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DE MEERPAAL.
De Meerpaal gaat weer open. Onder leiding van Stichting De Meerpaal is het interieur
opgeknapt en van nieuwe verlichting voorzien. Stichting KBO Eindhoven is de belangrijkste
partner van de vernieuwde organisatie. De voormalige gebruikers van Het Kraaiennest
kunnen in De Meerpaal terecht voor zover de ruimte geschikt is voor hun activiteiten.
Stichting Speeltuin Trudo heeft een belangrijke rol gespeeld bij de herinrichting. De officiële
opening is op 14 juni.
AFSLUITING AAKSTRAAT.
Er zijn 180 handtekeningen tegen afsluiting verzameld, maar ook voorstanders laten zich
horen. Nu volgt een gesprek met de wethouder.
ENGELSBERGEN.
Buurtvereniging Engelsbergen (BE) is op de hoogte van de consequenties van haar keuze om
zelfstandig te blijven werken. De mogelijkheid tot overleg en samenwerking blijft open.
GROENBELEID GEMEENTE.
Het Groenherstelbeleid in Eindhoven roept vragen op.
De gemeente heeft een aantal mooie oude bomen gekapt in het Genderpark op de hoek
Anna van Engelandstraat/ Maria van Bourgondiëlaan nadat een ervan was omgewaaid.
In de Halve Maanstraat zijn onder protest volkomen gezonde bomen gekapt vanwege
verondersteld rot door de aanwezigheid van zwammen onderaan de stam. Trefpunt Groen
speelde een belangrijke rol bij het kapbesluit.
Het gemeentelijk Groen Compensatiefonds stelt 800.000 € ter beschikking voor aanvragen
van burgers en belanghebbenden voor herstel en compensatie van verdwenen groen en
bomen.
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AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken.
Karin van Leest en Viola Bliek nemen per 1 juli afscheid van onze wijk. Mitch van der Hoeven
blijft nog een jaar in Strijp Binnen de Ring. Rob Panjoel gaat van Stratum naar Strijp. Tot de
officiële wisseling van de wacht is er een overgangsperiode, waarin de taken worden
overgedragen.
Het is al een tijd relatief rustig in onze wijk. Het aantal autodiefstallen blijft binnen redelijke
grenzen. In 2015 zijn er 1700 gevallen van inbraak gemeld tegenover 366 tot nu toe in 2019.
Extra surveillance, vaker buiten de auto, meer aandacht voor winkels, het kerkhof en de
Schootsestraat zijn waarschijnlijk van invloed op de dalende cijfers.
Begeleid wonen projecten en illegaal gehuisveste arbeidsmigranten, die overdag werken en
weinig contact hebben met omwonenden, verstoren de leefbaarheid in de Schootsestraat.
Het Cruyffcourt blijft punt van aandacht. Er is contact met de ernaast gelegen Passaat, maar
er komen geen meldingen van overlast uit de buurt.
Speciaal aangestelde jeugdagenten richten zich op scholen en alle plekken waar jeugd zich
pleegt te manifesteren.
In Het Bellefort is, bij wijze van proef, in de komende periode een inloopmorgen op Vrijdag
en Woensdag van 10 tot 12 uur (behalve tijdens schoolvakanties). Vertegenwoordigers van
Politie, Woonbedrijf en WijEindhoven zijn dan aanwezig voor de behandeling van klachten
en het geven van advies.
Penningmeesterzaken.
Geen nieuws
AVG
Wij hebben de ingeschrevenen van het Website E-mailbestand om toestemming gevraagd
voor het gebruik van hun adres voor informatie over back-ups van onze Website.
Steentjeskerk.
Er is nog steeds geen Werkgroep Steentjeskerk.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
De 30 km inrichting wordt niet doorgezet op verhoogde kruisingsvlakken.
Handhaving kan alleen op een voor 30 km ingerichte weg, maar het is allang mogelijk om de
snelheid met technische middelen aan banden te leggen.
Op de website van de gemeente Eindhoven is een fotomontage van de nieuwe situatie te
zien:
https://www.eindhoven.nl/projecten/overige-projecten/herinrichtinghastelwegstrijpsestraat?search=herinrichting%20Hastelweg
Evenals de link naar een filmpje over het waterverwerkingssysteem:
https://www.youtube.com/watch?v=PRcKPKnC320
De start van de werkzaamheden is eind 2019 gepland. Uitloop naar 2020 is mogelijk
vanwege de Europese aanbesteding. De inrichting is analoog aan die van de Hoogstraat.
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Werkgroep Kerkakkerstraat.
De ontwikkeling van Het Notenboomterrein is onderwerp van overleg tussen ontwikkelaar
en omwonenden. De plannen krijgen pas groen licht als met hen overeenstemming is
bereikt. Het clublokaal van de scouting krijgt een andere locatie.
Een artikel in het ED van 22 mei vermeldt dat Wethouder Yasin Torunoglu akkoord lijkt met
een ambtelijk voorstel om binnen een cirkel van 30 meter rond een kamerpand geen nieuw
toe te staan. Een teleurstellende afzwakking ten opzichte van de 50 meter die bij het
burgerparticipatie voortraject over woningsplitsing en kamerbewoning als afdoende
maatregel is voorgesteld.
De bewoners die gemotiveerd aan de inspraakavonden en tafelgesprekken hebben
deelgenomen zijn verder niet meer bij de besluitvorming betrokken, terwijl dat wel is
toegezegd.
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.
De trottoirs bij de kruising Hastelweg-Trudostraat worden verbreed als maatregel tegen de
gevaarlijke verkeerssituatie daar.
De parkeersituatie hoek Engelsbergenstraat/ Strijpsestraat blijft punt van aandacht.
OVCS.
Vanwege drukke werkzaamheden weinig ontwikkelingen. Op dit moment wordt er aandacht
besteed aan plantenbakken.
Werkgroep inkoop.
De uitleenlijst is aangepast.
Berichten van de wijkcoördinator.
Er staat een gesprek over de Aakstraat op stapel.
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein.
Woonbedrijf heeft de direct omwonenden uitgenodigd voor verkennende gesprekken over
mogelijke oplossingen voor hun achteruitgang. Zij zijn daartoe bereid als er duidelijkheid is
over hun rechtspositie m.b.t. erfdienstbaarheden. Ze wachten na het indienen van
bewijsstukken en een voorstel voor een concrete oplossing nog steeds op een beslissing
daarover.
Ontmoetingsplek Trudokerkplein, ontwikkelingen.
Business School Notenboom is enthousiast over de voorgestelde plannen, maar heeft er ook
constructieve, kritische kanttekeningen bij. De volgende stap is nu het ontwikkelen van een
onderwijsplan. Studenten zijn ook geïnteresseerd in het organiseren van evenementen op
het Trudokerkplein.
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Het Iepenblaadje.
Verkeerd in financiële nood. Strijp Binnen de Ring onderzoekt samen met de initiatiefnemers
naar mogelijkheden voor continuering.
Leefbaarheidstoets.
De leefbaarheidstoets speelt een belangrijke rol bij het verstrekken van
woningsplitsingsvergunningen. De invloed van de wijkcoördinator wordt daarmee groter. De
inbreng van burgers is een voorwaarde bij de totstandkoming van de leefbaarheidstoets.
Het gevaar bestaat dat burgers alleen voor de schijn worden geraadpleegd.
Philipsdorp
We zouden graag zien dat Philipsdorp weer een actieve bijdrage levert aan het Wijkoverleg
en onderzoeken welke mogelijkheden er zijn.
NOTULEN 11 april 2019
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.
- Ontwikkelingen op parkeergebied.
- Woningsplitsing.
- Ontmoetingsplek Trudoplein
- Verkeersveiligheid Trudoplein.
- Herinrichting eind Hastelweg en Strijpsestraat en aanpak onveilige kruispunten met de
rondweg.
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