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Buurttuin Philipsdorp komt eraan! 

Sinds januari zijn drie bevlogen buurtbewoners bezig met het plannen en de 

ontwikkeling van een te gekke buurttuin op het terrein rondom wijkcentrum ’t 

Bellefort. Na vele gesprekken en contacten in de wijk is gebleken dat er veel 

draagvlak is voor de komst van zo’n tuin. Het doel is om, dit najaar, een 

gezellige groene ontmoetingsplek te maken met verschillende zitgelegenheden 

(incl. picknicktafel), pergola, fruitbomen, bessenstruiken, insecten-planten, veel 

bloemen en een drietal moestuinbakken waar met name kruiden in worden 

geteeld. Daarnaast blijft er voldoende gras over om een picknickkleedje op te 

leggen of een (party)tentje op te zetten. De huidige speeltuin blijft bestaan en 

wordt geïntegreerd in het totale plan. 

We hebben subsidie gevraagd aan Het Oranje Fonds, stichting Strijp binnen de 

Ring en Woonbedrijf. Het ziet naar uit dat de financiering binnen 3 weken 

definitief rond is waardoor we kunnen beginnen aan de volgende fase.    

Voordat we de eerste schop in de grond kunnen steken zijn we nog druk met 

voorbereidingen i.s.m. wijkorganisaties, leveranciers, kwekers e.d.  

Wellicht is het leuk om te vertellen dat basisschool De Bergen graag gebruik wil 

maken van de nieuwe tuin voor de uitvoering van educatieve activiteiten. Het is 

sowieso de bedoeling dat er op termijn verschillende ‘groene’ activiteiten 

georganiseerd gaan worden door en voor buurtbewoners van Philipsdorp.  

 



Denk aan; 

‘buurt BBQ’, ‘plantenruildagen’, ‘Engelse High Tea’, ‘buitenyoga’, ‘kruidenazijn 

maken’, ‘schilderen in de tuin’, ‘zelf compost maken’ en nog veel meer….       

Kortom: de buurttuin wordt een opstap naar een bruisend hart van Philipsdorp 

waar bewoners elkaar kunnen vinden en zich samen (weer) inzetten voor de 

wijk. 

Wij worden praktisch ondersteund door Jan Konings, verbinder van Buurt in 

Bloei en Jacqueline van Heumen, coördinator van wijkcentrum ’t Bellefort. 

 Hebt u vragen over de plannen, tips of een wens?  

 Bent u een actieve buurtbewoner die graag de handen uit de mouwen 

steekt voor korte (van tevoren aangekondigde) klussen? Wij zijn op zoek 

naar een tiental vrijwilligers die ons mee willen helpen met inrichtings- 

en onderhoudsklussen, zoals uitspitten van gras, mede aanbrengen 

bestrating, planten, snoeien e.d. 

 Bent u een enthousiaste buurtbewoner met een ‘groen hart’ en wilt u 

zich graag bemoeien met de plannen en de inrichting van de buurttuin? 

Wij zijn met spoed op zoek naar 2 vrijwilligers die zich voor een wat 

langere tijd willen verbinden aan ons kernteam om mee te helpen in de 

organisatie van de voorbereidingen en inrichting van de tuin.  

p.s.: het projectplan ‘Buurttuin Philipsdorp’ ligt ter inzage bij wijkcentrum ’t 

Bellefort, Iepenlaan 40 te Eindhoven. 

Groene groet, namens het kernteam  Sophie Vermeulen, Annemieke Koppens, 

en Rob Verhoeven .  Sophie: 06-83277070. Mail: sophies-world@hotmail.com 

 

   



 


