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GROENE LANTAARNPALEN.
De gemeente gaat akkoord met de 15 lantaarnpalen langs Trudostraat en Schootsestraat,
die zijn voorgesteld ter vervanging van de groene lantaarnpalen in de Hastelweg.
De omwisseling wordt in overleg met de projectleider herinrichting Strijpsestraat/Hastelweg
uitgevoerd. De oorspronkelijke kleur vervangen door een pittiger, meer op kopergroen
lijkende kleur is niet haalbaar vanwege de hoge kosten.
BERICHTEN VAN DE WIJKCOÖRDINATOR,
Presentatie cijfers stadsdeel gebiedprogramma.
Het gebiedsprogramma is nog niet helemaal klaar. De grote opgaven voor het gebied
moeten nog worden afgestemd met de verschillende partners in de wijk.
Aakstraat.
Het verkeersbesluit tot afsluiting van de Aakstraat is goedgekeurd. De argumenten van de
handtekeningenactie, door de verkeersdeskundige van tafel geveegd, hadden via de officiële
en verplichte procedure alsnog aan de orde gesteld kunnen worden. De omwonenden
hebben die kans helaas aan zich voorbij laten gaan.
INTRODUCTIE VAN ROB PANJOEL, WIJKAGENT VOOR STRIJP S, PHILIPSDORP EN ’T SCHOOT:
Mijn naam is Rob Panjoel, ik ben 56 jaar oud. Ik ben geboren in de Kempen en door mijn werk
bij de politie in de Peel terecht gekomen. Ik ben al 26 jaar getrouwd met mijn vrouw Nancy
en wij hebben samen twee dochters, in de leeftijd van 25 en 23 jaar.
Ik ben in oktober 1981 naar de politieschool van de Rijkspolitie in Horn gegaan en heb daar
na 1 jaar intern te hebben gestudeerd, mijn politiediploma behaald.
Na de politieschool ben ik in het District Eindhoven geplaatst en wel op de Rijkspolitie Groep
Someren. Daar heb ik de samenvoeging met Asten en nadien ook Deurne meegemaakt. De
invoering van de Regiopolitie en uiteindelijk de oprichting van de Nationale Politie. Ik heb
verschillende takken van sport doorlopen bij de politie: Noodhulp, recherche, ME,
motorrijder, lid OC.
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Na 21 jaar in de surveillancedienst te hebben gewerkt, vond ik het tijd, om mijn vleugels uit
te slaan en te solliciteren naar een functie als wijkagent (destijds nog buurtbrigadier
genoemd).
Ik werd in september 2004 als wijkagent in Stratum aangesteld. In eerste instantie de wijken
Iriswijk en Tuindorp. Na iets meer dan een jaar werd ik wijkagent in Burghplan en Poeijers,
hetgeen later werd uitgebreid met de wijken: Tivoli, Gijzenrooi en Riel. Door een nauwe
samenwerking aan te gaan met een collega, kwamen daar ook nog de wijken Kruidenbuurt,
Schuttersbos, Sintenbuurt en Nieuwe Erven bij. Al bij al een groot gebied waar heel veel te
doen was.
Op verzoek van de teamleiding werd een grote shuffle onder de wijkagenten uitgevoerd,
waardoor ik geopteerd heb voor de wijken Strijp-S, Philipsdorp en ’t Schoot.
Een nieuwe uitdaging met heel andere problematieken. Ik heb er wel heel veel zin in, om de
mezelf de wijken eigen te maken.
Samen met mijn collega Mitch van der Hoeven bedienen wijk vanuit de politie de wijken van
Strijp binnen de ring.
Ik ben een grote voorstander van zelfredzaamheid van de burger. Alvorens de politie in te
schakelen, kan het ook goed werken om eerst zelf de dialoog aan te gaan. Mochten jullie er
dan nog niet uitkomen, mogen jullie altijd een beroep op mij doen. Mijn werkdagen zijn
dinsdag, woensdag en donderdag. Daarbij draai ik om het weekend nog de
noodhulpdiensten voor Eindhoven.
Met vriendelijk groet,
Rob Panjoel
Wijkagent Strijp-S, Philipsdorp en ’t Schoot.
Email : rob.panjoel@politie.nl
Tel
: 0900-8844

AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken.
Cijfers Strijp binnen de Ring van 1 april t/m/ 31 oktober
Verkeersongevallen: 15
Woninginbraken: 2
Autodiefstal: 3
Dfst af/uit auto: 14
Diefstal fiets: 7
Overlast Jeugd: 10
Overlast verwarde personen: 19
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Penningmeesterzaken.
Behandeld: aanvraag van de Kreugerstraat voor een Koffiemeeting.
De subsidieaanvraag voor 2020 is goedgekeurd. De subsidieverordening wordt in 2020
doorgelicht op inzetbaarheid en efficiëntie. De herziene subsidieverordening treedt in 2022
in werking.
AVG.
De Websitebeheerder heeft het ontwerp Privacyverklaring bekeken en van commentaar
voorzien.
Steentjeskerk.
Kolen Holding BV heeft in 2013 een koopovereenkomst met de gemeente gesloten met als
voorwaarde dat Kolen pas eigenaar wordt als er overeenstemming is over de toekomstige
bestemming/ verbouwing. Kolen kreeg het pand in beheer om er allerlei activiteiten te
organiseren. De gemeente vindt dat er te weinig gebeurt en dat het bedrijf te hoge kosten
rekent.
De ontwikkeling van plannen voor de toekomstige bestemming van het pand laten ook te
wensen over. Kolen mag er zijn bedrijf niet voeren en plannen voor gebruik voor horeca of
evenementen stuiten op problematische bestemmingsplanwijzigingen en protesten van
omwonenden. Intussen vervalt het pand, de riolering lekt.
De gemeente wil het beheer nu elders onderbrengen. Wethouder Torunoglu heeft Kolen
voorgehouden dat de koopovereenkomst niet doorgaat als er niet snel iets acceptabels met
het pand gedaan wordt, maar de overeenkomst ontbinden is niet zo eenvoudig. De pastorie
van de Steentjeskerk staat los van de overeenkomst.
Het pand is Rijksmonument, gebouwd met mergelsteen. De onderhoudskosten zijn hoog.
De van Abbe-stichting betreurt het dat de noodzakelijke restauratie niet wordt aangepakt.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
De start van de werkzaamheden is gepland in maart 2020.
Als verplaatsing van de bushalte bij het kruispunt Trudostraat wordt gepubliceerd, zullen er
naar verwachting bezwaren worden ingediend.
De buurtvereniging Engelsbergen maakt zich zorgen over de doorstroom van het verkeer
tijdens en na de werkzaamheden.
Het stukje Willemstraat langs het Vogelzangterrein tot het begin van de Strijpsestraat zal in
verband met de nieuwbouw ook opnieuw worden ingericht.
Werkgroep Kerkakkerstraat.
De regels die door de deelnemers aan de samenspraak met betrekking tot de beleidsregels
kamerverhuur en woningsplitsing in consensus zijn vastgesteld worden niet, zoals door de
wethouder was beloofd, als uitgangspunt voor beleidsvorming genomen.
Het college van B&W heeft ervoor gekozen om alleen uit te gaan van de consensus tussen de
politieke partijen, die inmiddels weer op losse schroeven staat.
Dat betekent geen 10% regeling en geen vergunning op naam. Het is aan de leden van de
gemeenteraad om door middel van ‘amendementen’ wijzigingen voor te stellen. Op dit
moment is er nog geen planning ten aanzien van behandeling door de raad; het voorstel
staat voorlopig geagendeerd voor behandeling op 19 november 2019 tijdens een mening
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vormende vergadering. Dan wordt een definitief standpunt ingenomen, daarbij komt ook de
handhaving aan de orde.
De ondermijning woekert intussen door.
Werkgroep Verkeer.
Wijk BOA’s John van der Spank, Nadjib Bayat en Ron Ester moeten waken over de
leefbaarheid en veiligheid van heel Strijp. Melden van misstanden werkt het beste via de
BuitenBeter- App.
BOA’s kunnen in geval van te lang geparkeerde en verwaarloosde auto’s in de wijk alleen
boetes opleggen. Alleen een duidelijk autowrak komt in aanmerking voor een
wegsleepprocedure. Parkeerplaatsen langs de openbare weg zijn nu eenmaal voor alle
auto’s beschikbaar.
Vrij parkeren op het Trudoplein is al jaren een probleem.
De drukbezochte Poolse mis in de Trudokerk veroorzaakt de nodige parkeerovertredingen.
Bekeuringen op Pools kenteken komen niet aan omdat daar geen Europese afspraken voor
zijn gemaakt.
Het Trudoplein moet al op vrijdagavond 13 december 22.00 u. autovrij zijn voor de
kerstmarkt op 15 december. De ervaring heeft geleerd dat er anders de volgende dag
problemen kunnen ontstaan met geparkeerde auto’s.
De parkeerautomaat op het Trudoplein is drie maanden geleden verwijderd. Op momenten
dat de automaat bij AH buiten dienst is, wordt betalen een probleem. Wat is de minimum
loopafstand tot parkeerautomaten.
Er is behoefte aan laadpunten voor Electro fietsen op het plein. De Horeca zou daarvan
kunnen profiteren. Fietsrekken (Tulips), Lock and Go stallingen en prullenbakken zijn ook
geen overbodige luxe.
Een laadpunt voor auto’s op het plein is wenselijk, maar betekent wel dat er een
parkeerplaats verloren gaat.
OVCS.
Op 15 december komt er weer een Kerstmarkt op het Trudokerkplein, compleet met
braderie, kerstmarkt, rommelmarkt en kinderplein!
Er wordt naar sponsoren gezocht voor de kerstboom (10 meter).
Strijp Binnen De Ring ondersteunt dit geweldige initiatief financieel en praktisch.
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein.
Woonbedrijf en De Gemeente erkennen geen erfdienstbaarheden over het aan CPOPhilipsdorp te verkopen terrein. De direct omwonenden maakten zich op om naar de rechter
te gaan, maar CPO-Philipsdorp heeft onlangs onverwacht aangegeven met de afzonderlijke
betrokkenen harde afspraken te willen maken voor het recht van overpad over hun
toekomstige terrein. De omwonenden wachten de resultaten van die besprekingen af, maar
realiseren zich daarbij dat CPO-Philipsdorp nog geen eigenaar is van het perceel. Erkenning
door de huidige eigenaars heeft hun voorkeur.
De bouwvergunning voor van de Ven en Co/ Vogelzangterrein is definitief goedgekeurd en
de eerste stappen op weg naar de uitvoering van de plannen worden gezet.
CPO-Knotwilghof heeft de buurt op de hoogte gebracht van zijn voornemen om op het
perceel naast Draaiboomstraat 49, 4 woningen met binnentuin en parkeergelegenheid te
realiseren.
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Ontmoetingsplek Trudokerkplein, ontwikkelingen.
De samenwerking met instituut Notenboom heeft helaas niets opgeleverd. Het contact met
de voormalige eigenaar is beëindigd.
Er wordt naarstig gezocht naar mogelijke bronnen van financiële ondersteuning:
NOTULEN 5 september 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 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 Hastelweg/Strijpsestraat.
- Herinrichting eind Hastelweg en Strijpsestraat en aanpak onveilige kruispunten met de
rondweg.
- Grote bouwprojecten, ingrijpende veranderingen in de wijk.

-
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