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VERGADERINGEN. 
 

6 december 

 
PHILIPSDORP WEER TERUG BIJ STRIJP BINNEN DE RING, OVERLAST VERBOUWING 
SUMMACOLLEGE. 
De renovatie van Philipsdorp is zo goed als voltooid. Na zorgvuldig overleg met Stg. 
Buurtbelangen Philipsdorp, is nu definitief besloten om het gebied van de Wijkvernieuwing 
en de rest van Philipsdorp weer onder te brengen bij Stichting Strijp binnen De Ring.  
Er wordt momenteel met gemeente en aannemer Stam en De Koning overlegd over de 
overlast (lawaai en stof) door de verbouwing aan het voormalige Summacollege. In een 
eerder stadium was de communicatie daarover vastgelopen. De gemeente heeft nu het 
belang van informeren van de buurt bij de aannemer aangekaart. De aannemer heeft 
toegezegd dat voortaan te zullen doen en blijft het eerste aanspreekpunt, de gemeente wil 
graag op de hoogte gehouden worden van de voortgang. Bij problemen volgt contact met 
betrokkenen en de gemeente. 

AANDACHTSPUNTEN. 
Politiezaken. 
De Wijkagent laat weten dat de politie zonder meldingen weinig kan doen tegen de man met 
de verwaarloosde hond. Uit politie systemen is gebleken dat er maar 3 meldingen zijn 
gedaan. Het tijdsbestek tussen de meldingen is erg ruim. Betrokkene is uitgelegd hoe nu 
verder te handelen. 

Penningmeesterzaken. 
Subsidieaanvragen voor Halloween De Meerpaal en Strijp Zingt. Eveneens subsidieaanvraag 
voor burendag Doelenstraat- Populierenweg. Het plan is om op die dag samen 
gevelbeplanting aan te brengen.  
Voorstel, het online subsidieformulier zodanig aan te passen, dat het in de website kan 
worden ingevuld en via een verzendknop onderaan direct kan worden opgestuurd. De 
optelfunctie in het begrotingsformulier wordt ook aangepakt 
De subsidie voor 2019 is toegekend. Ditmaal is ook voor Philipsdorp aangevraagd. 
Buurtvereniging Engelsbergen vraagt zelf subsidie aan voor heel Engelsbergen en is dan ook 
verantwoordelijk voor subsidieaanvragen uit het hele gebied.  
 
Voorstellen subsidievoorwaarden voor groenvoorzieningen: 

 
 
Secretariaat: 
Zomereik 34 
5616 RZ Eindhoven 
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-  Per locatie eens in de 5 jaar. Bezwaar daarbij is dat geen rekening wordt gehouden met 
   de inmoet; het percentage afstervende planten per jaar. 
-  Totaalbudget voor groenvoorzieningen jaarlijks vaststellen. 
-  Doorverwijzen naar andere subsidiemogelijkheden voor groenvoorzieningen. Aanvragen 
   alleen mogelijk voor rechtspersonen (stichting of vereniging). 
-  Standaardaanvraag via de Website. 
Stg. Strijp Binnen de Ring sluit een rechtsbijstandsverzekering af om voorbereid te zijn op 
eventuele subsidieverzoeken voor rechtsbijstand bij procedures van bewoners tegen de 
overheid. 
 
AVG. 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming is uitgebreid en ingewikkeld. We gaan 
proberen de regels die voor ons van toepassing zijn op een rijtje te zetten. 
 
Terrassen Trudoplein. 
Het terras-seizoen is voorbij, maar is er al een oplossing voor de zomerse overlast door 
terrassen langs het Trudoplein. 
 
De Meerpaal. 
Het Kraaiennest gaat op 6 januari definitief dicht. Het Trudo-schoolbestuur heeft het beheer 
daarvan officieel in kennis gesteld. De gebruikers hebben tot nu toe geen belangstelling 
getoond voor De Meerpaal als mogelijke locatie voor hun activiteiten.  
Op 6 december is daar de laatste activiteit. Eigenaar Trudo gaat nu op zoek naar een andere 
bestemming voor het gebouw. 
 
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat. 
Een eerste versie van het ontwerp voor de herinrichting is te zien in De Meerpaal op 26 
november tussen 19.00 en 20.30 u. 
Binnenkort wordt er gestemd over betaald parkeren in het vernieuwingsgebied. Er is een 
sessie geweest met ondernemers over laden en lossen in verband met de herinrichting. 
Bewoners van de bocht in het begin van de Strijpsestraat kunnen niet voor hun deur 
parkeren. Er zijn daarom legale en illegale opritten ontstaan, waar bij de herinrichting al dan 
niet rekening mee moet worden gehouden. De werkgroep probeert met de bewoners tot 
overeenstemming te komen en vervolgens gezamenlijk te zoeken naar oplossingen.  
 
 Werkgroep Kerkakkerstraat. 
De Kerkakkerstraat is in afwachting van de uitslag van de eindstemming invoering betaald 
parkeren. De bewoners van onafhankelijke wooneenheden zijn vaak niet geneigd om mee te 
stemmen. De gemeente kan besluiten om per wooneenheid een of twee stemmen toe te 
kennen als er sprake is van een onduidelijke situatie door te veel woningsplitsing. De 
omstandigheden zorgen in de Kerkakkerstraat voor een moeizaam verloop van de enquête.  
 
Het zou goed zijn wanneer bewoners op de hoogte waren van de ontwikkeling op 
wijkniveau. De flyer met informatie is te vinden op 
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-
01/Betaald%20parkeren%20regeling%20procedure%20flyer_v2.pdf 
 

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/Betaald%20parkeren%20regeling%20procedure%20flyer_v2.pdf
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2018-01/Betaald%20parkeren%20regeling%20procedure%20flyer_v2.pdf
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Er is een gesprek met de wethouder aangevraagd over de ontwikkelingen op gebied van 
woningsplitsing. Het Parapluplan Woningsplitsing en Kamerverhuur geldt nog niet voor de 
Kerkakkerstraat. 
 
Werkgroep Engelsbergen. 
Zie penningmeesterzaken. 
 
Werkgroep Verkeer, info parkeren, brief parkeersituatie Hastelweg. 
Er is nog steeds geen oplossing voor de warrige voorsorteersituatie op de kruispunten 
Rondweg- Hasteweg/ Strijpsestraat. De gemeente heeft onze vragen daarover nu wel 
officieel beantwoord. Er zijn waarschuwingsborden geplaatst voor afslaand verkeer op de 
kruispunten en in deze periode worden alle kruispunten met de rondweg geanalyseerd op 
doorstroming. Mede naar aanleiding van het ongeval bij de Hastelweg, wordt ook de 
verkeersveiligheid onderzocht. De resultaten van dat onderzoek vormen het uitgangspunt 
voor maatregelen ter verbetering van de doorstroming en de verkeersveiligheid. 
 
OVCS. 
In ontwikkeling.  
 
Werkgroep Inkoop. 
Er zijn twee prima tassen voor de tenten gemaakt. Er wordt nog bekeken of spullen van De 
Meerpaal aan de leenlijst kunnen worden toegevoegd. 
 
Werkgroep Ontmoetingsplek Trudoplein. 
De werkgroep beraad zich op effectieve manieren om het nodige kapitaal te verwerven en 
oriënteert zich op bestaande kennis over verwante projecten. 
Er wordt ook gezocht naar manieren om het project op een heldere en positieve manier naar 
buiten te brengen. 
 
Ontwikkeling rafelige lijn. 
Op 4 september heeft CPO-Philipsdorp zijn plannen gepresenteerd. Omwonenden konden 
opmerkingen plaatsen en vragen stellen. Daarvan en van de presentatie is een beeldverslag 
gemaakt. Het schetsplan lijkt op een afgezwakte vorm van CPO-Draaiboomhof. 
Informatie over het voor de selectieprocedure bij de gemeente ingediende schetsontwerp 
ontbrak. Daarin moest een indicatie gegeven worden over indeling, bebouwing, 
groenvoorziening, parkeervoorziening en ontsluiting voor omwonenden. 
Er blijven voor omwonenden nog veel vragen open (parkeren, overpad, etc.). 
Om een zinvolle bijdrage te kunnen leveren aan de plannen hebben bewoners van 
Draaiboomstraat en St. Hubertastraat om meer informatie gevraagd bij gemeente en CPO- 
Philipsdorp. 
 
NOTULEN 4 SEPTEMBER 2018 
De notulen zijn aangepast en worden goedgekeurd. 
 
TAKEN. 
- Ondersteunen en faciliteren van zinvolle initiatieven uit de wijk. 
- Werving van vrijwilligers. 
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- Politiezaken, stand van zaken in de wijk. 
  Contact met Wijkagent 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 
- Verkeersveiligheid Trudoplein. 
- Herinrichting eind Hastelweg en Strijpsestraat en aanpak onveilige kruispunten met de  
   rondweg. 
- Philipsdorp weer terug bij Strijp Binnen De Ring. 
 
 
 


