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AFVAL KLIPPERSTRAAT.
De urgentie van het probleem is duidelijk. Vanuit Klipperstraat en Tjalkstraat worden
dagelijks meldingen gedaan
Door het zich voortdurend rond de containers Klipperstraat verzamelend afval ontstaat er
een laag vuiligheid op het trottoir. Cure is op de hoogte gebracht van de aanwezigheid van
ratten bij het afval rond de containers.
Gebruikers van de containers doen er goed aan hun afval weer mee naar huis te nemen als
de containers vol zijn. Wanneer Cure het probleem niet binnen afzienbare tijd oplost, zit er
vanwege vuil en ongedierte niets anders op dan een beroep te doen op de afdeling
Milieuzaken.
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AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken
De dader van de steekpartij op de hoek Schouwbroekseweg/ Strijpsestraat is opgepakt.
Penningmeesterzaken
- Geen nieuwe aanvragen voor activiteiten.
- De onderhoudskosten voor AED-apparaten in de wijk zijn betaald.
- De stichting moet al vóór 1 mei aan de gemeente verantwoording afleggen over 2020.
Werkgroep Hastelweg/Strijpsestraat.
- de aanplant van de lindes en de inrichting van de boomspiegels zijn voltooid.
- Ter voorkoming van schade door inrijdende auto’s is hekwerk van kastanjehout rond
betreffende plantsoentjes geplaatst.
- De werkgroep heeft zijn taak volbracht en zal voorlopig een slapend bestaan leiden.
Werkgroep Verkeer.
- De herinrichting van de Strijpsestraat tussen Ekkerstraat en rondweg wordt onderzocht. De
gemeente vraagt bewoners naar wensen en ideeën voor groeninrichting (geveltuintjes).
- De verkeersdeskundige van de gemeente vindt het niet nodig om de met voetjes
gemarkeerde oversteekplaats van Trudoschool naar parkeerplein Klipperstraat te vervangen
door een zebrapad.
- Nog geen bericht over mogelijke aanpak van de situatie rond het Strijps Bultje.
- Winkelmedewerkers moeten onevenredig veel gaan betalen om tijdens werkuren op het
Trudokerkplein te kunnen parkeren. De Klankbordgroep Trudokerkplein gaat aandacht aan
de situatie besteden. Alle betrokken partijen, behalve de gemeente, zien de instelling van
een blauwe parkeerzone als de beste oplossing. Personeel van de bedrijven zou gebaat zijn
met een speciale vergunning.
- De procedure betaald parkeren is succesvol geweest voor de omgeving van de Ekkerstraat,
met uitzondering van Zomereik.
OVCS.
- Vanwege Corona is de OVCS op dit moment niet actief.
Werkgroep inkoop.
Geen nieuws.
AED-netwerk Strijp Binnen De Ring.
Een buurtbewoner is bereid gevonden het initiatief te nemen. De wijkcoördinator levert de
nodige ondersteuning.
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95.
De vereniging Kerckewoud is in oprichting. De ontwikkelaar heeft bij een bespreking van de
plannen met de betrokken partijen aangegeven niet mee te willen werken aan een
buurtonderzoek naar de meningen over het plan. Hij wil niet afwijken van het plan dat nu is
ingediend. Verder is gesproken over de positie van de scouting en de bescherming van
biodiversiteit in het gebied Kerckewoud (begraafplaats en pastorietuin). Diverse
betrokkenen hebben een planschaderapport opgemaakt.
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Sloopwerkzaamheden van het gebouw aan de achterzijde van het terrein zorgen voor
overlast. De aannemer heeft na overleg opdracht gegeven tot een o-meting aan het
naastgelegen gebouw. De ontwikkelaar is niet op komen dagen bij een bespreking over de
grens tussen het bisdom terrein en het buurperceel. De buurt krijgt als het aan hem ligt
alleen nog inspraak in de groenvoorziening binnen het bouwproject. De reductie van 3 naar
2 lagen bij het huurappartementen complex aan de achterkant van het terrein, wordt
gebracht als een geschenk voor de buurt.
De vereniging Kerckewoud kan zich het beste concentreren op de belangen voor de
woonomgeving en het behoud van kostbaar groen.
De scouting blijft, evenals de rolschaatsbaan. Het terrein van beide organisaties blijft
eigendom van het Bisdom. De plannen voor de natuurbegraafplaats zijn in ontwikkeling.
Het bouwproject Kleine Akkers wordt uitgevoerd. Het terrein bij het bouwterrein is
aangetrild voor tijdelijke plaatsing van bouwketen, daarna gaat het weer terug naar de
scouting.
Na publicatie van ontwerp-bestemmingsplan/omgevingsvergunning begint de
bezwaarprocedure, te beginnen met een omgevingsdialoog, vast onderdeel bij
bouwprojecten in de nieuwe omgevingswet. Het is verstandig om daar alle energie op te
richten. Als de officieel ingebrachte bezwaren niet worden meegenomen, is er een basis
voor bezwaar en beroep.
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein, andere
bouwplannen.
- De bodemprocedure in verband met de beroepen van bewoners m.b.t. de plannen van
CPO-Philipsdorp is op 12 mei.
- Bewonersorganisaties rond het Vogelzangterrein hebben al in een vroeg stadium hun
bezwaren en standpunten ingebracht. Daarmee is rekening gehouden bij de ontwikkeling
van de plannen. Voor informatie zie: http://www.vonderkwartier.nl/dewijkvereniging/werkgroep-vogelzangterrein/
- CPO-Knotwilghof (V19/38797) werkt aan de afbouw en afwerking..
- De omgevingsvergunning (V20/39823) voor Frederiklaan 1 (ANWB-gebouw), 49 studio’s, is
goedgekeurd.
- Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven) is op 26 01 2021
vastgesteld en is voor de beroepsprocedure gepubliceerd in de Staatscourant
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13849.html Het ligt tot 29 april 2021
ter inzage ten stadhuize en via
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0772.80366-0301
- Geen nieuws over ontwikkeling van Kerkakkerstraat 51-53.
- Het project Kleine Akkers is de uitvoering gestart met sloopwerkzaamheden.
- In het gebied rond de scouting wordt momenteel groenonderhoud uitgevoerd.
Ontmoetingsplek Trudokerkplein.
Het overleg met de aannemers over de uitvoerring van het project is in een afrondend
stadium.
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100 jarig bestaan van de Trudoschool op 1 april 2022.
Verhalen, foto’s, films etc. zijn welkom, graag melden bij directrice Kirsten Tijssens.
Vernieuwing Stadhuisplein
Wethouder Torunoglu was op 1 maart op het Trudokerkplein aanwezig om de visie van de
gewone Strijpenaar te peilen in verband met de plannen voor aanpak van het Stadhuisplein
(Integraal gebiedskader Stadhuisplein | Eindhoven).
Zie ook: https://www.ed.nl/eindhoven/wethouder-torunoglu-in-gesprek-met-stad-overstadhuisplein-in-eindhoven~a65d5621/
VERSLAG 28 01 2021
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. Betaald parkeren Trudokerkplein.
- 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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