Secretariaat:
Zomereik 34
5616 RZ Eindhoven

WIJKOVERLEG 11 april 2019: AANDACHTSPUNTEN EN TAKEN.
_sub-wijkoverleg-verslagen.txt
VERGADERINGEN.
23 mei
4 juli
12 september
24 oktober
12 December
BUURT IN BLOEI, WIJEINDHOVEN.
Kerstin Jadoenath is wijkwerker voor WijEindhoven in het kader van “Buurt in Bloei”. Ze
zoekt in de wijk actief naar mensen met talenten en ideeën met de bedoeling die met elkaar
in contact te brengen, maar ook met verenigingen, stichtingen en ondernemers. Die worden
aangemerkt als ontwikkelplaatsen als ze uitvoeringsmogelijkheden bieden in de vorm van
vrijwilligerswerk of betaald werk (o.a. het Bellefort). Er is genoeg werk aan de winkel in Strijp
Binnen de Ring.
Wijkwerkers werken aan opbouw en ondersteuning van inwonersnetwerken met de hulp
van WijEindhoven. https://wijeindhoven.nl/nl/over-ons/buurtinbloei
AFSLUITING AAKSTRAAT.
De Aakstraat is, bij wijze van proef, afgesloten. Na drie maanden volgt evaluatie.
De wethouder heeft niet gekozen voor een buurtgerichte aanpak en op grond van
veiligheidsoverwegingen een besluit genomen. Bewoners worden na 3 maanden middels
een Wijkinfo geïnformeerd over de maatregel, waarna bezwaar maken mogelijk is.
Bij inspectie ter plekke is een ongewenste situatie geconstateerd. De ondergrond bestaat uit
stoeptegels en is niet geschikt voor autoverkeer, er is geen bebording die aangeeft dat er
maar ruimte is voor één auto, de doorgang is begrensd door twee muren, met slecht uitzicht
op de Botenlaan tot gevolg, stadionbezoekers maken ook gebruik van de nauwe doorgang.
De proef is bedoeld om zicht te krijgen op de gevolgen voor de verkeerscirculatie in de buurt
en om de reactie van buurtbewoners te peilen.
ENGELSBERGEN.
De keuze van Buurtvereniging Engelsbergen om als zelfstandige buurtvereniging verder te
gaan wordt gerespecteerd evenals de naar eigen inzicht gekozen werkwijze. Het staat iedere
wijk binnen de grenzen van Strijp Binnen de Ring natuurlijk volkomen vrij te kiezen voor
onafhankelijkheid of aansluiting bij stichting Strijp Binnen de Ring.
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Onderdeel zijn van Strijp Binnen de Ring (SBR) betekent wel meer financiële draagkracht,
maar ook meer doelmatigheid en een betere rechtspositie. Buurtvereniging Engelsbergen
onderkent dat zelfstandig zijn ook bijdragen aan gemeenschappelijke kosten (herinrichting
Hastelweg, vergaderkosten etc.) betekent. Ook stelt de gemeente stelt als voorwaarde voor
de subsidie gebiedsgericht werken dat alle aanvragen uit de Wijk serieus worden behandeld.
Buurtvereniging Engelsbergen blijft openstaan voor uitwisseling, ondersteuning en
samenwerking.
AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken.
Geen nieuws.
Penningmeesterzaken.
Aanvraag voor de Paas-in in het Bellefort.
AVG.
In behandeling.
Steentjeskerk.
Er is nog niets bekend over een werkgroep. De van Abbestichting gaat akkoord met de
aanpassing aan de omgeving van het gebouw.
De Meerpaal.
De Meerpaal wordt weer in gebruik genomen als wijkgebouw, voor activiteiten voor en van
de wijk. Stichting De Meerpaal gaat vormgeven aan inrichting en organisatie, die onder
leiding komt te staan van KBO Eindhoven.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
Het definitieve plan is op 11 maart gepresenteerd. Er zijn enkele marginale aanpassingen
t.o.v. van het schetsontwerp opgenomen.
De bushalte Hastelweg nr. 48 wordt verplaats naar nr. 54-64, aan de overkant van de
Trudostraat. B&W moet nog een officieel verkeersbesluit nemen om de verandering
mogelijk te maken, publicatie daarvan wordt in mei verwacht.
Alle informatie over de herinrichting is te vinden op onze website en Facebookpagina. Er
komt nog een informatieavond. De formele fase is opgestart. De Werkgroep Inventarisatie
Geveltuintjes kan nog wat aan het plan toevoegen. De eerste stap is het rooien van bomen.
Voor het hout zou een toepassing in de straat kunnen worden gezocht.
Het laatste stuk van de Strijpsestraat is opgenomen in het onderhoudsprogramma voor
2020, met aandacht voor een goede aansluiting op het nieuwe gedeelte.
De Hastelweg is daarna mogelijk aan de beurt. In beide gevallen gaat het om onderhoud,
maar de knelpunten liggen op het gebied van de verkeersveiligheid.
Invalswegen zijn lastig in te richten voor 30 km omdat toegankelijkheid voor hulpdiensten en
openbaar vervoer gewaarborgd moet blijven. Dat betekent dat handhaving daar niet
mogelijk is.
Werkgroep Kerkakkerstraat.
Bij de inspraakronde voor het Paraplubestemmingsplan Parkeren, Kamerverhuur en
Woningsplitsing kwam naar voren dat de gemeente burgers slecht informeert over
woningsplitsingsprojecten. Het plan wordt nu op uitvoering voorbereid.
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Woningsplitsing, meldingen.
De verzamelde meldingen worden voortaan op de Website geplaatst met een link naar de
vergunningen website van de gemeente:
https://www.eindhoven.nl/bouwen/vergunningen/aangevraagde-vergunningen
Werkgroep Verkeer.
Nog geen verbetering bij wildparkeren op de hoek Strijpsestraat /Engelsbergenstraat.
De St. Severusstraat is vóór betaald parkeren.
OVCS.
De opstart van het nieuwe OVCS heeft tijd nodig. Het is te kort dag voor een braderie op
Hemelvaartsdag. Schimmige ondernemingen rond het Trudo(kerk)plein verdienen nader
onderzoek. Alle verdachte ontwikkelingen komen voor melding in aanmerking.
Werkgroep inkoop.
De gasheaters bleken voorzien van een verkeerde aansluiting zonder reduceerventiel. Het
probleem is inmiddels opgelost.
De uitleenlijst moet worden aangepast.
Berichten van de wijkcoördinator.
De hoek Hastelweg - Botenlaan wordt voorzien van een beduidende hoeveelheid groen,
afgestemd op de vernieuwde Hastelweg. Nog dit jaar vindt daarover overleg plaats.
De ontwikkelaar van het Vogelzangterrein en Wijkvereniging Vonderkwartier komen nader
tot elkaar.
Er wordt aandacht besteed aan De fietsoverlast rond het Trudo(kerk)plein.
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein.
Op de bijeenkomst van 10 maart zijn de verschillende standpunten van CPO-Philipsdorp en
omwonenden aan de orde gekomen.
De consequenties van een eventueel gemeenschappelijk standpunt t.a.v. gelijktrekken van
de rooilijn in de Draaiboomstraat worden onderzocht.
Omwonenden en CPO-Philipsdorp wachten bericht af van Woonbedrijf over het recht van
overpad. Na duidelijkheid daarover en over aanpassingen aan het schetsplan van CPOPhilipsdorp is een volgend overleg zinvol.
De bestemmingplannen voor Vogelzangterrein en v.d. Ven en Co terrein liggen ter inzage:
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0772.803160201/pt_NL.IMRO.0772.80316-0201.xml
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/transform/NL.IMRO.0772.803170201/pt_NL.IMRO.0772.80317-0201.xml
Ontmoetingsplek Trudokerkplein, ontwikkelingen.
De leerlingen van instituut Notenboom gaan werken aan draagvlak voor Ontmoetingsplek
Trudoplein. De werkgroep heeft een algemeen verhaal voor de opleiding en een A4 met
verwachtingen van en voor de studenten opgesteld. Samen met Notenboom wordt gewerkt
aan de omvorming van alle gegevens tot een lesprogramma. Deze ontwikkelingen maken het
mogelijk aan de landelijke richtlijnen voor subsidie te voldoen. De slagingskansen van het
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project worden verhoogd door uitwisseling van informatie met de gemeente. De ideeën
voor herplaatsing van de groene lantaarns zijn positief ontvangen. De uitvoering wordt
meegenomen met de herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat.
AED Hastelweg.
In het gebied Hastelweg komt een AED (Automatische Externe Defibrillator) in het kader van
3FM Serious Request: lifeline. Het apparaat, geleverd met cursus, gaat het gebied Hastelweg
bedienen. Een aanvraag voor een tweede is in behandeling. Er is onduidelijkheid over
onderlinge afstemming van de bediende gebieden. De info over de verspreiding van AED’s
op de website en de app van Het Rode Kruis is niet compleet.
Eindhoven Duurzaam.
De website https://www.eindhovenduurzaam.nl/. ,waar alle klimaatsubsidies te vinden zijn,
is van start gegaan..
Knelpunt scootmobielgebruikers.
Scootmobielgebruikers kunnen scheve en onregelmatige trottoirs het best melden via
BuitenBeter app of 14040.
NOTULEN 28 februari 2019
De notulen zijn aangepast en worden goedgekeurd.

TAKEN.
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.
- Herstart 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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