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VERGADERINGEN. 
 

9 september 

21 oktober 

2 december 

 

BELEID FACEBOOK. 
Het Wijkoverleg heeft met betrekking tot de Facebookpagina van Strijp Binnen de Ring 
besloten, dat de pagina uitsluitend wordt gebruikt voor berichten die betrekking hebben op 
onze wijk. De facebookredactie heeft de taak om binnenkomende berichten te filteren. 
 
PARKEREN ACHTERTERREIN SINT SEVERUSSTRAAT 
De bewoners van de St Severusstraat, waarvan de uitgang van hun garage direct uitkomt op 
het terrein tussen St. Severusstraat en Den Bult, ondervinden veel hinder van oneigenlijk 
gebruik door parkeerders. Op 8 juni 2020 heeft de gemeente toegezegd een herhalingsbord 
betaald parkeren op het terrein te zullen plaatsen en duidelijk gemaakt, dat ook zonder een 
dergelijk bord al gehandhaafd kan worden op vergunning en dat voertuigen nooit een inrit 
mogen blokkeren. 
De situatie is sindsdien niet veranderd. Bewoners hebben besloten om een klacht in te 
dienen. 
 
BUURTTUIN PHILIPSDORP 
Enthousiaste buurtbewoners hebben in samenwerking met Buurt In Bloei een plan gemaakt 
voor een buurttuin op het terrein naast het Bellefort.  
Buurttuin Philipsdorp is bedoeld om contact en cohesie in de buurt te bevorderen. 
De tuinkomt midden in de wijk te liggen, wordt niet omheind en biedt mogelijkheden voor 
allerlei activiteiten. De inrichting is zodanig dat onderhoud tot een minimum beperkt kan 
worden. In de plaats van een moestuin is voorzien in 2 of 3 moestuinbakken waarin 
uitsluitend kruiden worden geplant. De Klusserij gaat die objecten maken en weet welk 
materiaal ervoor geschikt is. 
Verder komen er fruitbomen en - struiken, die maar een keer per jaar onderhoud nodig 
hebben en is gekozen voor onkruidonvriendelijke planten. De giftigheid c.q. 
aantrekkingskracht van planten voor katten is zeker een punt van aandacht. De speeltuin 
blijft bestaan. 
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Het beheer komt in handen van een vaste groep van 5 personen, aangevuld met 
geïnteresseerde buurtbewoners. De reacties van de direct omwonenden zijn positief, maar 
men wil gebruik kunnen blijven maken van het veldje voor recreatie. In het verleden heeft 
de werkgroep Speelvoorzieningen ervoor gezorgd dat het veld daarvoor behouden is 
gebleven en dat er verbodsborden voor honden zijn geplaatst.  
Het plan zal worden gefinancierd met bijdragen van Het Oranjefonds, Woonbedrijf en Stg. 
Strijp Binnen De Ring. 
 
PLATFORM WONINGSPLITSING, KAMERBEWONING, BIJEENKOMST 10 MEI. 
De gemeente, juristen en twee vertegenwoordigers van huurders, verhuurders en studenten 
waren bij de bijeenkomst aanwezig. De inbreng van de vertegenwoordigers bleef 
hoofdzakelijk beperkt tot de belangen van hun achterban.  
De deelnemers krijgen bij wijze van oefening geanonimiseerde, lastige zaken ter beoordeling 
voorgelegd.    
Volgens de wet heeft de gemeente alle vrijheid bij het verlenen van vergunningen, maar de 
leefbaarheidstoets speelt tegenwoordig een belangrijke rol bij de beoordeling. In de praktijk 
werkt die alleen als er klachten uit de wijk komen. De wijkcoördinator maakt de toets, die 
wordt gedaan aan de hand van een vragenlijst. Het Wijkoverleg wil graag betrokken worden 
bij de totstandkoming van de leefbaarheidstoets, zodat leden die in de buurt van een 
ontwikkeling wonen eraan kunnen bijdragen. Klachten via 14040, BuitenBeterapp en 
WoonOverlastapp, politiecijfers en parkeerdruk, zijn belangrijke gegevensbronnen.  
 
VERSLAG ACTIVITEITEN DE MEERPAAL. 
De Meerpaal is na de heropening alweer twee jaar actief. Het gebouw is eigendom van 
Trudo en wordt beheerd door Stichting Steunpunt Ouderen Botenbuurt, die het verhuurt 
aan KBO Kring Eindhoven. De herinrichting is, ook dankzij de hulp van taakgestraften, 
succesvol verlopen.  
De bestaande activiteiten zijn zoveel mogelijk doorgezet, de VB&T Trudo 
(https://www.trudovbt.nl/over-ons/ ) houdt er zijn bijeenkomsten, Diagnostiek voor U heeft 
er een bloedafnamepunt ingericht. 
De bestaande activiteiten breiden zich uit, er komen meer activiteiten bij.  
Voorlichting is een belangrijk aandachtspunt: 
- Workshops voor mantelzorgers inclusief lunch,  
- Bijeenkomst van landelijke specialisten Corona Code Zwart, dialoogsessie met ouderen. 
- Bijeenkomst voor buurtbewoners over euthanasie, zelf beslissen over je levenseinde. 
- Binnenkort volgt er een bijeenkomst van Landelijke Specialisten over voltooid leven: 
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/bijeenkomsten-over-voltooid-leven/ 
 
In samenwerking met de speeltuin wordt gewerkt aan meer activiteiten voor kinderen. 
In September wordt er een burendag georganiseerd met leuke activiteiten. 
 
De kosten voor organisatie en inrichting worden zo laag mogelijk gehouden. De nieuwe 
gordijnen zijn afkomstig uit een zorgcentrum en zelf aangepast. De schilderijen waren 
tijdelijk in bruikleen en zijn vervangen door foto’s van de Peel. In de zaal is een 
tekeningencollage gerealiseerd. 
De Meerpaal is nu beter bekend bij de gemeente. Gebruikers kunnen zelfstandig beschikken 
over de ruimte en de vraag naar gebruik ervan is toegenomen.  

https://www.trudovbt.nl/over-ons/
https://www.kbo-brabant.nl/nieuws/bijeenkomsten-over-voltooid-leven/
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De Meerpaal maakt zoveel mogelijk gebruik van de eigen subsidie, daarmee is ook het grote 
tv- scherm en de airco gefinancierd.  
 
De problemen van het begin zijn onder controle. Na een opbouwperiode van 2 jaar is de 
Meerpaal schuldenvrij, ondanks de Corona epidemie,   
 
 
AANDACHTSPUNTEN. 
Politiezaken 
Uit de hele wijk komen berichten over drugshandel op straat.   
 
Penningmeesterzaken 
- Het van 2020 resterende bedrag is terugbetaald. De eerste factuur van de ontmoetingsplek 
is voldaan.  
- De Kunsterij heeft subsidie aangevraagd voor een kinderspektakeldag.  
- De kascommissie voor 2020 heeft haar taak afgerond. 
 
Werkgroep Verkeer. 
- De verkeersdeskundigen hebben geen tijd voor een gesprek over het vervangen van de 
voetjes-oversteekplaats van Trudoschool naar parkeerplein Klipperstraat door een zebrapad.  
- Er wordt veel te hard gereden op de Strijpsestraat. 
Sinds kort is het mogelijk een snelheidsverklikker aan te vragen bij: Snelheid Informatie 
Display portaal Gemeente Eindhoven (sidaanvragen.nl)  
Handhaven blijft een probleem omdat de Strijpsestraat niet als 30 km zone is ingericht. 
 
OVCS. 
In afwachting van de versoepeling van de Coronamaatregelen. 
 
Werkgroep inkoop. 
Geen nieuws. 
 
AED-netwerk Strijp Binnen De Ring. 
In ontwikkeling 
 
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95. 
Nog geen nieuws over bestemmingsplan /omgevingsvergunning.   
 
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. De Raad heeft de uitspraak voor de tweede maal uitgesteld. 
- De uitvoering van het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein vordert volgens 
plan.  
- CPO-Knotwilghof is nu officieel bewoond. De aanpassing van bestrating 
Knotwighof/Draaiboomstraat is afgerond.  

https://eindhoven.sidaanvragen.nl/
https://eindhoven.sidaanvragen.nl/
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- De omgevingsvergunning (V20/39823) voor Frederiklaan 1 (ANWB-gebouw), 49 studio’s, is 
verleend, er zij nog geen tekenen van bouwactiviteiten. 
- Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven) is op 26 01 2021 
vastgesteld, de beroepstermijn is verstreken. https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-
2021-13849.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.  
- V20/42729, Strijpsestraat 142, verbouwen begane grond lichte industriefunctie naar 2 
appartementen, 02-03-2021 
- Bouw dakkapel Kerkakkerstraat 56 (voormalig café het Hemeltje) is gestopt. Geen signalen 
van woningsplitsing. 
- Het project Kleine Akkers is de uitvoering gestart met voorbereidende werkzaamheden. 
- Presentatie herontwikkeling van het braakliggend terrein aan de Cederlaan in Eindhoven 
zie: https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/terugblik-informatieavond  
- Ontwerpbestemmingsplan XIII Strijp binnen de Ring 2007 (Eurostaete) is ingediend: 
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0772.80367-0201 
 
Ontmoetingsplek Trudokerkplein. 
De uitvoeringstekening voor de elementen en voor de stalen onderdelen is goedgekeurd. 
De productie gaat in de eerste week van september van start. De objecten zijn op zijn 
vroegst in week 40 klaar. Het plein moet dan ook op de herinrichting zijn voorbereid. 
De mal van het element wordt een jaar bewaard. Afhankelijk van de reacties kunnen er tot 
maximaal 30 elementen worden bijgemaakt.  
Wethouder Torunoglu heeft toegezegd zich hard te zullen maken voor het plan.  
Het huidige straatmeubilair wordt opnieuw geplaatst rond de elementen. Het waterobject 
op het Trudoplein verdwijnt, voor de apotheek komt een bankje. 
De plantenbakken vallen onder het beheer van OVCS, het is nog niet duidelijk wat daarmee 
gaat gebeuren. In ieder geval zullen ze op de plek van de elementen worden verwijderd.  
 
VERSLAG 09 06 2021 
Het verslag is aangepast en goedgekeurd. 
 
Evaluatie herinrichting Strijpsestraat/ Hastelweg. 
De evaluatie herinrichting Strijpsestraat/ Hastelweg vindt op 8 september plaats in het bijzijn 
van de werkgroep. De interne gang van zaken van de gemeente, de rol van de werkgroep, 
het proces en de oplevering zullen daarbij aan de orde komen. 
 
Veegwagens. 
Veegwagens maken in de richting van het Evoluon veel kapot aan de bestrating. Er blijven 
hopen vuil liggen en die verstoppen de afvoerputten.  
 
TAKEN. 
 
- Ondersteunen en faciliteren van zinvolle initiatieven uit de wijk. 
- Werving van vrijwilligers. 
- Politiezaken, stand van zaken in de wijk. 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13849.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2021-13849.html
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0772.80366-0301
https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/terugblik-informatieavond
https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0772.80367-0201
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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. 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. 
- Buurttuin Philipsdorp. 
 


