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VERGADERINGEN. 
 

27 augustus 

8 oktober 

19 november 

 
 
AED NETWERK STRIJP BINNEN DE RING. 
Het Wijkoverleg buigt zich over de mogelijkheid om een AED-netwerk met bereik voor de 
hele wijk te ontwikkelen. https://www.eindhovenhartveilig.nl/aedvoorstel.html 
Daarvoor is een structuur van AED punten noodzakelijk, waardoor iedere melding binnen 6 
minuten behandeld kan worden.  Ieder apparaat wordt bij noodgevallen bediend door goed 
opgeleide vrijwilligers. De Hartstichting Eindhoven maakt zich sterk voor een dergelijk 
netwerk voor de hele stad. In Philipsdorp hangt nergens een AED.  
 
DAKLOZENOPVANG KLIPPERSTRAAT. 
Omwonenden hebben overlast ondervonden als gevolg van de tijdelijke daklozenopvang in 
de Klipperstraat. Omdat het om een noodmaatregel ging, was er weinig voorbereidingstijd. 
Het meldingssysteem heeft over het algemeen goed gewerkt. De politie heeft naar 
aanleiding van meldingen handelend opgetreden. 

AANDACHTSPUNTEN. 
Politiezaken 
Melding van inbraakpogingen op Zomereik.  
Dealer activiteiten vanuit een groene auto in de St Severusstraat. 
 
Penningmeesterzaken. 
De subsidie voor 2019 is nu officieel afgesloten. De boekhouding over de afgelopen jaren is 
op orde gebracht. Rest nog de controle door de kascommissie. 
Als gevolg van de Coronacrisis wordt er minder aanspraak gemaakt op de gemeentelijke 
subsidie. Dat geeft extra financiële ruimte voor initiatieven voor de hele wijk. 
(Ontmoetingsplek, Kerstmarkt e.a.). Naar verluidt gaat de gemeente voor dit jaar soepel om 
met subsidieoverschotten. 
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Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat. 
De werkzaamheden verlopen voorspoedig.  
De bladeren van de Groene Lantaarns zijn op 14 juli gedemonteerd. Ze worden binnen 
afzienbare tijd opnieuw gespoten en gemonteerd op de nieuwe locaties, verspreid over 15 
lantaarnpalen (oorspronkelijk 10).  
Bewoners van de nieuwe locaties worden ingelicht via een Wijkinfo.  
 
Werkgroep Kerkakkerstraat, ontwikkeling Notenboomterrein.  
Na de vakantie gaat bouwproject “Kleine Akker” (Notenboomterrein) van start. Om te 
beginnen worden de nodige bomen gekapt.  
Nu de 30-meter regel voor woningsplitsing en kamerverhuur van kracht is, zal de gemeente 
daar bij nieuwe aanvragen rekening mee moeten houden. Her en der in de wijk is sprake van 
plannen voor woningsplitsing op korte afstand van al gesplitste panden.  
De vraag bij al deze ontwikkelingen is: gaat de gemeente handhaven en hoe? 
 
Werkgroep Verkeer. 
- Herwaardering van het Station Strijp S is in de studiefase. In verband daarmee kan mogelijk 
onderzoek worden gedaan naar een verkeerscirculatieplan i.v.m. ontwikkeling Vredeoord, 
Strijp R, Zwaanstraat, Achtseweg-Zuid en het onoverzichtelijke verkeersknooppunt bij het 
Strijps Bultje. De gemeente vraagt het Wijkoverleg om knelpunten, zorgen en klachten over 
het gebied helder en kort op papier te zetten en een ter zake deskundige daarover naar zijn 
visie vragen. Mogelijk krijgt de wijkagent signalen uit Drents Dorp. 
- Omwonenden willen dat er betaald parkeren komt voor de parkeerplaats achter de nieuwe 
Subway (voorheen Westlands Bloemenhuis). 
- Oprukkend betaald parkeren veroorzaakt overal in de wijk verplaatsing van de parkeerdruk. 
Instellen van betaald parkeren in de Strijpsestraat tussen Trudoplein en Hastelweg blijkt 
moeilijk te realiseren vanwege verschillende belangen van bewoners en winkeliers. 
Verdeling van de straat in drie stukken biedt mogelijkheden voor een oplossing.  
- Project De Kleinakkers wil extra parkeerruimte. Parkeren oplossen op eigen terrein is 
verplicht. 
- Er zijn plannen voor de bouw van appartementen op het terrein naast Strijpsestraat 83. De 
vraag is hoe parkeren op eigen terrein daar vorm moet gaan krijgen. Al met al valt te vrezen 
dat de parkeerdruk uiteindelijk, net als bij de Ark, zal worden afgewenteld op de omgeving. 
- Dubbel parkeren tussen Strijpsestraat 93 en Kerkakkerstraat blijft een probleem. Boa’s 
hebben naar aanleiding van meldingen via de BuitenBeterapp boetes uitgedeeld. Blijven 
melden werkt.   
 
Ontwikkeling terrein naast Strijpsestraat 93. 
Het is raadzaam om een werkgroep op te richten van direct betrokken bewoners. De 
ontwikkelaar is bereid om met omwonenden te overleggen 
Voor de achterkant van het terrein is woningbouw in drie lagen gepland. Daarvoor moet de 
huidige bedrijfsbestemming worden veranderd.  
 
 
 
 
 



Wijkoverleg 09 07 2020 

OVCS. 
Geen nieuwe punten. 
 
Werkgroep inkoop. 
Geen nieuws 
 
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein. 
- De gemeenteraad heeft de ontwerp-omgevingsvergunning van CPO-Philipsdorp en het 
daaraan gekoppelde I Bestemmingsplan Philipsdorp (Langdonkenstraat) voor vaststelling 
goedgekeurd. De bewoners vinden dat onvoldoende rekening is gehouden met hun 
belangen en dat knelpunten niet zijn opgelost. Er rest hen niets anders dan in beroep te 
gaan bij de Raad van State. 
- De uitvoering van het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein is gaande.  
- De herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat verloopt voorspoedig. 
- De vergunning van CPO-Knotwilghof (V19/38797) is goedgekeurd, het bouwterrein is 
afgezet. Na de bouwvakvakantie gaan de werkzaamheden van start. 
 
Ontmoetingsplek Trudokerkplein, presentatie en financiering. 
De voorbereidingen verlopen voorspoedig. Er is een mooie impressie gemaakt van het 
project. De gemeente heeft de veiligheid van de constructies goedgekeurd.  
De elementen worden voorzien van rugleuningen. Ze worden gemaakt van gekleurd 
(geoxideerd koper) beton met een transparante coating. Het Rijdend Museum zal van 21 tot 
30 augustus op het plein aanwezig zijn met een volledig programma.   
 
BERICHTENVERSLAG 28 MEI 2020 
Het verslag is aangepast en 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 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, verkeerscirculatieplan. 
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- Gebiedsprogramma Strijp. 
- Continuïteit van De Meerpaal. 
- AED-netwerk Strijp Binnen de Ring 


