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VERGADERINGEN.
17 januari
28 februari
11 april
23 mei
4 juli
12 september
24 oktober
12 December

BODEMVERONTREINIGING DE BULT.
De omgeving van De Bult wordt binnenkort gesaneerd, vanwege de aanwezige ernstige
verontreiniging. Het gaat om verontreiniging door het gebruik van gechloreerde
oplosmiddelen op het voormalige USFA-terrein (Den Bult), waarop in de jaren 80 een
woonwijk is gebouwd. De verontreiniging verspreidt zich met het grondwater verder naar
het noorden, richting Schouwbroekseweg, maar bevindt zich op meer dan 3 meter diepte en
levert daarom geen direct (contact) gevaar op. Niet alle verontreiniging kan worden
weggenomen, maar wel wordt voorkomen dat een heel groot gebied alsnog verontreinigd
raakt. De zaak is in 2013 en 2014 al onder de aandacht van omwonenden gebracht.
De Wijkinfo van juli 2018, waarin de situatie wordt uitgelegd, is op website en Facebook
gepubliceerd.
AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken.
Melden via Buitenbeter App of 14040 valt buiten het politiesysteem, maar levert wel een
snelle terugkoppeling naar de juiste instanties op.
Voor effectief melden zie https://www.politie.nl/themas/melden.html
Mitch van der Hoeven is sinds juni wijkagent (in opleiding) voor Schouwbroek,
Vonderkwartier, Eliasterrein en Engelsbergen.
Misstanden in de Kerkakkerstraat krijgen gepaste aandacht.
Vanaf 1 november zijn er slechts 4 woninginbraken gemeld. De meeste inbraken gebeuren
tussen 16.00 en 19.00 uur. Er zijn 3 auto-inbraken op Strijp S geregistreerd.
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Winkelovervallen vinden op klaarlichte dag plaats in Strijp Binnen en Meerhoven. De politie
adviseert de winkeliers om onderling afspraken te maken over gemeenschappelijke
maatregelen. In Meerhoven wordt al gebruik gemaakt van een winkeliers-app.
Diefstal op klaarlichte dag in de openbare ruimte rond het Trudo(kerk)plein kan zijn
vastgelegd door bewakingscamera’s van AH of andere winkels. Goed om daar bij meldingen
naar te verwijzen en om bewaren van de beelden te verzoeken.
De politie is in overleg met sommige winkeliers om tot onderlinge afspraken tegen overlast
door criminaliteit te komen.
In Schouwbroek wordt een buurtpreventieteam opgestart.
Penningmeesterzaken.
Subsidieaanvragen voor een bloembak in de Kerkakkerstraat, Strijp Zingt en Halloween in de
Meerpaal zijn goedgekeurd. Om gezeur te voorkomen wordt voorgesteld om voortaan 20%
van de activiteitensubsidie pas na inlevering van het verslag te betalen. De regel kan aan de
hand van de praktijk, bv. na een jaar, worden bijgesteld.
AVG, privacy statement, beveiliging website.
Voldoen aan de nieuwe privacywet blijkt behoorlijk gecompliceerd. Het bestuur
Gaat bij Vrijwilligerspunt advies inwinnen.
De Meerpaal, nieuwe bestemming?
De Meerpaal sluit per 1 januari 2019. Er is geen zicht op ander gebruik ten behoeve van de
buurt. Er zijn wel andere gegadigden.
Het Kraaiennest wordt afgebroken en is vanaf 31 januari voorgoed gesloten. De gebruikers
hebben geen belangstelling getoond voor De Meerpaal als alternatieve locatie voor hun
activiteiten.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat, presentatie ontwerp.
De ontwerptekening is op 26 november onder grote belangstelling (60 personen)
gepresenteerd, toegelicht en positief ontvangen. Er was gelegenheid voor opmerkingen en
reacties, die worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Het uiteindelijke resultaat zal veel
weg hebben van de inrichting van de Halve Maanstraat. De parkeerproblematiek in het
begin van de Strijpsestraat is besproken in verband met de procedure voor betaald parkeren
in het vernieuwingsgebied. Als de bewoners van de bocht met een goed doordacht plan
komen, waarin rekening wordt gehouden met zaken als gebruik van groen voor een
optimale afwatering, wordt het in het definitieve ontwerp meegenomen.
Werkgroep Kerkakkerstraat, ontwikkelingen.
Bewoners hebben een werkgroep gevormd die in gesprek is met de ontwikkelaar van het
Notenboomterrein achter de scouting.
Werkgroep Engelsbergen.
Overleg over de positie van de werkgroep in de wijk.
Werkgroep Verkeer.
Op de kruispunten Strijpsestraat/Hastelweg- Rondweg zijn, ondanks toezeggingen van de
gemeente, nog steeds geen voorsorteerborden geplaatst.
Vlak voor het zebrapad bij de Etos wordt regelmatig geparkeerd. Melden via de BuitenBeterApp. heeft niet tot passende maatregelen geleid.
Het ontbreken van parkeervakmarkeringen in de Trudostraat leidt tot conflictsituaties.
(Brom)fietsers rijden regelmatig over het trottoiropritje in de Tjalkstraat. Er kunnen daar
geen beugels geplaatst worden. Zijn er andere oplossingen mogelijk? In ieder geval blijven
melden via BuitenBeter-App.
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Het eenrichtingverkeer op de aansluiting Tjalkstaat/ Strijpsestraat wordt regelmatig
genegeerd. Volgens de verkeersdeskundige van de gemeente zijn maatregelen niet nodig.
OVCS.
In ontwikkeling.
Werkgroep Inkoop.
Geen recente aankopen. Suggesties voor aanschaf: Verlichting en terrasverwarming.
Berichten van de wijkcoördinator.
- Bewoners van de Kerkakkerstraat hebben belangstelling voor het starten van een
buurtpreventieteam.
- Vanaf 9 december gaat Bravo weer met flexbussen rijden. Op- en uitstapplaatsen bij Hof
van Strijp, gezondheidscentrum Strijp en op het Trudoplein direct na het zebrapad aan de
kant van het winkelcentrum. Zie ED artikel https://www.ed.nl/eindhoven/bravoflex-start-op9-december-in-eindhoven-veldhoven-en-waalre~a04b01b6/
- Het Summacollege Willem de Rijkelaan organiseert een bewonersavond voor klachten en
informatie
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein.
De definitieve plannen voor de bebouwing van het van de Ven en Co- en Vogelzangterrein
zijn op 22 november onder grote belangstelling in het Bellefort gepresenteerd.
De huurprijs van 60% van de 188 woningen wordt 880 tot 900 €. Er is niets bekend over
sociale huurwoningen. Er zijn nog veel obstakels weg te werken bij het bouwrijp maken van
de grond (explosieven, vervuiling, archeologie, begroeiing etc.). Bewoners van het
Vonderkwartier hebben al een Werkgroep Vogelzangterrein opgericht.
http://www.vonderkwartier.nl/de-wijkvereniging/werkgroep-vogelzangterrein/
https://www.ed.nl/eindhoven/buren-willemstraat-eindhoven-kritisch-overbouwplannen~a1af7726/
Het van de Ven en Co terrein hoort bij het gebied van wijkcoördinator John Elast.
CPO-Philipsdorp is in afwachting van de voorbereiding van de bouwpercelen hoek
Draaiboomstraat/ Langdonkenstraat en verwacht binnenkort het ontwerp van de architect.
Nog voor 1 januari zal een wijkinformatiebrief worden verspreid. Direct omwonenden zijn al
vanaf 1990 actief onder de naam “Draaipunt”. Ze hebben onder die naam het initiatief
genomen tot overleg over erfdienstbaarheden en behoud van groen. De mogelijkheid van
een CPO-Knotwilhof op het terrein hoek Draaiboomstraat/ Schouwbroekseweg wordt
onderzocht.
Werkgroep Ontmoetingsplek Trudoplein.
Het ontwerp voldoet niet aan de criteria van landelijke fondsen. Strijp Binnen de Ring noch
de gemeente zijn momenteel in staat om de hele wijk erbij te betrekken of om een
studentenproject te begeleiden. Koppeling aan een festiviteit, zoals het 100 jarig bestaan
van Strijp als deel van Eindhoven in 2020, zou de kans van slagen kunnen vergroten.
Het is wel mogelijk om een begin te maken met het project door gebruik te maken van de
voorhanden zijnde mogelijkheden. Het tot nu toe verzamelde bedrag kan worden aangevuld
met sponsorgelden en er bestaan al ontwerpen, die geschikt zijn om te gebruiken.
De gemeente wil iedere mogelijkheid om het project van de grond te krijgen ondersteunen,
maar heeft een voorkeur voor de bevordering van de sociale cohesie. Aansluiten op het
vergroeningsbeleid, Operatie Steenbreek, biedt kansen. De gemeente brengt de werkgroep
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in contact met de ontwikkelaar van een duurzaam project. In Philipsdorp is wellicht de
nodige kennis en capaciteit te vinden.
NOTULEN 23 oktober 2018
De notulen zijn aangepast en worden goedgekeurd.
TAKEN.
- Ondersteunen en faciliteren van zinvolle initiatieven uit de wijk.
- Werving van vrijwilligers.
- 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.

Wijkoverleg 06 12 2018

