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- Mirjan Kanters is vanaf 1 mei wijkcoördinator Schouwbroek.
AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken
Overlast door drugdealers rond het Cruijff Court.
Penningmeesterzaken
- De verantwoording voor 2020 is ingediend.
- De Trudokerk heeft de jaarlijkse aanvraag voor de verlichting van de Kerk ingediend.
- Stg. Strijp Binnen de Ring blijft ook dit jaar garant staan voor twee uitgaven van het
Iepenblaadje.
De Kunsterij is tijdens de Coronatijd volop in bedrijf gebleven omdat haar activiteiten vallen
onder maatschappelijke ondersteuning van kwetsbare personen. De deelnemers vinden het
leuk om hun vaardigheden in te zetten voor initiatieven en activiteiten in de wijk.
Punt van zorg zijn initiatieven van de Kunsterij, die niet vallen binnen de voor subsidie in
aanmerking komende doelgroep. Voor jeugdactiviteiten moet daarom op andere manieren
geld gevonden worden.
De gemeente is niet bereid subsidie te verstrekken voor de huur van een locatie voor de
succesvolle Klusserij, een initiatief dat burgers op een unieke manier met elkaar verbindt.
Dergelijke burgerinitiatieven verdienen alle mogelijke ondersteuning.
- Buurt in Bloei https://www.wijeindhoven.nl/over-wijeindhoven/buurt-in-bloei
heeft Jan Konings aangesteld als verbinder voor Philipsdorp.
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Doelenstraat Organisatie Team
Het Doelenstraat Organisatie Team (DOT) heeft een plan gemaakt ter vergroening van de
Doelenstraat. Herinrichting en verduurzaming kunnen een (milieu-)vriendelijke straat
opleveren. Het plan is aan de wijkcoördinator en instanties voorgelegd.
De gemeente heeft het vergroten van de boomspiegels al goedgekeurd. Dat zijn zaken, die
de kans op aanpak van de hele straat vergroten.
Werkgroep Verkeer.
- Nog geen bericht over de aanpak van het Strijps Bultje en de verkeerssituatie daar omheen.
- De gemeente heeft gekozen voor Betaald Parkeren als enige oplossing voor de
Eindhovense parkeerproblemen. Dat geldt ook voor het Trudokerkplein. Het plein inrichten
als blauwe parkeerzone is geen optie. Bij blauwe parkeerzones gaat het opgestreken
boetegeld naar het rijk, terwijl de gemeente moet zorgdragen voor de handhaving. Op één
locatie toestaan, betekent toestaan voor heel Eindhoven. Handhaving d.m.v. scannen is niet
te doen.
Als betaald parkeren op het plein is ingevoerd, zou een regeling getroffen kunnen worden,
waarbij het eerste uur parkeren gratis is.
De wijkcoördinator beveelt onderzoek van problemen en mogelijke oplossingen aan.
OVCS.
Geen activiteiten vanwege Corona
Werkgroep inkoop.
Geen nieuws.
AED-netwerk Strijp Binnen De Ring.
De dekking in Strijp binnen De Ring is redelijk. Enkele gebieden zijn nog niet gedekt.
De AED in het Bellefort wordt buiten geplaatst in een door de Hartstichting betaalde kast.
De AED’s in De Lidl en AH tellen niet mee voor het netwerk.
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95.
De vereniging Kerckewoud is in oprichting, er wordt gewerkt aan een website. Besprekingen
met de ontwikkelaar hebben geen resultaat opgeleverd. De Zwarte Mensen hebben een
filmpje gemaakt van het rooien van twee monumentale populieren.
https://youtu.be/ONSLJOvpZrg om plaats te maken voor parkeerplaatsen. De bomen waren
volgens de rooiers niet rot of ziek en konden nog zeker 15 jaar mee.
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 was op 12 mei. Het wachten is nu op de uitspraak van de Raad.
- De uitvoering van het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein vordert volgens
plan.
- CPO-Knotwilghof (V19/38797) werkt aan de afbouw en afwerking, in het derde kwartaal
van dit jaar wordt de omgeving van de huizen opnieuw ingericht.
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- De omgevingsvergunning (V20/39823) voor Frederiklaan 1 (ANWB-gebouw), 49 studio’s, is
verleend.
- Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven) is op 26 01 2021
vastgesteld, de beroepstermijn is verstreken. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt2021-13849.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0772.80366-0301
- Kerkakkerstraat 51-53, voormalige groentewinkel, heeft vergunning aangevraagd voor
splitsing in twee woningen, conform de oorspronkelijke indeling.
- Het Radiolab op de hoek Strijpsestraat- Schouwbroekseweg wordt verbouwd.
- Het project Kleine Akkers is de uitvoering gestart met voorbereidende werkzaamheden.
- In het gebied rond de scouting wordt groenonderhoud uitgevoerd.
- Op St. Severusstraat 28 en 30 worden appartmentencomplexen gebouwd.
Naar verluidt zijn de appartementen bestemd voor de oorspronkelijke bewones van nr. 28
en 30. De bewoners van nr. 28 zijn nu tijdelijk ondergebracht in de al voltooide
appartementen van nr. 30.
Ontmoetingsplek Trudokerkplein.
De werkgroep heeft prijs, voorwaarden en uitvoering van de elementen met de uittvoerder
besproken. De wens is om uiteindelijk 13 elementen te plaatsen. Op dit moment kunnen er 9
worden gemaakt, waarvan 4 met mast en 3 met rugleuning. Twee elementen worden op het
kerkplein gesitueerd, 7 op het Trudoplein. De geplande opstelling vormt een mooi geheel en
een goed uitgangspunt voor latere uitbreiding. De masten en de rugleuningen zijn
verplaatsbaar. De elementen worden zo hufterproef mogelijk uitgevoerd, maar 100%
bescherming is niet haalbaar. De fitting voor de losse delen is degelijk en de elementen
krijgen een graffiti bestendige coating.
De uitvoerder houdt de mal voor de elementen nog een jaar in opslag.
De werkgroep heeft met wethouder Torunoglu gesproken over realisatie en publiciteit,
vervolgens kunnen de objecten worden besteld en gemaakt.
Het bestaande straatmeubilair zal waar nodig en in overleg met de gemeente worden
verplaatst.
De elementen hebben een multifunctionele vorm en kunnen daarom moeilijk aan
individuele behoeften worden aangepast.
Kamerverhuur, woningsplitsing.
Zie: http://strijpbinnendering.nl/downloads/Vergunningen-Woningsplitsing.pdf
Op 10 mei heeft het overleg van het platform woningsplitsing/ kamerverhuur
plaatsgevonden.
Bodemsanering Strijpsestraat, Den Bult, St. Severusstraat, Schouwbroekseweg.
De afsluiting van de St. Severusstraat in verband met de bodemsanering Strijpsestraat, Den
Bult, St. Severusstraat, Schouwbroekseweg levert problemen op voor bewoners omdat de
bereikbaarheid van garages niet is geregeld. De parkeerproblemen op het terrein achter de
St. Severusstraat zijn nog steeds niet aangepakt.
Het spoelproces gaat 10 jaar duren.
Van de bodemvervuiling rond Den Bult is uitgebreide documentatie beschikbaar. Zie ook:
http://www.strijpbinnendering.nl/actueel.html
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De projectleider is Marco de Werdt, Directievoerder civiel bij Gemeente Eindhoven (040)
238 6193.
Voor vragen kan men ook terecht bij parkeerketen@eindhoven.nl
Vergroening Trudostraat.
Het voornemen om 400 m² van de Trudostraat te vergroenen, krijgt vorm. De gemeente
maakt een concepttekening, die het uitgangspunt zal zijn voor overleg met de bewoners. De
uitvoering zal naar verwachting na de zomer plaats gaan vinden.
VERSLAG 11 03 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, Herinrichting Doelenstraat, Strijpsestraat midden.
- Grote bouwprojecten, ingrijpende veranderingen in de wijk, verkeerscirculatieplan.
- Gebiedsprogramma Strijp.
- AED-netwerk Strijp Binnen de Ring
- Sanering bodemvervuiling Den Bult
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