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VERGADERINGEN.
11 april
23 mei
4 juli
12 september
24 oktober
12 December

AANDACHTSPUNTEN.
Penningmeesterzaken.
De penningmeester werkt aan de verantwoording voor 2018.
AVG, privacy statement, beveiliging website.
In behandeling.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
Het definitieve plan is klaar. Voor de parkeerproblemen in de bocht aan het begin van de
Strijpsestraat is in overleg met de bewoners een oplossing gevonden.
Op plekken waar voldoende trottoirruimte overblijft is er mogelijkheid om met subsidie en
hulp van de gemeente geveltuinen in te richten.
De Groene Lantaarns krijgen een nieuwe bestemming in de straten die uitkomen op het
Trudo(kerk)plein. Alleen de oude lantaarns in het begin van Trudostraat, Strijpsestraat en
Schootsestraat komen daarvoor in aanmerking. In die straten is dichter bij het plein al
nieuwe straatverlichting aangebracht. Door de bladeren over 15 lantaarns te verdelen kan
een verloop worden gemaakt met een groter bereik dan nu. De kleur wordt
overeenstemmend met het kopergroen van de ontmoetingsplek gedacht.
Werkgroep Kerkakkerstraat.
De Werkgroep heeft de nieuwe eigenaar van Kerkakkerstaat 35 per brief verzocht de illegale
aanpassingen aan het pand ongedaan te maken en de oorspronkelijke bestemming als
eengezinswoning te herstellen. Er komt een zichtbezoek in de wijk naar illegale
woningsplitsing en ondermijning.
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Op het Notenboomterrein komen 10 à 12 woonheden in twee lagen. Als de plannen zijn
goedgekeurd worden de bewoners van de Kerkakkerstraat erbij betrokken. Er is bezwaar
gemaakt tegen de achteraf-vergunning voor de illegale aanbouw bij de oude sigarenfabriek
achter Kerkakkerstraat 58. Er komt binnenkort een hoorzitting met omwonenden.
Werkgroep Engelsbergen.
In afwachting van overleg met het bestuur van Strijp Binnen De Ring.
Werkgroep Verkeer.
Het foutparkeren op de hoek Engelsbergenstraat/Strijpsestraat kan alleen worden
aangepakt met dagelijkse meldingen. De toegang tot de Bult vanaf de Strijpsestraat is
onderwerp van kritiek.
De parkeeroverlast in de omgeving van het centrum is een toenemend probleem. Er is een
agendaverzoek ingediend om het probleem besproken te krijgen in de betreffende
raadscommissie en vervolgens in de raad. Eerst wordt een informatieavond (A-avond) met
de betrokken burgers georganiseerd om de problemen te inventariseren. Het doel van het
hele proces is het benoemen van de problemen om er vervolgens oplossingen voor te
vinden. Er zijn te weinig BOA’s om te handhaven op foutparkeren als gevolg van toenemend
betaald parkeren.
OVCS.
Het nieuwe bestuur is compleet. Alle pogingen om het parkeerprobleem op het
Trudokerkplein op te lossen zijn tot nu toe stuk gelopen. Instellen van een blauwe zone is
nog steeds onbespreekbaar bij de gemeente.
De leegstand, de parkeerproblemen op het plein en de oververtegenwoordiging van
kappers- en broodjeszaken baren de ondernemers zorgen. OVCS is daarover met de
gemeente in gesprek.
Werkgroep inkoop.
Aanwinsten: 3 terrasheaters inclusief gasflessen, afzetpionnen, 2 x 20 meter TUV gekeurd
ledverlichtingssnoer, 2 magazijnrekken voor opslag bij de Trudoschool.
Het gas voor de heaters kan per activiteit worden afgerekend.
Berichten van de wijkcoördinator.
- Een bewoner heeft om de afsluiting van de Aakstraat voor autoverkeer naar de Botenlaan
verzocht. Het Wijkoverleg vraagt informatie over de visie van buurtgenoten, voor en
tegenstanders van de maatregel, alternatieve uitrijroutes etc. Als er voldoende
medestanders blijken te zijn, kan het Wijkoverleg ondersteunend optreden.
- Het Regieteam is begin dit jaar is van start gegaan. Het is een instrument van Wijeindhoven
voor mensen in een instabiele situatie en/of dak- en thuislozen. Welke
(crisis)opvangbehoefte en –mogelijkheden zijn er, en welke begeleiding voor de langere
termijn is nodig. https://www.eindhoven.nl/inkomen-zorg-en-onderwijs/zorg/regieteamvoor-mensen-in-een-instabiele-situatie-enof-dak-en
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein.
De omwonenden van het toekomstige perceel van CPO-Philipsdorp hebben juridische
bijstand moeten inschakelen voor de erkenning van hun recht van overpad. CPO-Philipsdorp
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heeft bij de presentatie van zijn plannen op 4 februari toegezegd rekening te zullen houden
met hun inbreng en hen uitgenodigd voor een bespreking op 10 maart.
Op 7 maart is er voor direct omwonenden een vrije inloopavond georganiseerd ter
toelichting van de plannen voor woningbouw door architectenbureau Diederendirrix op het
Van de Ven en Co terrein (Burgland Real Estate). De bewoners van Het Vonderkwartier
moeten na de presentatie op 5 februari en de behandeling door de Raad op 12 februari tot
overeenstemming komen om invloed uit te kunnen oefenen op de ontwikkelingen.
Ontmoetingsplek Trudokerkplein, ontwikkelingen.
Fontys kan geen ondersteuning bieden bij het opbouwen van draagvlak voor de
ontmoetingsplek. Business School Notenboom heeft wel serieuze belangstelling voor de
opdracht. De werkgroep heeft deze week een bespreking met het instituut en ziet
mogelijkheden in het praktijkgerichte karakter van het opleidingsinstituut.
Steentjeskerk.
De ontwikkeling van plannen voor De Steentjeskerk wordt een vast punt op de agenda. De
oprichting van een werkgroep wordt verwacht.
Verontreiniging onder den Bult.
Blijkt toch ernstig en wordt het komend jaar aangepakt.
Groenvoorziening hoek Botenlaan/ Hastelweg.
De gemeente heeft de bewoners om een reactie vraagt op het voornemen om de hoek
Botenlaan/ Hastelweg in te richten als groenvoorziening.
NOTULEN 17 januari 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.
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