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WERKGROEP ONTMOETINGSPLEK TRUDOKERKPLEIN.
De werkgroep heeft na twee bijeenkomsten de eerste ideeën voor een mogelijke aanpak
geformuleerd. Een degelijke voorbereiding is van groot belang voor het welslagen van het
plan. Er moet eerst goed gekeken worden naar behoefte, draagvlak en mogelijkheden.
DE STRIJPSESTRAAT VAN WINKELCENTRUM TOT RONDWEG.
Bewoners van het laatste gedeelte van de Strijpsestraat vóór de rondweg maken zich zorgen
over de onveilige verkeerssituatie daar. Het verkeer van en naar het centrum stroomt erin
en uit en het ontbreekt aan effectieve regulerende maatregelen, waardoor de 30km
snelheidslimiet gemakkelijk wordt overschreden met alle gevolgen van dien, met name voor
de vele fietsers en voetgangers in het gebied. De omstandigheden op dat gedeelte van de
Strijpsestraat komen overeen met die op het begin van de Hastelweg. De gemeente heeft
renovatie gelijk met de rest van de straat in beide gevallen niet nodig gevonden.
Na een handtekeningenactie, die geen resultaat opleverde hebben bewoners per brief aan
gemeente en raadsfracties gevraagd, de voor 2020 geplande renovatie eerder uit te voeren
en snel passende maatregelen te nemen om de verkeersonveiligheid tegen te gaan. De
gemeente heeft de bewoners geantwoord, dat de herinrichting van dat gedeelte pas na de
herinrichting van de Hastelweg kan worden aangepakt, dat de 30 km/u zone nu dichter bij
de kruising met de Beukenlaan begint en er een 30 km/u markering is aangebracht. De
politie handhaaft wanneer er meldingen van misstanden worden gedaan. In het antwoord
wordt voorbijgegaan aan de ernst van de situatie, die meer en ingrijpender
veiligheidsmaatregelen verreist. De actieve bewoners hebben daarop nogmaals per brief
hun ernstige bezorgdheid overgebracht en de gemeente met klem om passende
maatregelen gevraagd. Zij zoeken nu in overleg met Stg. Strijp Binnen de Ring naar een
goede manier om aandacht voor het probleem te krijgen, daarbij wordt ook naar het project
Hastelweg gekeken. Het CDA onderkent het probleem van de niet aangepaste straatdelen.
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AANDACHTSPUNTEN.
Penningmeesterzaken.
De bijdrage voor Iepenblaadje 1, 2018 is betaald. Stichting Buurtbelangen Philipsdorp heeft
een evenredig deel bijgedragen. Dat geld ook voor de Paas-In in Het Bellefort.
Grote werkgroepen kunnen op kosten van de stichting voor vergaderingen gebruik maken
van De Meerpaal of Het Bellefort.
Meerjaren onderhoudsplanning Strijp.

Voor kleine onderhoudszaken (onder 5000 €) kan gebruik worden gemaakt van de
Buitenbeter-app of 14040. Reparaties en aanpassingen van meer dan 50000 €, komen op
een prioriteringslijst.
De kans dat een onderhoudsprobleem wordt aangepakt wordt groter door veel meldingen.
Tot nu toe zijn er nog geen suggesties uit de wijk binnengekomen.
Werkgroep Hastelweg/ Strijpsestraat
De werkgroep heeft de projectleider een inventarisatie van wensen en ideeën voorgelegd,
die zal worden meegenomen in de planontwikkeling. De volgende stap is het maken van een
presentatie voor de gemeente. Het is jammer dat het stuk tot aan de rondweg niet
tegelijkertijd wordt aangepakt. Het autoverkeer kan alleen door een accurate inrichting van
de hele straat, vergelijkbaar met die van de Zeelsterstraat, worden gedwongen zich aan de
30km beperking te houden.
Verkeersopstoppingen op de Willemstraat leiden niet zelden tot files op de Willem de
Rijkelaan. De heropening van de Karel Martelweg zou hier verlichting kunnen brengen. De
ontwikkelingen rond het Victoriapark kunnen dramatisch zijn voor onze wijk. De politiek kan
na de recente ongelukken de gevaarlijke verkeerssituatie rond het kruispunt HastelwegRondweg niet meer ontkennen. Aanpassing van de verkeerslichten kan al meteen effect
hebben. De situatie Rondweg/Strijpsetraat is vergelijkbaar.
Werkgroep Engelsbergen.
Het bulletin over de buurtpreventie Engelsbergen gaat binnenkort online. De criminaliteit in
het gebied is sinds vorig jaar aanzienlijk afgenomen. Een groot aantal bewoners neemt nog
steeds deel aan de surveillance en er worden ook diverse activiteiten georganiseerd.
Het buurtpreventiegebied bestaat nu uit Willem de Rijkelaan, Karolingersweg en het gebied
tussen Engelsbergenstraat, Habsburglaan, Karel Martelweg en Willem de Rijkelaan. Het
gedeelte Hastelweg tot aan de Karolingersweg maakt er niet langer deel van uit. Het
Eliasterrein valt niet onder het surveillancegebied, het heeft een eigen buurtvereniging,
maar neemt wel deel aan de activiteiten.
Werkgroep Verkeer.
In de opening van Trudokerkplein naar kruispunt Trudostraat/Strijpsestraat is een paal
geplaatst. Gebruik als uitrit is daarmee onmogelijk geworden.
Werkgroep Inkoop:
De Werkgroep maakt zelf kratten, die geschikt zijn voor de opslag van tenten.
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Aandachtspunten Gebiedscoördinatieteam.
- 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 kruispunten Hastelweg/ Limburglaan en Strijpsestraat/ Beukenlaan,
herinrichting toegangswegen.
Beeldmateriaal eind Strijpsestraat.
Bewoners vragen naar onbekend oud beeldmateriaal van het eind van de Strijpsestraat
tussen Winkelcentrum en Rondweg.
Ontwikkeling Rafelige rand/ lijn.
Zie: https://www.draaiboomhof.nl/ - DRAAIBOOMHOF - 040GoedBezig
Projectontwikkelaar Burgland Real Estate (BRE) heeft onlangs aan omwonenden plannen
voor de bebouwing van Vogelzangterrein en Van De Ven & CO-terrein gepresenteerd. Vóór
medio 2021 worden er 145 appartementen en 42 grondgebonden woningen gebouwd. Zie
publicatie op Facebook Strijp Binnen de Ring (8 maart).
NOTULEN WIJKOVERLEG 25 01 2018, AANVULLINGEN EN TAKEN.
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 eind Hastelweg en Strijpsestraat.
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