
Hierbij een OVERZICHT van zaken die door Strijpenaren op de formulieren van de KERSTMARKT QUIZ, 
gehouden op  13 en 14 december 2014, aan de orde zijn gesteld.   
De verschillende onderwerpen komen bij de  vergaderingen van Het Wijkoverleg aan de orde en 
worden besproken met Gemeente, Politie en andere relevante instanties. U kunt u zich daarover 
informeren en erop reageren via Facebook en de verslagen op de Website.   
 
Een aantal deelnemers geeft nadrukkelijk aan met plezier in  
STRIJP BINNEN DE RING te wonen. 
 
VERKEERSVEILIGHEID 
- Teveel  verkeersdrukte op de Strijpsestraat richting de Ring, vooral tijdens spitsuren. 
- Onveilige verkeerssituatie op en rond Het Trudoplein, vooral rond de oversteek bij het  

winkelcentrum, De Trudoschool, de Doelenstraat en De Hema. 
- Parkeeroverlast door bezoekers van het Stadion en van winkels in het centrum en door bewoners/  

bezoekers van Strijp S. 
 
VEILIGHEID 
- Er is behoefte aan politieaanwezigheid in de wijk.  
- Hof van Strijp heeft last van hangjongeren. 
 
DE ARK 
- Een aantal Buurtbewoners zou graag zien dat De Ark wordt opgeknapt en weer volwaardig  
  onderdeel  gaat uitmaken van het Trudoplein. 
 
ROMMEL EN HONDENPOEP 
- De hele wijk heeft te maken met ernstige overlast door hondenpoep als gevolg van het gedrag van 
  een deel van de hondenbezitters.  
- Leerlingen van het Summacollege veroorzaken veel zwerfvuil. 
- Rond sommige winkels en horecagelegenheden ligt veel rommel. 
 
ACTIVITEITEN 
- Er is vraag naar een ruimte( buurthuis) voor culturele activiteiten: muziek, (koor)zang, dans en 
  toneel voor jongeren en ouderen en naar een buurthuis in het algemeen. 
- Behoefte aan activiteiten voor vergeten jongeren en een hangplek voor ouderen. 
- Meer festivals en activiteiten en gezelligheid op het Trudoplein en een eindejaar vuurwerk. 
- Beter gebruik van de mogelijkheden van het plein voor markten en braderieën. 
 
DIVERSEN 
- Bescherming tegen lawaai rond de glasbakken aan De Klipperstraat (dubbel glas). 
- Een Action, slager en kaas- en noten winkel bij het Trudoplein. 
- Langere openingstijden voor de Kerk. 
  
 
 

 

  


