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VERGADERINGEN. 
 

5 maart 

16 april 

28 mei 

9 juli 

27 augustus 

8 oktober 

19 november 

 
 
BERICHTEN VAN DE WIJKCOÖRDINATOR. 
 
- De omgevingsvisie is de verplichte integrale visie voor de Eindhovense fysieke 
leefomgeving en is de voorbereiding op de omgevingswet, die per 1 januari 2012 in werking 
treedt.  
De omgevingsvisie is door gebiedsmanagers samengesteld als uitgangspunt voor het 
omgevingsplan. Het omgevingsplan wordt de opvolger van de meer dan honderd nu 
geldende Eindhovense bestemmingsplannen en de Algemene Plaatselijke Verordening 
(APV). 
Alle reacties op de omgevingsvisie worden verzameld (Nota Zienswijze) en door B en W en 
gemeenteraad geloodst. Rond mei 2020 wordt de omgevingsvisie door de raad voor 
vaststelling behandeld. 
Om het omgevingsplan goed te laten aansluiten op de realiteit wordt de omgevingsvisie op 
verschillende manieren getoetst aan de wensen en behoeften van wijkbewoners. Voor 
iedere wijk wordt een gebiedsprogramma opgesteld toegesneden op de voor het 
doelgebied specifieke omstandigheden en behoeften.  
Het gebiedsprogramma voor Strijp (zonder Meerhoven) wordt op 29 januari ter toetsing 
voorgelegd aan bewoners tijdens een bijeenkomst in de Meerpaal. Wethouder Torunoglu is 
daarbij aanwezig. Het toetsingskader wordt gevormd door inzicht en gevoel van Strijpenaren 
en door data uit het stadsdeel. Het essay Durven Differentiëren (12 2 2016) wordt daarmee 
weer actueel.  
https://www.eindhoven.nl/bestuur-en-beleid/omgevingsvisie/omgevingswet-en-
omgevingsvisie 
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Na de “Roadshow”, onverwachte en georganiseerde bezoeken aan de wijk, worden de 
verzamelde gegevens verwerkt. De gemeente werkt toe naar de omgevingswet 
aan de hand van de omgevingsvisie met de daaraan gekoppelde gebiedsprogramma’s. 
 
- De herinrichting van de Strijpsestraat tussen Trudoplein en Beukenlaan is opgestart. Een 
goede aansluiting op de bestaande inrichting staat voorop. De gemeente zoekt naar 
betrokken bewoners die een bijdrage willen leveren aan het proces.  
De Hastelweg tussen Trudostraat en Botenlaan is nog niet aan vervanging toe. Net als bij de 
Strijpsestraat wordt het tot dan toe ieder jaar opgenomen in het gebiedsprogramma.  
Het gaat in beide gevallen uitsluitend om vervanging van de bovenlaag.  
 
- De fietsenstallingcapaciteit van het Trudokerkplein wordt binnenkort uitgebreid met extra 
Tulips.  
 
- Eindhoven bestaat 100 jaar. Een interne projectgroep organiseert in samenwerking met 
Museum door de Stad https://eindhovenmuseum.nl/nl/museum-door-de-stad/over-mdds 
een reizend project met torens die de geschiedenis van de stad tonen. Het Trudoplein is een 
van de standplaatsen.  
 
- Er mag tot de uitspraak van de Raad van State in mei niets meer aan de afsluiting van de 
Aakstraat worden veranderd. 

 
AANDACHTSPUNTEN. 
 
Politiezaken 
 
- Cijfers Strijp binnen de ring van 12 december 2019 t/m/ 23 januari 2020. 
 

Incidentsoort Aantallen Bijzonderheden 

Verwarde personen 2  

Overlast zwervers 0  

Verkeer 22 Alle verkeerszaken 

Ruzie / twist  2 Buren ruzie, e.d. 

Verdachte situatie 9  

Jeugd overlast 0  

diefstal 26 Fiets, brommer e.d. 

vernielingen 5  

Inbraak garage 0  

https://eindhovenmuseum.nl/nl/museum-door-de-stad/over-mdds
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Op het gebied van inbraken is het opmerkelijke rustig geweest.  
- Vuurwerkoverlast is tweemaal gemeld. De meldingen via de BuitenBeterapp, in het kader 
van de actie “Meld vuurwerkoverlast”, zijn in behandeling. 
- Dubieuze ondernemingen rond het Trudoplein krijgen de nodige aandacht. 
 
Penningmeesterzaken. 
 
- Het boekjaar 2019 kan worden afgerond. De penningmeester heeft voor het grootste deel 
van het subsidiegeld een bestemming gevonden. 
 
Steentjeskerk. 
 
Geen nieuwe ontwikkelingen. 
 
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat. 
 
- Het verplaatsen van de groene lantaarnpalen is geregeld, evenals de opslag. De 
omwonenden worden via een wijkinfo van de operatie op de hoogte gebracht. 
De werkzaamheden gaan medio maart van start, afstemming met de werkzaamheden aan 
Vogelzang- en van de Ven en Co terrein is geregeld. 
De toegestane belasting van de Hastelweg en andere aanvoerwegen is een punt van 
aandacht. De projectleiders van beide projecten zijn aanspreekbaar voor nadere informatie.  
 
Werkgroep Kerkakkerstraat, ontwikkeling Notenboomterrein.  
 
- De presentatie van de plannen voor het Notenboomterrein op 17 december was 
verhelderend. Het verslag van de samenspraakprocedure en de totstandkoming van de 
plannen is beschikbaar. Projectontwikkelaar van Abbe heeft bij het ontwerp in alle 
redelijkheid rekening gehouden met de belangen en wensen van omwonenden. 
Bij kleine projecten regelt de initiatiefnemer de samenspraak.  
Grote projecten worden begeleid door een interne projectleider, die de voorbereiding op 
alle fronten bewaakt.  
 
- De deelnemers aan de samenspraak beleidsregels Woningsplitsing en Kamerbewoning zijn 
gevraagd deel te nemen aan de oprichting van een in de beleidsregels voorgeschreven extern 
adviesorgaan, Het Platform genoemd. De gemeente prijst hun inzet en de bereikte 
consensus. Het uiteindelijke raadsbesluit zat daar dicht tegen aan, maar het is teleurstellend 
dat de 10% regel, waarmee misstanden werkelijk kunnen worden voorkomen, ontbreekt.  

 

Inbraak bedrijf 0  

Inbraak woning 0  

brandstichting 0  

Overval  0  
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Werkgroep Verkeer. 
 
- Herinrichting Strijpsestraat (zie onder BERICHTEN VAN DE WIJKCOÖRDINATOR).  
 
- De gevolgen van de nieuwbouw Zwaanstraat/ Achtseweg-Zuid vereisen, in het kader van 
Eindhoven Autoluw, een aangepast verkeerscirculatieplan. 
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/bdocument/action=showannex/gdb=1029/19bst01662_
Bijlage_bij_raadsinformatiebrief_-
Eindhoven_op_weg_naar_een_aantrekkelijk_en_gezond_centrum_menukaart_autoluw.pdf 
 
OVCS. 
 
- De Kerstmarkt van 15 december was al met al een succes. De attracties werden goed 
bezocht, de kerstman was overtuigend, de gemiddelde omzet was bevredigend. Ondanks 
alle waarschuwingen stonden er ’s morgens toch nog enkele auto’s op het plein. Die zijn 
dankzij tussenkomst van een BOA tijdig weggesleept.  
 
Werkgroep inkoop. 
 
- Het terugbrengen van de geleende spullen na de Kerstmarkt is wanordelijk verlopen. De 
werkgroep houdt daarom voortaan toezicht bij het ophalen en terugbrengen. 
 
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein. 
 
- Bewoners, ook van de Hubertastraat, hebben hun zienswijzen tegen de ontwerp-
omgevingsvergunning van CPO-Philipsdorp en het daaraan gekoppelde I Bestemmingsplan 
Philipsdorp (Langdonkenstraat) ingediend. CPO-Philipsdorp heeft nog niet gereageerd op de 
voorstellen van bewoners voor het vastleggen van harde afspraken over hun recht van 
overpad.  
 
- Het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein is van start gegaan, zie ook onder 
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat. 
 
- De aanvraag WABO-vergunning van CPO-Knotwilghof (V19/38797) is in behandeling.  
 
Ontmoetingsplek Trudokerkplein, ontwikkelingen. 
 
Zie onder BERICHTEN VAN DE WIJKCOÖRDINATOR. 
 
Engelsbergen. 
 
Vereniging Engelsbergen Groot Onderhoud (EGO), houdt zich bezig met woningonderhoud 
en met de komst van de nieuwe Montessorischool op de plaats van de oude. De 
verkeerssituatie op de Habsburglaan zal moeten worden aangepast om dagelijks 800 
leerlingen te kunnen verwerken. 

https://eindhoven.parlaeus.nl/user/bdocument/action=showannex/gdb=1029/19bst01662_Bijlage_bij_raadsinformatiebrief_-Eindhoven_op_weg_naar_een_aantrekkelijk_en_gezond_centrum_menukaart_autoluw.pdf
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/bdocument/action=showannex/gdb=1029/19bst01662_Bijlage_bij_raadsinformatiebrief_-Eindhoven_op_weg_naar_een_aantrekkelijk_en_gezond_centrum_menukaart_autoluw.pdf
https://eindhoven.parlaeus.nl/user/bdocument/action=showannex/gdb=1029/19bst01662_Bijlage_bij_raadsinformatiebrief_-Eindhoven_op_weg_naar_een_aantrekkelijk_en_gezond_centrum_menukaart_autoluw.pdf
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Buurtvereniging Engelsbergen houdt zich bezig met leefbaarheidszaken. Een goed contact 
met Engelsbergen blijft van belang. In de toekomst zullen we zeker weer met elkaar te 
maken krijgen, al is het omdat de helft van de Hastelweg bij Engelsbergen hoort.  
 
Philipsdorp. 
 
- De taak van Stichting Buurtbelangen Philipsdorp is met de afronding van de herinrichting 
van de Plataanbuurt (fase 4) eind volgend jaar volbracht. De stichting blijft daarna slapend 
bestaan. Zij heeft ook bijgedragen aan initiatieven uit de wijk, zoals de wandeling door 
Philipsdorp en diverse Kunsterij-projecten. De resterende middelen van de stichting worden 
ingezet voor de ontmoetingsplek. Om de inbreng van Philipsdorp te continueren zoekt Strijp 
binnen de Ring naar actieve buurtbewoners.  
 
 
Aandachtspunten Strijpsestraat. 
 
- Tussen het terrein van v.d. Wiel Auto’s en café Kraaij en Balder is met de komst van 
restaurant Medina, de parkeerbelasting onevenredig toegenomen. 
 
- De ontwikkeling van het van autobedrijf van de Wiel is nog in de verkenningsfase. Als het 
autobedrijf verdwijnt ontstaat er weer ruimte voor wildparkeren en ongewenste activiteiten.   
 
- De parkeerdruk tussen Strijpsestraat tussen nr. 142 en kruispunt Hastelweg is sterk 
toegenomen, net als in de Klimoplaan. Het gemeentelijk beleid verplicht bewoners om zelf 
het initiatief te nemen voor het opstarten van een betaald parkeren procedure. Trudostraat 
en Schootsestraat zijn daar pas mee begonnen. Het is niet ondenkbaar dat het draagvlak in 
de Strijpsestraat door de ontwikkelingen is toegenomen. Het opstarten van een nieuwe 
procedure kan dan zinvol zijn.  
 
Toiletgelegenheid voor invaliden. 
 
- Het Wijkoverleg wil zich inzetten voor toiletgelegenheid voor invaliden op het Trudoplein. 
 
Bezoek Visitatiecommissie. 
 
- Het Wijkoverleg krijgt weer een bezoek van de Visitatiecommissie. Het laatste bezoek was 
in het voorjaar van 2016. De commissieleden waren destijds positief over onze activiteiten.  
Ze spraken hun bijzondere waardering uit voor het Groene Lantaarnproject en onze inzet 
voor wijkgerichte voorzieningen.  
  
NOTULEN 12 december 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. 
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- 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 en beheer 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. 
- Vertegenwoordiging Philipsdorp in het Wijkoverleg gezocht. 


