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VERGADERINGEN.
5 juli
6 september
25 oktober
6 december

AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken.
Het is momenteel relatief rustig in Strijp Binnen de Ring. Rond het Cruijff Court is sprake van
overlast door hangjongeren en dit heeft de volle aandacht van de politie- jongerenwerker.
Overlast heel graag melden via 0900-8844, bij spoed 112.
Er is bij 114 een geval van dierenmishandeling gemeld, het zou gaan om een verwaarloosde
hond.
Onbekende, langdurig geparkeerde auto’s kunnen moeilijk verwijderd worden indien het
voertuig verzekerd is. Iedereen mag zijn/haar voertuig parkeren op de openbare weg.
Team Wijkagenten Strijp heeft nog steeds te maken met onderbezetting.
Michael van Aarle houdt toezicht op 50% van Het Ven. Mitch Meyer vervangt
Tommie van Iersel voor 50 % voor Het Vonderkwartier, Engelsbergen en Schouwbroek.
Penningmeesterzaken.
Het in 2017 overgebleven subsidiegeldgeld is teruggestort.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
Het eerste overleg over de wensen van bewoners is in voorbereiding. Er wordt naar concrete
voorstellen toegewerkt. De Werkgroep gaat te rade bij andere initiatieven en oriënteert zich
op bestaande oplossingen voor verkeersradialen.
De gemeente heeft Wijkinformatie verspreid over de herinrichting en haar samenwerking
met de Werkgroep. Daarin is ook een oproep gedaan aan betrokken burgers om zich te
melden wanneer ze aan de voorbereidingen van het project willen bijdragen.
Kruispunten Hastelweg/ Limburglaan en Strijpsestraat/ Botenlaan.
Het bestuur heeft per brief aandacht gevraagd voor de gevaarlijke verkeerssituatie rond
deze kruispunten.
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Werkgroep Kerkakkerstraat.
De werkgroep werkt in overleg met de wijkcoördinator aan oplossingen voor de aan
woningsplitsing gerelateerde problemen in de Kerkakkerstraat.
De gemeente is voldoende op de hoogte van de problemen die daar spelen. In september is
een A- Avond gepland waar de grenzen voor de leefbaarheid per buurt zullen worden
bekeken. Behalve over woonoverlast zal het dan ook over inbreuk op de cohesie gaan. Een
sterke toename van woningsplitsing heeft een ander effect op de cohesie in een woonbuurt
dan bijvoorbeeld in Strijp S of het centrum.
Er zijn zorgvuldige besprekingen gaande over mogelijke nieuwbouwprojecten in de straat.
Werkgroep Engelsbergen.Er is nog geen overeenstemming over de gebiedsgrenzen van
Engelsbergen en de rol van de Hastelweg daarbij. De subsidie buurtgebonden activiteiten
hangt daarmee samen.
Werkgroep Verkeer.
Zie: Kruispunten Hastelweg/ Limburglaan en Strijpsestraat/ Botenlaan.
Op 31 mei was er een voorlichtingsbijeenkomst over betaald parkeren in het Bellefort.
De parkeergelegenheid die bij bouwplannen voor woningsplitsing wordt aangegeven
verschilt nogal eens van de werkelijke situatie. In de plannen voor de Ark waren 5 tot 6
plekken op eigen terrein opgenomen. Het appartementencomplex op de hoek
Langdonkenstraat zou oorspronkelijk van een parkeergarage worden voorzien. De vraag is
waar die voorzieningen zijn gebleven en welke rol de gemeente daarbij speelt.
OVCS
Er wordt gewerkt aan een nieuwe opzet.
Werkgroep Inkoop:
Men overweegt om in overleg met deskundigen tassen voor de feesttenten te maken.
Berichten uit de Wijk:
Parkeren bij de Ark.
De parkeermogelijkheden op eigen terrein zijn zeer beperkt. Dat betekent dat de bewoners
worden gebruik maken van de openbare ruimte, met als gevolg extra bezetting van het
Trudokerkplein ten nadele van de winkeliers.
Invoering van een blauwe zône is voor de winkeliers rond het plein de ideale oplossing. De
gemeente wijst die mogelijkheid af, maar misschien is het nieuwe College bereid om erover
te denken.
Afvaloverlast bij containers Klipperstraat.
Consequent melden blijft de beste weg om tot een oplossing te komen, dat geldt ook voor
de overlast in de Botenlaan. De Woonoverlast App. werkt nog niet naar behoren, volharding
bij het melden wordt aanbevolen.
Tegeltableaus hotspots Strijp, gedenksteen bombardement 15 8 1944.
In behandeling.
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Ontwikkeling Rafelige rand/ lijn.
Zie: https://www.draaiboomhof.nl/ - DRAAIBOOMHOF - 040GoedBezig
De gemeente heeft tijdens een bijeenkomst op 17 april, aan CPO-Philipsdsorp en CPODraaiboomhof selectiecriteria en de ontwikkelingsprocedure voorgelegd. Welk project het
best aan de voorwaarden voldoet krijgt de gunning. CPO-Draaiboomhof heeft de gemeente
per brief verzocht de procedure te herzien. Zij vreest dat de competitie een ontwrichtend
effect heeft op de sociale samenhang in de buurt en benadrukt dat de kernwaarden
van Draaiboomhof binnen de gestelde criteria niet haalbaar zijn. Die kernwaarden zijn
onderdeel van de plannen waarvoor de Gemeente eerder groen licht aan CPODraaiboomhof heeft gegeven. In de brief geeft Draaiboomhof een chronologisch overzicht
van de voorgeschiedenis van het project en haar inzet tot samenwerking met CPO
Philipsdorp. Ze ziet daarin de beste kans van slagen voor de inrichting van het gebied volgens
de richtlijnen van de Gemeente Eindhoven voor duurzame toekomstige bebouwing.
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.
- Waarom wordt de in bouwplannen van wooncomplexen opgenomen parkeergelegenheid
vaak niet gerealiseerd?
Het Hartje van de Trudokerk.
- Het hartje “Geloof, Hoop en Liefde” is weer teruggeplaatst. De kruizen op het dak zijn
wegens slijtage verwijderd. De bliksemafleider is aangepast.
DE MEERPAAL, ONTWIKKELINGEN.
De Gemeente en Trudo staan ieder voor de helft garant voor nog een half jaar
beheerskosten. Intussen gaan de besprekingen tussen de diverse betrokkenen door.
PRESENTATIE ONTMOETINGSPLEK TRUDOPLEIN.
Bij de totstandkoming van het ontwerp is gekeken naar geschiedenis, gebruik en omgeving
van de plek en is studie gemaakt van ontmoetingsplekken en sociale interactie.
Wat nodig is zijn aanknopingspunten om te zitten. Rugdekking, beschutting, zon en uitzicht
zijn voorwaarden voor plekken waar sociale interactie plaatsvindt. Voor elke 30 m²
pleinoppervlak dient er tenminste één zitplek te zijn. De aanwezige bankjes worden nu al
goed gebruikt. Het is de bedoeling dat het plein aantrekkelijk wordt om er te verblijven. Alle
voorwaarden zijn in principe aanwezig. De Mensen worden nu niet lang genoeg
vastgehouden op het plein. Het ontbreekt nog aan voldoende zit- en schuilmogelijkheden en
aanknopingspunten voor interactie (sport, spel, kletsen en vertier).
Het ontwerp bestaat uit een aantal licht gebolde cirkelvormige betonnen elementen. De
elementen hebben verschillende diameters en hoogtes, ze zijn verplaatsbaar en
kopergroen. De kleur verwijst naar de koperen spitsen van de Trudokerk. De elementen
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kunnen op allerlei manieren worden gerangschikt, gecombineerd en
gebruikt. Enkele hebben een gat waar een fraaie bloeiende boom in geplant kan
worden. Tussen de elementen staan een aantal grote parasolachtige vormen, met een
soortgelijke bolling. Ze zorgen voor schaduw op zonnige dagen en geven beschutting bij
regen. Ook de parasols zijn kopergroen. De overeenstemmende kleur van elementen en
parasols zorgen voor eenheid op het plein.
De elementen kunnen worden verspreid over het Trudoplein en het Trudokerkplein
tegenover de Doelenstraat, waardoor er verbinding ontstaat tussen de door de Strijpsestraat
gescheiden pleinen.
De werkgroep gaat het ontwerp nu verder uitwerken op technische en financiële
haalbaarheid. Eventuele ideeën en aanvullingen kunnen per email worden doorgegeven aan:
twan.haarmans@strijpbinnendering.nl
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NOTULEN WIJKOVERLEG 03 05 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.
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- 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.

Wijkoverleg 31 05 2018

