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De Strijpsestraat is een radiaal, 
een oude verbindingsweg met het stadje Eindhoven 
van vroeger, van voor de annexatie.
De straat kenmerkt zich door de zgn lintbebouwing. 
Kleinschalig zelfs dorps te noemen.

De laatste jaren zien we in onze straat een toename 
van woningsplitsing en kamerverhuur. 
En verbouwing tot appartementen in vroegere winkels 
en kantoren. 
Ook uit het eerste stuk Strijpsestraat tussen Willemstraat 
en Hastelweg komen deze verontrustende signalen.
Meestal zijn het ontwikkelaars van buiten Eindhoven 
die geld zien in splitsing, verbouwing en verkamering.
Hen interesseert niet het woongenot van omwonenden.
De gemeente heeft duidelijk geen echt beleid in deze 
en laat veel toe.
De verhouding tussen bewoners en passanten, nieuwe,
slechts tijdelijke bewoners, raakt zo steeds meer uit balans.
Bezwaren van de weinige resterende vaste bewoners 
worden door gemeente-ambtenaren weggewuifd.

Als buurt zijn we niet tegen nieuwbouw zoals bv 
op de locatie Strijpsestraat 95, maar teveel kleine hokjes 
in een te hoog gebouw voor alleen studenten 
en de ontwikkeling van het achterliggende binnenterrein 
past hier niet. 
De beoogde nieuwe bewoners blijven slechts kort en 
zullen geen bijdrage leveren aan de buurt. Passanten.
Dat zorgt voor een verdere ontwrichting van de buurt.

Waarom niet huisvesting maken voor blijvende nieuwe 
bewoners in de straat, die in de toekomst wel een bijdrage 
leveren aan deze Eindhovense buurt?



  

Dit mapje 
is bedoeld ter informatie van buurtbewoners, gemeenteraadsleden 
en andere mensen die interesse hebben in het oude Strijp. 
En dan specifiek het door drie straten ingesloten stuk groen, 
restant van de vroegere kerkakkers van de St Trudo kerk, 
en de drie straten met bebouwing, die dat stuk omsluiten.

De inhoud is als volgt:

 3 een overzichtsfoto van het gebied
 4 het ontstaan van de bewonersgroep KerckeWoud
 5 de naam Het Woud
 6 projecten van de ontwikkelaar in het gebied

 7 de Kleine Akker
 8 Strijpsestraat 95

9 huisnummers Strijpsestraat 101, 103 & 105
10 & 11 krantenartikelen Eindhovens Dagblad
12 visualisatie Strijpsestraat 95 voor en na
13 visualisatie 95 achterzijde en bestemmingsplan
14 alternatieve voorstellen voor 95
15 middenstuk Strijpsestraat samenstelling huishoudens
16 cultuur historische bijlage bij bestemmingsplan 2021
17 & 18 structuurvisie linten in de oude stad Tilburg
19 & 20 feedback bewoners nav vergunning aanvraag V20/43050
21 tm 25 verslag bijeenkomst stadhuis 8 mrt 2021

voorzijde binnenkant manifest 
achterzijde straatposter 

Contact:
verenigingkerckewoud@gmail.com
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De bewonersgroep KerckeWoud 
is ontstaan begin 2021 uit onvrede met de bouwplannen van project-ontwikkelaar PM+ Van 
Abbe voor het binnenterrein tussen St Trudostraat, Kerkakkerstraat en Strijpsestraat.  
In het bijzonder het terrein gelegen op Strijpsestraat 95. En het stilzwijgen van de gemeente 
Eindhoven over deze ontwikkelingen, bij gebrek aan een goed ruimtelijk plan.
Eerst na protesten van buurtbewoners werd op het stadhuis een serieus gesprek 
georganiseerd tussen ontwikkelaars en bewoners. De gemeente bij monde van wethouder 
Torunoglu erkende in de pers dat de inspraak met de buurt niet goed is geweest.

Dit gesprek resulteerde echter niet in enige aanpassing van de plannen door de ontwikkelaar.
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De naam Het Woud
bevind zich op een plattegrond uit 1810-1830 van Strijp op de plaats van de huidige garage 
Strijpsestraat 95. Zie hiervoor de tekst over Het Woud op de site Eindhoven in Beeld, 
https://www.eindhoveninbeeld.com/photodetail.php?id=51291
De verklaring van de naam Het Woud voor de opstallen en boerderij toentertijd op deze plek 
wordt duidelijk na het lezen van het verhaal.

Het gehele gebied vanaf de St Trudokerk tot aan de Gender behoorde tot de kerkakkers. 
Vandaar ook de naam Kerkakkerstraat. Velen menen dat de naam Kerkakkers betekent:  
begraafplaats, maar dat is dus niet zo. De gronden behoren/behoorden aan de St Trudo 
die ze behalve voor pacht, ook gebruikte voor veehouderij, oogst, houtbegroeiing 
(stook- en bouwhout). Er resteert nog een oude houtwal.
Toen de bewonersgroep zocht naar een naam viel de suggestie KerckeWoud.

Tegenwoordig is er nog een restant bos van het bisdom. Maar gezien de huidige 
ontwikkelingen is bescherming van dit erfgoed noodzakelijk. Dit om verdere afbraak dan wel 
bebouwing en/of cultivering van dit perceel in de toekomst te voorkomen.

Voor het restant van het Kerckewoud en de dorpse uitstraling van de oude lintbebouwing 
willen we ons inzetten, zonder zelfbelang, maar vanwege het behoud voor het nageslacht.
Het beschermen en beschrijven van de flora en de fauna heeft tot doel dat dit binnenterrein 
uiteindelijk een beschermde status kan krijgen.
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                                 In het gebied 
tussen de drie straten liggen de volgende bouwplannen van PM+ Van Abbe.

 1 De Kleine Akker     2 Van de Wiel Strijpsestraat 95

Tussen 3 en 4 De panden met huisnummers 101, 103 en 105.

Het pand met huisnummer 101 is al aangekocht door PM+ Van Abbe. Pand 105 is 
aangekocht door een onbekende makelaar (Alberti?) Over pand 103 (van de vorig 
eigenaar van 105) zijn besprekingen gaande.  PM+ Van Abbe heeft zich uitgelaten over 
een plan om de drie woningen en achterliggend terrein ook te ontwikkelen. 
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1 De Kleine Akker

https://www.youtube.com/watch?v=ONSLJOvpZrg

  DE GROENE DRIEHOEK TUSSEN ST TRUDOSTRAAT, KERKAKKERSTRAAT EN STRIJPSESTRAAT 7

https://www.youtube.com/watch?v=ONSLJOvpZrg


  

2 Strijpsestraat 95 

2 Strijpsestraat 95 boven studentenflat onder appartementen
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3-4  Strijpsestraat 101 boven, 103 & 105 onder 
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                 Strijpsestraat 95   voor en na 

Bouwplan projectontwikkelaar PM+ van Abbe  

aan de straatkant 22 stuks één-kamer appartementen voor studenten 

op het achter-terrein 8 stuks twee-kamer appartementen voor starters
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                 Strijpsestraat 95   achteraanzicht 

Huidig bestemmingsplan: 

bouwvlakken tot 12mtr diep. 

Bouwplan projectontwikkelaar  

is tot 17mtr diep en 3 lagen.

                                                                   

Achter op het binnenterrein 

komen 8 stuks twee-kamer 

appartementen. Woningen, 

op een plaats waar het eerder 

niet mogelijk was.

    DE GROENE DRIEHOEK TUSSEN ST TRUDOSTRAAT, KERKAKKERSTRAAT EN STRIJPSESTRAAT 13



  

               Strijpsestraat 95   alternatieven 

Ontwikkeling zoals bv op 107 t/m 111a, gezinswoningen met parkeren op het achter 
terrein. 

Ontwikkeling zoals op 59, volwaardige appartementen met terug liggende 3e laag. 
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Strijpsestraat  35 meerpersoons huishoudens   tegen 141 eenpersoons huishoudens 

Huidig bestemmingsplan 

bouwvlakken tot 12mtr diep. 

Bouwplan projectontwikkelaar  

is tot 17mtr diep en 3 lagen.

                                                                   

Achter op het binnenterrein 

komen 8 stuks twee-kamer 

Appartementen. Woningen, 

op een plaats waar het eerder 

niet mogelijk was.



  

De Henri van Abbe Stichting
Aan de oude radialen zijn de meest gave panden uit de pre-stedelijke 
fase aan te merken als karakteristiek omdat zij, naast de als monument 
beschermde panden, bijdragen aan de herkenbaarheid van de oude 
radialen. Verder zijn ook de panden uit een latere fase aangemerkt als 
karakteristiek als zij kenmerkend zijn voor de overgang naar 
verstedelijking maar die passen in de traditionele opzet van de radialen 
en in hun typologie bijdragen aan de herkenbaarheid daarvan. Daarbij 
is vooral gelet op de belangrijkste verbindingswegen tussen de stad en 
de dorpen en de wegen die vanuit de kernen verder liepen. Zij zijn te 
beschouwen als de dragers van de historische stedenbouwkundige 
structuur.

Bedreigingen van de herkenbaarheid van de oude radialen zijn gelegen 
in schaalvergroting die zich niet verhoudt tot het hierboven 
beschreven karakter; contextloos ontwerp, met name door de bouw van 
appartementen en verdichting ten koste van openheid.

Voor behoud van de herkenbaarheid van de oude radialen is op de 
eerste plaats behoud van de kleine korrelgrootte van belang: 
ontwikkeling dient perceelsgewijs plaats te vinden. Daarbij is de 
bestaande nok- en goothoogte maatgevend. 
Nieuwe ontwikkelingen zijn mogelijk mits zij passen bij de bestaande 
schaal of achter de oude bebouwing worden gerealiseerd. 
Daar waar het karakter van de radialen is verstoord door schaal-
vergroting verdient het aanbeveling een meer gelede opbouw te 
stimuleren.
Daar waar door langgerekte blokken teveel eenvormigheid is 
opgetreden kan met toevoeging van een bouwlaag meer variatie worden 
bereikt, mits wordt voorkomen dat deze verhoging een trend wordt. 
Verder is behoud van openheid van belang, doorgangen en tuinen en 
verspringende rooilijnen. Voor de als karakteristiek aangemerkte 
panden is een sloopvergunningen-stelsel aan te bevelen. 

Het middengebied van Strijp vraagt bijzondere aandacht bij 
de toekomstige ontwikkeling, het vormt de kern van het 
gebied en is van betekenis als groene en open situatie. 

Onlangs vastgesteld:  Ruimtelijke plannen.nl   Strijp, Gestel etc binnen de Ring 2020. 
Zie ruimtelijkeplannen.nl, dan zoeken op adres in Strijp, eerste resultaat zal "Strijp- 
Gestel- en Stratum binnen de Ring en Bloemenbuurt-Zuid 2020" zijn. Die selecteren en 
in "Documenten" de "Bijlagen bij regels" kiezen. Dan "3.6.4 Cultuurhistorie", Bijlage 6 
daarin staat dit geciteerde advies van de Van Abbe stichting.
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Structuurvisie Linten in de oude stad Tilburg
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Feedback 
 plan herontwikkeling Strijpsestraat 95 

(projectontwikkelaar PM+ Van Abbe, Vergunning wabo Zaaknr.:V20/43050) 

Do 7-1-2021 15:41 

Aan: vergunningen@eindhoven.nl <vergunningen@eindhoven.nl>

1 bijlagen (221 kB) 

lijst van ondertekenaars.pdf; 

Gemeente Eindhoven

sector/afdeling Ruimtelijke Experse, Vergunningen Postbus 90150

5600 RB Eindhoven 

Geachte heer/ mevrouw, 

Graag willen wij vanuit de buurt onze feedback geven op het voorgenomen plan van PM+ Van Abbe 
voor de herontwikkeling van Strijpsestraat 95. 

Ondergetekenden wonen allen in een straal van 100m rondom Strijpsestraat 95 en zijn daarom van 
mening in dit stadium al feedback te moeten geven om onze zorgen kenbaar te maken over het 
plan zoals onlangs gepresenteerd door PM+ Van Abbe. 

De Strijpsestraat is van oudsher een woonstraat met een dorps karakter, waarbij ons inziens 
studentenhuisvesng op middelgrote schaal niet past en niet bij zal dragen aan de sociale contacten 
(ofwel cohesie) in de straat. Wat dat betreft zien we hier liever eengezinswoningen (waar natuurlijk 
ook enorm veel vraag naar is), zoals bijv. Strijpsestraat 107 t/m 111A, waardoor mensen zich voor 
langere tijd kunnen gaan vestigen in tegenstelling tot studenten die het complex moeten verlaten 
aan het einde van hun studie. 

Het tekort aan studentenhuisvesng is beter op te lossen door bestaande kantoor /winkel panden te 
herbestemmen. Deze plekken zijn meestal ook meer geschikt voor studenten huisvesting. De 
omgeving ondervindt minder hinder en ontwrichting van de sociale cohesie. 

Om juist de betrokkenheid bij de leefbaarheid en gemeenschapsgevoel te versterken vinden we het 
huidige aantal studenten in dit deel van de Strijpsestraat (ca. 60-70 studenten verdeeld over zo’n 10 
verschillende locaties) eigenlijk al wel een maximum. 

Vanuit bouwkundig perspectief, willen we graag opmerken dat de hoogte van zowel de voorzijde als 
de achterzijde een behoorlijke inbreuk op de privacy voor de omliggende woningen tot gevolg heeft. 
Daarnaast hee dit ook een negatieve impact op de beleving van het wonen tegen een groene 
binnenruimte (in het verlengde van de pastorietuin). Dit uitzicht wordt dan voor een belangrijk deel 
geblokkeerd door de hoogte van de gebouwen. 

Wat betreft de starterappartementen is het ook zo dat nergens op het achterterrein woonruimte is 
gerealiseerd, maar enkel bedrijfsruimte en garageboxen. Dit zien we ook liever zo terug in dit plan. 

Tot slot vragen we ons af of de voorwaarden voor de toekomstige bewoners zullen blijven zoals 
gesteld door PM+ Van Abbe, of dat dit (zoals bijv. bij Archipel Hof van Strijp wat steeds minder 
gericht is op ouderenzorg) ook volledig los wordt gelaten. 
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We vrezen dat indien we de toekomstplannen van PM+ Van Abbe met dit deel van de Strijpsestraat 
zonder kritische blik accepteren, we straks (vanuit doorontwikkeling) nog zelfs met dubbel zoveel kleine 
woonunits zien om de business case voor hen zo gunstig mogelijk uit te laten pakken. Het wonen in de 
Strijpsestraat is voor ons echter geen business case, maar een beleving en een fijne, veilige omgeving 
wat we graag zo houden. 

We vragen u daarom om bovenstaande inzichten mee te nemen in uw beoordeling van het plan, 
teneinde een passende invulling te gaan krijgen voor dit stuk terrein. 

Met dank en vriendelijke groet,

Bewoners Strijpsestraat

(zie bijlage met huisnummers/handtekeningen) 
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Verslag bijeenkomst van 8 maart 2021 19.00 uur in het Stadhuis 

inzake het initiatief voor 21 studentenstudio’s en 9 appartementen aan de Strijpsestraat 95

Aanwezig 

Ruud van der Aa. Strijpsestraat 109

Peter Ubachs, Strijpsestraat 124

Joost Engelen, PM+ VAN ABBE

Reinier van Abbe, PM+ VAN ABBE

Henri Koolen, gemeente Eindhoven ( voorzitter en verslag )

Context

Een 30-tal verontruste omwonenden heeft haar zorgen over het initiatief kenbaar gemaakt aan de afdeling 

Vergunningen van de gemeente Eindhoven. Na het uitblijven van een reactie is contact gezocht met wethouder 

Torunoglu. Naar aanleiding hiervan heeft de wethouder voorgesteld en aangeboden dat de gemeente een gesprek 

faciliteert tussen initiatiefnemer en omwonenden. Beide partijen hebben hier positief op gereageerd. De wethouder heeft 

Henri Koolen, gebiedsmanager voor de stadsdelen Woensel Noord en Strijp, gevraagd dit te organiseren.

Op maandag 1 maart heeft Henri met beide partijen via Teams afzonderlijk een voorbereidend gesprek gevoerd.

In deze voorbereidende gesprekken alsmede in het gesprek van 8 maart heeft Henri, namens de gemeente, geen 

uitspraken gedaan die een voorkeur dan wel afwijzende positie van de gemeente over het initiatief aangeven. Evenwel 

is er een aanvraag omgevingsvergunning ingediend waarop de gemeente een besluit zal moeten nemen.

Dit verslag zal worden aangeboden aan wethouder Torunoglu en zal worden toegevoegd aan het dossier van de 

aanvraag voor de omgevingsvergunning.

Voorstelronde

Gestart wordt met een korte voorstelronde waarin de heren Engelen en Van Abbe aangeven dat zij als ontwikkelaars in 

PM+ VAN ABBE een duurzaam samenwerkingsverband hebben.

Vanuit de zijde van de heren Van der Aa en Ubachs wordt aangegeven dat zij hier zitten namens de buurtvereniging  

Kerckewoud in oprichting. 

Het perspectief van de initiatiefnemer

PM+ VAN ABBE geeft aan dat zij vanuit haar visie het toevoegen van kwaliteit aan een gebied voorop heeft staan. Los 

van deze locatie doet PM+ VAN ABBE al enige tijd onderzoek naar de problematiek ten aanzien van het groeiende 

tekort aan studentenhuisvesting in Eindhoven. Hiervoor zijn diverse interviews afgenomen met stakeholders in de stad 

en studenten zelf. Eén van de speerpunten die uit dit onderzoek naar voren komen, is de anonimiteit van veel 

(grootschalige) studentencomplexen en de, vaak ook psychische, effecten die dit kan hebben op het welzijn van 

studenten en hun manieren van samenleven. De inzichten uit dit onderzoek zijn ingebracht in de visie op de 

Strijpsestraat 95, Deze visie heeft zij vertaald naar de doelgroep van studenten en 

   DE GROENE DRIEHOEK TUSSEN ST TRUDOSTRAAT, KERKAKKERSTRAAT EN STRIJPSESTRAAT 21



  

starters op de woningmarkt. Vanuit deze visie, is voor deze locatie een kleinschalig concept ontwikkeld van 21 

zelfstandige studentenstudio’s, variërend in grootte van 25m2 tot 33m2 en 1 appartement van 42m2 aan de zijde 

van de Strijpsestraat en 8 appartementen 50 m2 aan de achterzijde van het perceel. De doelgroep vormt niet de 

startende student, maar de student die zich in de tweede fase van zijn of haar studie bevindt en het traditionele 

studentenhuis ontgroeit is. De appartementen worden gerealiseerd voor starters op de woningmarkt. 

Ten aanzien van het gevolgde (inspraak)proces geeft PM+ VAN ABBE aan dat zij van mening is dat hier een 

zorgvuldig proces is gevolgd waarbij de werkwijze van het aangrenzende project De Kleine Akker model heeft 

gestaan. 

PM+ VAN ABBE heeft het perceel in mei 2020 gekocht. Levering, en daarmee de formele eigendomsoverdracht, zal 

plaatsvinden als er sprake is van een onherroepelijke bouwtitel. Volgend op de aankoop van het perceel in mei 2020 

heeft PM+ VAN ABBE in juni 2020 alle eigenaren van aangrenzende percelen benaderd en ingelicht over de 

voorgenomen herontwikkeling. Met een aantal van deze direct aanwonenden hebben vanaf juni 2020 t/m november 

2020 in totaal vier gesprekken plaatsgevonden, die volgens PM+ VAN ABBE ook tot aanpassingen van het plan 

hebben geleid. Daarna is eind november breed in de wijk huis aan huis een uitnodiging verspreid waarin de 

voorgenomen plannen zijn toegelicht en waarin alle wijkbewoners zijn uitgenodigd om deel te nemen aan een 

informatieavond op 7 december 2020. Daarnaast hebben er enkele gesprekken plaatsgevonden met individuele 

omwonenden en geeft PM+ VAN ABBE aan dat zij altijd bereikbaar waren en zijn voor vragen, suggesties en 

opmerkingen op het plan. Dit is in alle contacten met de omwonenden gecommuniceerd.

PM+ VAN ABBE is van mening dat er een ordelijk bouwplan ligt dat niet leidt tot onevenredige overlast, waarin er bij 

het ontwerp rekening heeft gehouden met privacy en overlast voor de omgeving en dat kwaliteit toevoegt aan de 

omgeving. PM+ VAN ABBE geeft verder aan dat zij ontwikkelaar / belegger is en dat zij na de realisatie 

verantwoordelijk zal blijven voor beheer en exploitatie. 

Het perspectief van de buurtvereniging Kerckewoud i.o.

Buurtvereniging Kerkckewoud i.o. heeft voor deze bijeenkomst een stuk voorbereid dat  in deze bijeenkomst wordt 

voorgelezen. Conform afspraak wordt dit stuk integraal opgenomen in dit verslag; met dien verstande dat de notulist 

op verzoek de eerste persoon enkelvoud heeft gewijzigd in eerste persoon meervoud.

“We moeten eerlijk zeggen, toen het plan werd toegelicht op de info avond in december waren wij stomverbaasd 

dat er zoveel studenten studio’s zijn bedacht op die plek. Het eerste wat in ons op kwam is ‘zonde’.  Zonde van 

de plek. Zonde van de kans er iets moois van te maken voor gezinnen die zich hier graag willen vestigen. Dat 

hadden we dan ook echt verwacht. Het is ook zonde van het straatbeeld, het dorpse karakter waar dit stukje 

Oud-Strijp om bekend staat. In het bestemmingsplan  wordt gesproken van “kleinschalige en gevarieerde 

bebouwing, verscheidenheid aan bouwstijlen en woningtypes en goede sociale contacten tussen bewoners 

onderling”. Daar past een studentenflat naar onze mening absoluut niet in.

    22 DE GROENE DRIEHOEK TUSSEN ST TRUDOSTRAAT, KERKAKKERSTRAAT EN STRIJPSESTRAAT



  

Het is dan ook een ideale locatie voor starters en gezinnen. Kinderopvang, basisscholen, speeltuin, buurthuis 

op loopafstand. Studenten hebben daar niets aan. En wij niets aan studenten, want dat gaat in geen enkel 

opzicht bijdragen aan het woonplezier wat we nu juist hebben.  Er zijn al genoeg van dit soort kleine 

woonunits  in de straat. De bevolkingsdichtheid wordt hiermee ineens beduidend hoger. De doelgroep 

(oudere student) verblijft er wellicht nog korter en heeft daardoor minder binding met de buurt.

De 60-70 studenten die hier nu zitten, zitten redelijk verspreid en de overlast is nog net te overzien. Zo houdt 

Hans bijvoorbeeld de studenten naast hem nog in toom zodra ze het te bont maken. Maar wie gaat dat straks 

met 22 studenten dag dagelijks doen?

Wij voorzien geluidsoverlast, wietlucht, zwerfafval, fietsen voor het pand, etc. Dit gaat niet positief bijdragen 

aan de leefbaarheid in de buurt.

Wat dat betreft zijn er betere, meer voor de hand liggende locaties aan te wijzen binnen de ring. Zoals 

bijvoorbeeld naast SPACE-S aan de Cederlaan. Daar staan al studentenflats en het terrein ligt al jaren braak. 

Of op de TU/e campus. Of verlaten kantoorpanden zoals aan de Vonderweg. Daar zouden we studentenflats 

verwachten. 

Het programma is simpelweg voor de verkeerde doelgroep, teveel woonunits op deze oppervlakte en te hoog 

(met 4 woonlagen), te diep (met bouwvlakdiepte van ruim 17m). Waarom moet het zo hoog worden? 1 

woonlaag minder past al beter in het straatbeeld en levert al minder inbreuk op privacy. Ook vinden we 

bewoning op het achterterrein niet in lijn met de huidige structuur van de straat. Nergens wordt het 

achterterrein bewoond. Enkel garages en ateliers. Waarom moeten hier zo nodig ineens 8 appartementen in 

2 bouwlagen komen? 

De Strijpsestraat is één van de zgn. historische linten van Eindhoven. Kenmerkend is kleinschalig/laagbouw, 

over het algemeen met kap. Deze studentenflat past dan ook niet in de schaal van de lintbebouwing langs de 

Strijpsestraat. Door de hoogte domineert het teveel. Bebouwing zoals Strijpsestraat 59 zou al veel beter zijn 

(minder en ruimere appartementen met parkeerruimte op eigen terrein), of (koop)appartementen zoals Kleine 

Akker.

Al met al vinden wij (de 30 omwonenden huishoudens die de brief van 18 dec  jl. hebben ondertekend), dit 

plan dus niet het beste voor de buurt.  De werkwijze tot nu toe om de buurt te betrekken verdient geen 

schoonheidsprijs. De vergunning aanvraag is 2 weken na de info avond al ingediend en met de opmerkingen 

tijdens de avond is niets meer gedaan.  Pas toen we contact hebben gezocht met wethouder Yasin 

Torunoglu, is een email gestuurd met de vraag om eventuele zorgen kenbaar te maken. Hier is gehoor aan 

gegeven door de buurt en deze feedback dient ook te worden gedeeld met de gemeente. Yasin erkent het 

belang van participatie van de buurt, getuige zijn pleidooi om voortaan een participatieplan op te nemen in de 

vergunningaanvraag. 
     

      Op welke manier is hier onderzocht wat het beste plan zou zijn voor de buurt?                                                   

      Tenzij dit compleet irrelevant is?? We stellen voor een onafhankelijk bureau een kort buurtonderzoek te laten  

      uitvoeren, waaruit dient te blijken hoe de buurt denkt over een optimale invulling van dit terrein. Indien dan de 

      meerderheid tegen het huidige plan is, dient dit ook mee te wegen in de beoordeling van de    

       vergunningaanvraag. 
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Blijkbaar is het een normale werkwijze om de buurt niet teveel te betrekken, wat we ook zien bij de 

Hamsterstraat (wij lezen ook de krant). Wil PM+ Van Abbe dit imago krijgen? Het is logisch dat op deze manier 

bij elk project  weerstand komt vanuit de buurt.  Dat kan niet de bedoeling zijn. Het lijkt nu alsof de 

projectontwikkelaar  de hoogte en grootte bepaalt van inbreiding bouw, waarbij het bestemmingsplan 

ondergeschikt is. Bij Kleine Akker wordt de toegevoegde waarde voor de buurt met het type woning juist 

benadrukt en hier lijkt door het merendeel van de buurt ook positief over te zijn. Het kan dus wel!”

Ten aanzien van het gevolgde inspraakproces door PM+ VAN ABBE geeft Kerckewoud i.o. aan dat dit haars inziens 

niet de schoonheidsprijs verdient. Zij is – anders dan PM+ VAN ABBE aangeeft – van mening dat er niets is gedaan 

met de op de informatieavond gegeven input en vraagt zich af hoe is onderzocht wat het beste plan voor de buurt is. 

De dialoog

In het verdere gesprek komt een aantal onderdelen aan de orde

Fietsen

Er bestaat vrees voor overlast van fietsen. Er wordt op het terrein – deels inpandig – voor ongeveer 40 fietsen 

stalling gecreëerd.

Afval

Voor het restafval wordt in samenspraak met Cure een ondergrondse afvalcontainer in de openbare ruimte 

geplaatst. Voor oud papier wordt geen voorziening gecreëerd. 

Geluid

Er wordt geruime tijd stil gestaan bij de geluidsoverlast die samen zou hangen met de leefstijl van studenten. Door 

PM+ VAN ABBE word niet ontkend dat dat deze overlast er kan zijn, maar Kerckewoud i.o. en PM+ VAN ABBE 

blijven verschillen van mening over de intensiteit ervan. PM+ VAN ABBE wijst erop dat niet ieder feestje per se 

overlast veroorzaakt en dat zij de mate van de gevreesde overlast ook niet terugzien in andere complexen. 

Daarnaast vind PM+ Van Abbe het vergelijk met een studentenhuis niet representatief, omdat PM+ VAN ABBE 

compacte zelfstandige woonstudio’s voor studenten realiseert. Er is geen sprake van een gezamenlijke 

keuken/huiskamer waar gefeest kan worden. PM+ VAN ABBE geeft aan zich daarmee te richten op een doelgroep 

die in hoge mate behoefte heeft aan zelfstandigheid.

Kerckewoud i.o. deelt deze opvatting niet. Zij geeft ter illustratie aan dat als iedere student 2 keer per jaar een 

feestje geeft, de omwonenden iedere dus iedere week met een feest worden geconfronteerd. De omstandigheid dat 

een terras c.q. balkons en gezamenlijke tuin zijn voorzien, helpt dan niet.

PM+ VAN ABBE reageert op dit laatste door aan te geven dat er op de 3e bouwlaag geen sprake is van een terras, 

maar van een richel van 20 a 30 cm. Op de 4e bouwlaag is er geen collectief terras, maar hebben 2 studio’s aan de 

zijde van de Strijpsestraat en 1 appartement aan de zijkant een individueel balkon. 
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Achterliggend terrein

Op de opmerking dat er nergens op het achterterrein van dit deel Strijpsestraat bewoning is, enkel garages 

en atelier/bedrijfshal, stelt PM+  VAN ABBE dat er wel een garage op het perceel van Kerkakkerstraat 18 

wordt bewoond.

Voortuinen

Kerckewoud i.o. geeft aan dat zij de voortuinen zien al een bron van overlast en verrommeling. PM+ VAN 

ABBE geeft hierop aan dat zij de voortuintjes zelf in beheer houden en het  beheer ervan zullen uitbesteden 

aan een hovenier.

Pricacy

De heer Ubachs geeft aan dat er vanuit de 4e  bouwlaag direct in zijn woning kan worden gekeken. Hierop 

wordt afgesproken dat PM+ VAN ABBE hem inzicht geeft in een aantal zichtlijnen en dat zij hierover contact 

zullen hebben. 

Beheer en het huisreglement

PM+ VAN ABBE nodigt Kerckewoud i.o. en omwonenden uit mee te denken over de te maken 

beheerafspraken en het op te stellen huisreglement. Kerckewoud i.o. gaat in op deze uitnodiging, maar geeft 

ook aan dat dit relatief onbeduidend is. 

Het plan en het voorstel tot een onafhankelijk onderzoek

Kerckewoud i.o legt PM+ VAN ABBE de vraag voor of het bespreekbaar is dat de 4e bouwlaag uit het plan 

verdwijnt. PM+ VAN ABBE geeft hierop aan dat dit niet bespreekbaar is. Van der Aa stelt hierop: hiermee 

geeft PM+ VAN ABBE een duidelijk signaal af, dat inspraak vanuit de buurt voor relevante zaken niet wordt 

erkend.

Kerckwoud i.o. stelt voor dat er, in samenspraak met omwonenden, door een onafhankelijke derde een 

onderzoek wordt verricht met als vraagstelling wat het beste plan voor de buurt zou zijn en vraagt aan PM+ 

VAN ABBE of zij medewerking zouden willen verlenen aan dit onderzoek. PM+ VAN ABBE geeft aan dat zij 

hier in deze fase geen meerwaarde ziet dat zij hieraan niet hun medewerking zullen geven, omdat ze de 

uitslag al wel kunnen voorspellen. Van der Aa confronteert PM+ VAN ABBE dat dit opnieuw duidelijk maakt 

dat dit plan ook volgens henzelf niet in het belang is van de buurt. 

Afronding

Op de vraag of Kerckewoud i.o. in deze bijeenkomst hun bezwaren en zorgen minder heeft zien worden, 

geeft zij dat een aantal zaken weliswaar duidelijker zijn geworden, maar dat de zorgen niet minder zijn 

geworden. 

Van de zijde van PM+ VAN ABBE wordt aangegeven zij geen aanleiding zien het plan en programma aan te 

passen en dat zij wachten op het besluit van de gemeente op de aanvraag voor de omgevingsvergunning. 

Hiermee wordt de vergadering iets na 20.30  uur gesloten en spoedt iedereen zich huiswaarts om voor de 

avondklok thuis te zijn.  
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U zoekt hier een fijne 

gezinswoning? 

  

Sorry, een studentenflat 

levert meer op. 

 

(behalve voor de buurt!) 

 
#inspraakinEindhovenisfake 
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