wijk, waar we we dan samen onder het genot van een kopje koffie en aansluitend een drankje met 

elkaar kunnen spreken over hoe het gaat met jullie mooie groeiende wijk Brandevoort. Graag tot 

dan. 

 

Blijf gezond en pas goed op elkaar. 

 

Alexandra Koolen-van der Zee 

Gemeenteraadslid Helder Helmond  

 

 


