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VERGADERINGEN. 
 

31 mei 

5 juli 

6 september 

25 oktober 

6 december 

 
 
NIEUWE WIJKCOÖRDINATOR. 
Thijs Bakermans is nu wijkcoördinator van Drents Dorp, Engelsbergen, Eliasterrein, 
Schouwbroek en Vonderkwartier. Zijn indruk van de wijk en haar bewoners is positief en hij 
belooft langer te zullen blijven als zijn voorgangers. 
 
DE MEERPAAL, STAND VAN ZAKEN. 
Naar verwachting zullen er bij de bespreking in de week van 14 mei nieuwe ontwikkelingen 
te melden zijn. Trudo en de gemeente hebben het beheer nu elk 3 maanden gefinancierd. Er 
is onduidelijkheid over eerder gemaakte afspraken, waarbij sprake schijnt te zijn geweest 
van een termijn van 6 maanden. Vrijwilligers doen hun best om de zaak draaiende te 
houden, maar zaken als opruimen, poetsen en boodschappen doen, schieten er vaak bij in.  
Alleen Trudo en de gemeente zijn nog partij bij de besprekingen. Lumens geeft vanaf 1 
januari geen subsidie meer voor het beheer en speelt dus geen rol. 
 
4. AANDACHTSPUNTEN. 
Politiezaken. 
Er kan nog niets worden gezegd over de recente liquidatie op De Bult. Er wordt wel gewerkt 
aan de opzet van een Buurtpreventieproject. 
Er is beeldmateriaal van criminelen, die zich regelmatig ophouden bij de ING-geldautomaat 
in het winkelcentrum.  
Graag melding maken van verdachte situaties zoals lang geparkeerde auto’s, vaak met Oost 
Europees nummerbord.   
Een BITE-team is binnengevallen bij een pand in Oud Strijp.  
De gebiedsindeling voor wijkagenten en wijkcoördinatoren: 
Michael van Aarle doet 50% van Het Ven. Tommie van Iersel heeft tot half juni 
Vonderkwartier, Engelbergen en Schouwbroek in beheer, wie het daarna gaat overnemen is 
nog niet duidelijk. Karin van Leest gaat over Het Schoot, Philipsdorp en Strijp S. Er is nog 
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steeds een nijpend tekort aan Wijkagenten. Omdat de politie wijk overstijgend werkt kunnen 
berichten het best gestuurd worden naar het algemene E-mail adres: 
Wijkagenten.Strijp@brabant-zo.politie.nl  
 
Penningmeesterzaken. 
De grens tussen Engelsbergen en Hastelweg loopt door de Hastelweg. Een wijkgrens die een 
straat in twee helften splitst onnatuurlijk en onwerkbaar. Samen met de wijkcoördinator zal 
worden bekeken bij welke wijk de straat, en dus ook de subsidie inkomsten,  het best 
gerekend kan worden. 
De verantwoording voor 2017 is afgehandeld. Het resterende bedrag is teruggestort. 
Het Iepenblaadje is over 2017 en 2018 volgens afspraak verrekend. 
 
Werkgroep Trudokerkplein. 
Binnenkort wordt een plan ter goedkeuring aan de gemeente voorgelegd. 
Het bestaat uit verschillende onderdelen, die zo gecombineerd kunnen worden dat een voor 
alle partijen acceptabele oplossing ontstaat.  
 
Werkgroep Hastelweg/ Strijpsestraat  
Het overleg met de projectleidre, 4 leden van de werkgroep en alle bij het project betrokken 
gemeentedeskundigen heeft meer opgeleverd dan verwacht. De presentatie van de 
werkgroep was een succes. De gemeente stelde zich coöperatief op en verwachtte zelfs 
meer concrete ideeën. Het is de bedoeling om vóór de zomer een voorlopig ontwerp klaar te 
hebben. Er zijn afspraken gemaakt over telling van parkeerplekken en het meten van de 
verkeersstroom. Leden van de werkgroep maken binnenkort een wandeling door de buurt 
om de inbreng van bewoners in kaart te brengen.  
 
Werkgroep Kerkakkerstraat. 
Geen nieuws. 
 
Werkgroep Engelsbergen. 
Het resultaat van verkeersmetingen op de Willem de Rijkelaan is bekend en geeft volgens de 
gemeente niet direct aanleiding tot ingrijpen. De metingen zijn in het zicht van de 
weggebruikers uitgevoerd en dat heeft hun rijgedrag mogelijk beïnvloed. Desondanks reed 
50% te hard tot een maximum van 90 km p/u. 
De Willem de Rijkelaan is lang, breed en recht, zonder obstakels. Levensgevaarlijk, met name 
voor de fietsende schoolgaande jeugd. Dat de gemeente niet direct wil ingrijpen heeft 
waarschijnlijk te maken met het gebruik van de weg als busbaan. Het probleem heeft wel de 
aandacht.  
 
Werkgroep Verkeer. 
De kruispunten Hastelweg- en Strijpsestraat – Rondweg moeten gezamenlijk worden 
aangepakt. Er is op alle twee sprake van een onduidelijke situatie, met verkeersonveiligheid 
tot gevolg. De gemeente vindt het niet nodig om maatregelen te treffen. Het is van belang 
dat het probleem door bewoners aangekaart wordt.  
Stichting Strijp binnen de Ring wil zich samen met bewoners inzetten voor herinrichting van 
beide kruispunten. 
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OVCS 
Er wordt hard gewerkt aan een nieuwe opzet. 
 
Werkgroep Inkoop:  
De opslag van tenten (zeil en 2 meter lange tentpalen) is problematisch. Er wordt nog steeds 
naar een goede oplossing gezocht. 
 
Berichten uit de Wijk:  
Containers Botenlaan. 
Zolang de bewoners overlast niet melden, is iedere poging om tot een oplossing te komen 
gedoemd te mislukken.  
Afvaloverlast tijdens de feestdagen. 
De Stichting gaat het probleem namens de bewoners bij Cure aankaarten. 
Tegeltableaus hotspots Strijp, gedenksteen bombardement 15 8 1944.     
Het bombardement zou herdacht kunnen worden door middel van een van binnenuit 
verlicht glas en loodraam in de kerk. De tegeltableaus naar voorbeeld van Utrecht zijn 
duurzamer dan nu in de wijk gebruikte fotopanelen. Er kan gebruik worden gemaakt van 
diverse subsidiemogelijkheden en een beroep worden gedaan op jonge ontwerpers.  
 
Ontwikkeling Rafelige rand/ lijn. 
Zie:  https://www.draaiboomhof.nl/   -  DRAAIBOOMHOF  -  040GoedBezig  
De gemeente heeft tijdens een bijeenkomst op 17 april, aan CPO Philipsdsorp en CPO 
Draaiboomhof de criteria voorgelegd, waaraan hun plannen moeten voldoen en de 
ontwikkelingsprocedure, die zal worden gevolgd. Welk project het best aan de voorwaarden 
voldoet krijgt de vergunning. De beide voorstellen moeten vóór 22 mei worden ingediend en 
het College zal naar verwachting rond half juni een besluit nemen. 
 
Aandachtspunten Gebiedscoördinatieteam. 
- Een oplossing voor de overlast door vuilcontainers in de Botenlaan.  
- Informeren over ontwikkelingen in verband met parkeerbeleidsplan. 
- Aanpak woonoverlast door woningsplitsing. 
- Lijst van bewonersorganisaties Strijp S. 
- Parkeerproblemen rond het Trudoplein bij de afdeling Verkeer aankaarten. 
- Verkeersveiligheid kruispunten Hastelweg/ Limburglaan en Strijpsestraat/ Beukenlaan,  
   herinrichting toegangswegen. 
 
Hartje 
Waar is het hartje “Geloof, Hoop en Liefde” na de renovatie van het dak van de kerk 
gebleven ?  
 
NOTULEN WIJKOVERLEG 08 03 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. 

https://www.draaiboomhof.nl/
http://www.draaiboomhof.nl/
https://www.040goedbezig.nl/projects/draaiboomhof/
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  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 en aanpak onveilige kruispunten met de  
   rondweg. 


