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AED-NETWERK STRIJP BINNEN DE RING.
Het Wijkoverleg heeft op website en facebook een oproep geplaatst in de hoop een
gedreven vrijwilliger te vinden, die het initiatief wil nemen. De gemeente, Eindhoven
Hartveilig https://www.eindhovenhartveilig.nl/ en HartslagNu: https://hartslagnu.nl/ ,
bieden initiatiefnemers alle nodige steun. Drents Dorp heeft al zonder veel problemen een 6
minuten AED-netwerk tot stand gebracht.
BERICHTEN VAN DE WIJKCOÖRDINATOR,
- Politie en gemeente vragen aandacht voor de vuurwerkoverlast campagne. Meldingen uit
de wijken maken het mogelijk overtredingen in kaart te brengen, waardoor gericht optreden
mogelijk wordt.
- De verbinding Strijpsestraat van Trudoplein tot rondweg wordt in het najaar van 2021
aangepakt. Het voorlopig ontwerp is te vinden via deze link:
https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-strijp/herinrichtingstrijpsestraat- Betaald parkeren in de Schootsestraat is problematisch vanwege de scheve verhouding
tussen bewoners enerzijds en bedrijven, woonhotels en studentenhuizen anderzijds.
- Informatie over betaald parkeren is via deze link te vinden:
https://www.eindhoven.nl/parkeergebieden-betaald-parkeren-woonwijken
Alleen direct aanwonenden worden geïnformeerd over betaald parkeren in hun straat.
- De Trudostraat tussen Hastelweg en Trudoplein staat in de planning voor vergroening door
middel van het gericht verwijderen van tegels.
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- Trudo heeft de parkeervakken op het terrein bij De Meerpaal van beugels voorzien. Twee
vakken zijn bestemd voor invaliden, de rest is te huur.
- De Raad van State heeft het beroep tegen de afsluiting van de Aakstraat ongegrond
verklaard. De afsluiting is blijvend.
- De groene lantaarns in Schootsestraat en Trudostraat, kunnen, net als in het geval van de
Hastelweg, worden gezien als voorbodes van de vernieuwing van de straat op initiatief van
de bewoners.
- Misschien wordt de invoer van betaald parkeren op het Trudokerkplein onderzocht.
- Door het ontbreken van borden is er parkeeroverlast op het terrein tussen St Severusstraat
en Den Bult.
AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken
Het is de laatste tijd relatief rustig in de wijk. Enkele burenconflicten zijn in behandeling.
Eind december is een handhavingsactie (o.a. fietsverlichting) gehouden bij het Strijps Bultje.
Penningmeesterzaken
Bijna al onze subsidie voor 2020 is goed besteed. De aanvraag voor 2021 is goedgekeurd.
Engelsbergen is gevraagd bij te dragen aan de aanplant van geveltuintjes in de Hastelweg.
De kascontroles t/m 2019 zijn gedaan.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
De straat is weer open voor verkeer. De datum voor de officiële oplevering is nog niet
bekend. De bomen en het overige groen worden naar verwachting in februari geplant. De
reacties zijn over het algemeen positief.
Een paar opmerkingen:
- De voegen tussen de stenen zijn niet overal goed gevuld met zand, waardoor
geluidsoverlast ontstaat (ratelen). De uitvoerder gaat hier aandacht aan besteden.
- Twee weken na voltooiing van de werkzaamheden zijn de trottoirs weer opengebroken in
verband met de aanleg van glasvezelkabel. Het gevolg is dat de trottoirs hier en daar weer
scheefliggen, net als voorheen. Er worden nog meer werkzaamheden verwacht, waarvoor
graafwerk nodig is. Alert blijven en melden is altijd de beste manier om alle problemen in
kaart te brengen, zodat er aan een oplossing gewerkt kan worden.
Het uitvoerende is verantwoordelijk voor schade aan straat, huizen en leidingen. Het zal de
rekening van herstel gepresenteerd krijgen.
De wijkcoördinator heeft de problemen aan de betreffende afdelingen voorgelegd.
- De inrichting van de geveltuintjes is succesvol verlopen.
- In januari worden de bomen geplant en de boomspiegels ingericht.
Werkgroep Verkeer.
Het Strijps Bultje blijft punt van aandacht.
De situatie daar is zo onoverzichtelijk dat er ieder moment dodelijke slachtoffers kunnen
vallen. De problemen zijn al geruime tijd bekend. Binnenkort wordt gestart met de renovatie
van het viaduct. Eerst wordt bekeken of versteviging voldoende is, later volgt eventueel
vervanging. Het renovatieproces biedt de mogelijkheid om tegelijkertijd de verkeerssituatie
aan te pakken. De projectleider is daar al op aangesproken.
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OVCS.
Geen nieuwe punten.
Werkgroep inkoop.
Geen nieuws.
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein.
- De voorzieningsrechter van De Raad van State heeft in een voorlopige uitspraak de
bezwaren van bewoners tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning m.b.t.
CPO- Philipsdorp niet ontvankelijk verklaard. Na de bodemprocedure volgt de uitspraak van
de rechter.
- De uitvoering van het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein draait op volle
toeren. De afzetting op de Willemstraat wordt duidelijk aangegeven.
- CPO-Knotwilghof (V19/38797) heeft de basisbouw voltooid en begint aan afbouw en
afwerking buiten en binnen.
- De omgevingsvergunning voor Frederiklaan 1 (ANWB-gebouw), 49 studio’s, is goedgekeurd.
- Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven), De JonghlaanMathildelaan is in behandeling.

Ontmoetingsplek Trudokerkplein.
Een goede beheerovereenkomst met de gemeente is een feit. Bij verschillende bedrijven zijn
offertes aangevraagd.
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Ontwikkeling terrein van de Wiel, Strijpsestraat 95.
De plannen zijn op 7 december in de Meerpaal aan bewoners gepresenteerd. Bouwplan en
een verslag van de avond zijn gepubliceerd op de website. Het gaat om 23 studentenunits en
8 starterswoningen. Bewoners zijn bezig een werkgroep op te richten om hun belangen
effectief te kunnen behartigen.
Naar aanleiding van de presentatie zijn de volgende punten naar boven gekomen:
- Er is al veel studentenhuisvesting in de buurt, met alle gevolgen van dien. Stadswoningen
zijn er ook te weinig, waarom wordt daar in dit geval niet voor gekozen.
- Het woonblok vormt met de ernaast gelegen stadswoningen een veel te grote massa in
relatie tot de omgeving. De gevel is bijna tweemaal zo groot als die van de omliggende
gebouwen. Het zou een te grote onderbreking betekenen met de bestaande bebouwing tot
aan het pand van Alberti. Men vreest dat drie panden naast nr. 95 zullen worden gesloopt
en het woonblok zal worden uitgebreid.
- De studenten krijgen een campuscontract. Ze moeten binnen 6 maanden na voltooiing van
hun studie vertrekken. Wie is aansprakelijk voor de naleving en de gevolgen van de regels?
- Bewoners verwachten problemen als gevolg van de doorgang van Strijpsestraat naar
Kerkakkerstraat (doorwaadbaarheid). Dat pad zou over het scoutingterrein gaan lopen.
Scouting Rafael gaat niet verhuizen. De doorgang Strijpsestraat achterzijde Kerkakkerstraat
is een pad achter de huizen met ingang tussen Kerkakkerstraat 32 en 34a. Daar kan
uitsluitend geparkeerd worden door vergunninghouders van De Kleine Akker.
- Toekomstige Bewoners van Strijpsestraat 95 moeten door de Kerkakkerstraat om hun
parkeergelegenheid te kunnen bereiken.
Bewoners verenigd in een werkgroep worden eerder gehoord. De ontwikkeling van de
plannen kan in dit stadium nog worden beïnvloed.
Pas na de officiële publicatie van bestemmingsplan en omgevingsvergunning volgt de
bezwaarprocedure.
Straatverlichting Strijpsestraat.
De irritante oranje verlichting in de Strijpsestraat is aan vervanging toe. Een buurtbewoner
heeft een overzicht van de situatie en van moderne straatverlichting in de wijk aan de
wijkcoördinator voorgelegd.
Bloedprikdienst Meerpaal
De Meerpaal huisvest tegenwoordig een bloedprikdienst. Op werkdagen kan men tussen
08.00 en 12.00 u. op afspraak (088 2141149) terecht voort bloedafname.
Problemen Cruijff Court.
Elke avond opereren daar dealers vanuit grote auto’s. De situatie loopt uit de hand. De
bewoners zijn bang. Aanpak van de problemen is noodzakelijk.
BERICHTENVERSLAG 08 10 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.
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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 en Strijps Bultje.
- Herinrichting eind Hastelweg en Strijpsestraat en aanpak onveilige kruispunten met de
rondweg.
- Grote bouwprojecten, ingrijpende veranderingen in de wijk, verkeerscirculatieplan.
- Gebiedsprogramma Strijp.
- AED-netwerk Strijp Binnen de Ring
.
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