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DE MEERPAAL
Alle betrokken partijen zijn met elkaar in gesprek om de mogelijkheden voor een doorstart te
verkennen. Lopende activiteiten blijven voorlopig nog doorgaan. Draagvlak in de buurt, inbreng
van vrijwilligers, uitbreiding van activiteiten en de gevolgen van de sluiting van Het Kraaiennest
zullen bij de besprekingen een belangrijke rol spelen. Pas als er resultaten bekend zijn wordt er
verslag gedaan.
B en W hebben inmiddels vragen van het CDA over de sluiting van De Meerpaal beantwoord.
ONTMOETINGSPLEK TRUDOPLEIN.
Het plan zal in fases worden ontwikkeld en uitgevoerd. Eerst wordt een schetsontwerp
ontwikkeld. Daarbij worden de bewoners van Strijp, bedrijven, ondernemers, bedrijven rondom
het Trudoplein en de gemeente Eindhoven betrokken. De financieringsmogelijkheden worden
tegelijkertijd onderzocht. Uit dit proces ontstaat na zorgvuldige afwegingen een uitvoerbaar
voorstel, dat zal leiden tot een definitief ontwerp en tenslotte tot het voorbereiden en uitvoeren
daarvan. Binnen drie maanden wordt duidelijkheid verwacht over haalbaarheid, financiering en
draagvlak.
AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken.
In Meerhoven is ook al een wijkagent weggevallen. De politie in Strijp moet hetzelfde werk nu
doen met twee wijkagenten minder, die de lege plekken in onderling overleg opvullen.
Het aantal pinpasfraude-incidenten is gestegen. De pincode wordt vooral bij senioren geskimd of
afgekeken, waarna de dader de bankpas met een smoesje ontfutselt. Sommige ouderen vragen
passanten zelfs om voor hen te pinnen. Kassières hebben de opdracht erop te letten, dat de
betaalautomaat weggedraaid is bij het intoetsen van de code, maar cameratoezicht is effectiever.
Een andere veelgebruikte tactiek is het zich met een smoesje toegang verschaffen tot woningen
van ouderen. Men doet zich dan bijvoorbeeld voor als een medewerker van de thuiszorg.
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Mensen luisteren slecht naar voorlichting of waarschuwingen, die voortdurend via diverse media
worden uitgezonden.
Onverlichte veldjes en brandgangen trekken allerlei kwaadwillend volk, woningsplitsing
veroorzaakt extra onrust. Melden van verdachte personen en situaties is naast Buurtpreventie de
enige effectieve manier om diefstal en inbraak aan te pakken. Een buurtapp kan ook nuttig zijn.
Inbrekers zijn tegenwoordig bruut in hun aanpak, ruiten van thermopane vormen geen
belemmering voor diefstal van laptops, autosleutels, apparatuur etc.
Auto- inbrekers zoeken eerst naar zichtbare interessante buit.
Ze komen niet uit de wijk en kunnen op ieder moment van de dag toeslaan.
Op de kruising Boutenslaan/Strijpsestraat registreren camera’s auto’s die door rood rijden.
Gegevens noteren en doorgeven helpt bij de aanpak van veelplegers.
Melden en kentekennummers doorgeven helpt bij de aanpak van drugsdealers.
Woningsplitsing
Er is een paraplu nota woonoverlast in voorbereiding, die in 2018 zal worden aangenomen. Het
instellen van een 50 meter grens is een van de voorgestelde maatregelen. Nu al kan gebruik
worden gemaakt van de nieuwe Woonoverlast-app. Kijk op https://www.eindhoven.nl/stad-enwonen/wonen/klachten/woonoverlast-melden
Penningmeesterzaken.
Er zijn nog enkele zaken uit 2017, die vóór 1 mei, de deadline voor de verantwoording, moeten
worden afgewerkt. De 1e helft van de subsidie voor 2018 is binnen.
Het nieuwe online subsidieformulier verschijnt binnenkort op de Website.
Meerjaren onderhoudsplanning Strijp.
Voor kleine onderhoudszaken (onder 5000 €) kan gebruik worden gemaakt van de
Buitenbeter-app. Reparaties en aanpassingen van meer dan 50000 €, komen op een
prioriteringslijst. De wijkcoördinator krijgt graag suggesties uit de wijk voor verbeteringen.
Werkgroep Hastelweg.
De werkgroep heeft nu ook 7 vertegenwoordigers uit de Strijpsestraat. Van de 15 leden zijn er drie
ondernemer. De leden zijn redelijk eensgezind.
Als gevolg van een aanrijding met dodelijke afloop op het kruispunt Hastelweg/ Limburglaan zijn
verkeersveiligheidsmaatregelen ter plekke actueel. Jaren geleden is daar al bij de gemeente op
aangedrongen, maar de vernieuwing van de Hastelweg gaat niet verder dan het kruispunt
Trudostraat.
De projectleider heeft toegezegd de nieuwe wijkcoördinator bij de ontwikkelingen te betrekken.
De werkgroep krijgt een rol in het traject, maar er moet nog wel een plan worden gemaakt met
richtlijnen voor de communicatie.
Eind april is er een bijeenkomst van groen- verkeer- en stedenbouwdeskundigen, waarbij de
werkgroep aanwezig mag zijn voor uitwisseling van informatie en ideeën.
Het is de bedoeling dat het plan voor de herinrichting in 2018 wordt voltooid. De werkzaamheden
zullen vanaf de start in 2019 in fases worden uitgevoerd.
Werkgroep Kerkakkerstraat.
Geen nieuwe berichten.
Werkgroep Engelsbergen.
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Thijs Bakermans is de nieuwe gebiedscoördinator van Eliasterrein/Vonderkwartier en
Engelsbergen.
Woonoverlast app.
De Woonoverlast App kan misbruik bij conflicten in de hand werken. Er is nog veel onduidelijk
over effecten en bijeffecten.
Misstanden kunnen nu op veel verschillende plaatsen worden gemeld (14040, de Buitenbeter-app
etc.). De wethouder wil daar een overzichtelijk geheel van maken door middel van een centraal
meldingspunt. Dat moet eerst worden uitgeprobeerd en bijgesteld, met name de privacy is daarbij
een belangrijk punt. De bedoeling is dat melden eenvoudiger en effectiever wordt.
Werkgroep Verkeer.
De vraag is of parkeren op het kerkplein voor de Trudokerk is toegestaan. Daar is sprake van een
voor iedereen toegankelijke private ruimte die wettelijk wordt gezien als openbare ruimte.
Is op het plein, tijdens de weekmarkt of een evenement, de wegsleepregeling van kracht?
OVCS
Geen ontwikkelingen.
Werkgroep Inkoop:
De uitleenlijst en de bijbehorende uitleenovereenkomst zijn nu op de website te vinden. Er wordt
naar verwezen in de toelichting bij het nieuwe online subsidieformulier.
Berichten uit de Wijk:
Containers Botenlaan.
Er wordt veel geklaagd, maar niet gemeld. Ook hier kan de Woonoverlast-app misschien uitkomst
bieden.
Speeltoestellen Kerkakkerstraat.
Worden vervangen.
Afvaloverlast tijdens de feestdagen.
Cure heeft in de kerstperiode ruim twee weken lang geen afvalbakken geleegd, met als gevolg
uitpuilende bakken en veel zwerfvuil in de hele wijk. Ook is er pas op de maandag na de
feestdagen oud papier opgehaald. De oorzaken wordt onderzocht.
Aandachtspunten Gebiedscoördinatieteam.
- Inwerken Thijs Bakermans.
- Een oplossing voor de overlast door vuilcontainers in de Botenlaan.
- Informeren over ontwikkelingen in verband met parkeerbeleidsplan.
- Aanpak woonoverlast door woningsplitsing.
- Parkeerproblemen rond het Trudoplein bij de afdeling Verkeer aankaarten.
- Verkeersveiligheid kruispunt Hastelweg/ Limburglaan.
Ontwikkeling Rafelige rand/ lijn
Zie: https://www.draaiboomhof.nl/ - DRAAIBOOMHOF - 040GoedBezig
De problemen met de graafmachine op de bouwopslag hoek Draaiboomstraat/
Schouwbroekseweg zijn voorlopig opgelost.

NOTULEN WIJKOVERLEG 07 12 2017, AANVULLINGEN EN TAKEN.
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De notulen zijn bijgewerkt en goedgekeurd.
TAKEN.
- Ondersteunen en faciliteren van zinvolle initiatieven uit de wijk.
- Werving van vrijwilligers.
- Politiezaken, stand van zaken in de wijk.
Contact met Wijkagent Karin van Leest en Stadstoezicht.
- Nieuwtjes voor de Website en Facebook. Informatie voor de kalender en over recente
ontwikkelingen of gebeurtenissen.
- Contact OVCS en Wijkoverleg.
- Verslag en foto’s van evenementen ter verantwoording en voor de Website.
- Aanschaf eigen materiaal.
- Seniorenzaken, gehandicapten.
- Aandacht voor de praktijk van WijEindhoven.
- De toekomst van de Meerpaal.
- Ontwikkelingen op parkeergebied.
- Woningsplitsing.
- Ontmoetingsplek Trudoplein
- Herinrichting Hastelweg
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