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VERGADERINGEN. 
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BERICHTEN VAN DE GEBIEDSCOÖRDINATOR.  
- Het hoofd van de gebiedscoördinatoren heeft besloten, dat Het Wijkoverleg voortaan op 
de hoogte zal worden gehouden van ontwikkelingen in de wijk.  Het Wijkoverleg vindt het 
jammer, dat het hoofd de argumenten voor direct contact met gebiedscoördinatoren 
negeert. Het krijgt daardoor de indruk als organisatie niet serieus te worden genomen, 
terwijl de gemeente Wijkoverleg Strijp Binnen de Ring wel benadert en gebruikt voor allerlei 
beleidsvormingsprocedures. Per brief heeft het bestuur, aan de hand van de doelstellingen 
van Stichting Strijp binnen de Ring en het takenpakket van gebiedscoördinatoren, nogmaals 
uitgelegd, waarom een goed contact me de gebiedscoördinatoren voor Het Wijkoverleg 
onontbeerlijk is.  
- Stichting Move organiseerde op 2 februari samen met groep 8 van basisschool Strijp Dorp 
(Drents Dorp) sportieve activiteiten op het Trudokerkplein.  
- Bestemmingsplan XIII Strijp binnen de Ring 2007 (Eurostaete) is onherroepelijk vastgesteld, 
(de beslistermijn van de aanvraag omgevingsvergunning nieuwbouw 
appartementencomplex Eurostaete V21/45933 is verlengd).  
- Het plan voor de vergroening van de Trudostraat is klaar. 
- Parkeeroverlast Engelsbergenstraat wordt onderzocht. 
- Buurtuin Philipsdorp krijgt groen licht van de gemeente. 
De eerste stappen zijn gezet. 
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- De ontwerper openbare ruimte en de wegbeheerder hebben groen licht gegeven voor de 
verharding van het pad langs Speelterrein de Bergen. De groendeskundige moet nog advies 
geven over eventuele beschadiging van bomen, daarna kunnen offertes worden opgevraagd 
bij uitvoerende bedrijven. 
- Op 10 februari was er een presentatie van de plannen voor Strijp-S, fase 4, 1382 woningen 
op het terrein begrensd door Kastanjelaan, Glaslaan, Torenallee en Ir. Kalffstraat. Informatie: 
www.eindhoven.nl/strijp-s-fase4  Verslag presentatie: 
https://www.youtube.com/watch?v=oq1tI2oGuPk 
- Onderhoud Strijps Bultje gaat vanaf maart 2022 van start,  
zie www.eindhoven.nl/strijpsbultje  
Het Hoofdkwartier onder het Strijps Bultje gaat per 1 april dicht. Hoe de vrijgekomen plek zal 
worden ingevuld is nog niet bekend. Voor Ideeën daarover en over een alternatieve 
ontmoetingsplek kan men terecht bij Thijs Bakermans (t.bakermans@eindhoven.nl ) 
De omgevingsvergunning voor de versterkingsmaatregelen van het viaduct is na indiening te 
vinden op https://www.eindhoven.nl/bekendmakingen  
Voor vragen en opmerkingen mail naar l.lurvink@eindhoven.nl  
 
WONINGSPLITSING, BEROEP STRIJPSESTRAAT 31. 
- Het beroep tegen splitsing van het pand van de voormalige tandartspraktijk Strijpsestraat 
31 is afgewezen.  De indiener van het beroep vertegenwoordigt volgens insiders een mening 
die door veel omwonenden wordt gedeeld. Hij wordt in het stukje zonder wederhoor als 
eenling en dader weggezet.   
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Sommige leden zijn van mening dat de gemeente Eindhoven zich in dezen gedraagt als een 
commercieel bouwbedrijf, dat zich niet bekommert om de belangen van burgers. 
Anderen hebben op zich geen problemen met woningsplitsing, vooropgesteld dat de 
geldende regels worden gerespecteerd. Nuancering is geboden.  
Het beroep tegen de splitsing van Strijpsestraat 82 (voormalig pand van OOG) is al eerder 
afgewezen. De ontwikkelaar is ook verantwoordelijk voor de plannen voor Strijpsestraat 32.   
Het gaat om de omzetting van bedrijfspanden, waarvoor andere regels gelden. 
De ontwikkelaar heeft zijn huurders verboden zich kritisch uit te laten over zijn 
bouwprojecten in hun woonomgeving.  Dat vertekent het beeld van het standpunt van 
bewoners ten aanzien van de splitsingsprojecten in hun buurt.  
 
AANDACHTSPUNTEN. 
 
Politiezaken. 
- Winkelcentrum Strijp heeft de laatste tijd, ondanks camerabewaking, te lijden van 
fietsendieven. 60 niet vastgelegde fietsen zijn met slot en al gestolen.  
- Oost-Europeanen maken zich in het centrumgebied schuldig aan diefstal, overlast en 
bedelarij. Ze kunnen alleen worden aangepakt op kleine vergrijpen. De gemeente Eindhoven 
pakt bedelarij niet aan. De personen in kwestie zijn in beeld bij Politie en Handhaving. Ze 
worden indien mogelijk gehuisvest of anders teruggestuurd naar hun land van herkomst. 
- Auto’s met buitenlands kenteken moeten, op straffe van inbeslagname, na drie maanden 
een Nederlands kenteken voeren, maar er wordt niet gehandhaafd. 
De BOA’s werken overal in Strijp. Klachten en misstanden kunnen het best gemeld worden 
via E-mail stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl, BuitenBeterapp en 09008844 voor acute zaken. 

mailto:stadstoezichtstrijp@eindhoven.nl
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Penningmeesterzaken. 
- De Werkgroep Ontmoetingsplek heef besloten om het aantal elementen te beperken tot 
12. De financiering voor nog 3 elementen plus toebehoren is geregeld, de gemeente heeft 
extra bijgedragen. De werkgroep is nog bezig met de aanschaf van twee zeilen,   
die elk tussen de masten van drie elementen kunnen worden opgehangen.  
Nieuwe aanvragen: 
- van De Kunsterij voor de Paas-Inn. 
- van Speeltuin Trudo. 
- van de Meerpaal voor een kookcursus, die een jaar lang zal worden verzorgd door het 
Summacollege. 
 
Werkgroep Verkeer. 
- Parkeren begin Engelsbergenstraat.  
Parkeren buiten de 5 officiele parkeervakken aan het begin van de doodlopende uitloper van 
de Engelsbergenstraat, wordt oogluikend toegestaan. Gratis parkeerders blokkeren de 
doorgang voor bewoners als gevolg van betaald parkeren in de omgeving. De gemeente is 
verzocht om de 5 parkeerplaatsen, die destijds zijn verwijderd, weer opnieuw te markeren. 
In de Jacobus Deckerstraat is de situatie vergelijkbaar. Ook daar wordt buiten de vakken wild 
geparkeerd. Handhaving deelt bekeuringen uit, maar het effect daarvan is beperkt. Er komen 
steeds nieuwe parkeerders. De procedure voor betaald parkeren is voor het gebied lastig uit 
te voeren.  
 

      
 
- Betaald parkeren op Den Bult vermindert nu overlast van wildparkeerders op het terrein 
achter de St. Severusstraat.  
- De jaarlijkse betaling van de parkeervergunning blijkt problematisch. Tijdig betalen is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. De vergunning wordt niet automatisch verlengd. Bewoners, 



27 01 2022 

die de E-mail met aankondiging van verlenging niet hebben ontvangen of gemist, worden 
geconfronteerd met een boete. Ze moeten een beroepsprocedure starten om duidelijk te 
maken dat ze geen bericht hebben ontvangen of de E-mail hebben gemist, maar worden wel 
geacht de boete te betalen. 
- Scanauto’s van Handhaving parkeren, worden gevolgd door controleurs op scooters, die 
controleren op RVV (Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens), ontheffing of 
invalidekaart. 
- Handhaving pakt momenteel de parkeeroverlast Klipperstraat, Trudoplein aan. 
Het terrein voor de kerk krijgt speciale aandacht. Ook daar is het effect beperkt, omdat er 
geen vaste parkeerders zijn. Het terrein voor de kerk is gemeente-eigendom.  
De gemeente wil zo weinig mogelijk borden en markeringen gebruiken. Een extra duidelijk 
parkeerbord of een gele streep maken daarom weinig kans. De gemeente stelt ook geen 
blauwe zones in.  
Het plein wordt gegijzeld door langparkeerders. Mogelijke oplossing: betaald parkeren met 
het eerste uur gratis. 
 
Werkgroep inkoop. 
De pagodetent is gerepareerd en van nieuwe pinnen, tuien en verlichting voorzien. 
 
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95. 
Het wachten is op de publicatie van de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan.  
De werkgroep Kerckewoud maakte een overzicht van de bewoning van het gebied rond 
Strijpsestraat 95.  
 
Speelterrein Salto- school De Bergen 
 Speelterrein Salto- school De Bergen is vernieuwd. De officiële opening was op 25 februari. 
Daarna zal het speelterrein weer als vanouds ook door kinderen uit de buurt gebruikt 
kunnen worden. Buurtbewoners en school zorgen samen voor toezicht en beheer. 
 

 
 
Overleg met de Kunsterij. 
Stichting Strijp binnen de Ring blijft de uitgave van het Iepenblaadje ondersteunen.   
De Klusserij is dringend op zoek naar een nieuwe locatie en roept de hulp in van instanties 
en bewoners. 
Buurttuin Philipsdorp, naast het Bellefort, wordt momenteel werkelijkheid. 
Het 10-jarig bestaan van de Kunsterij op 1 december zal aanleiding zijn voor extra 
activiteiten, die we met belangstelling tegemoetzien.  
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Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein, andere 
bouwplannen. 
- CPO-Philipsdorp is gestart met de bouw. 
- De uitvoering van het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein is in de laatste fase.  
- De omgevingsvergunning (V20/39823) voor Frederiklaan 1 (ANWB-gebouw), 49 studio’s, is 
verleend. Nog geen bouwactiviteiten waargenomen. 
- Kerkakkerstraat 51- 53, twee woningen, is in uitvoering. 
- Het project de Kleine Akker (Kerkakkerstraat) is opgeleverd. 
- Het appartementengebouw aan St. Severusstraat 28 is bijna klaar. 
- Presentatie herontwikkeling van het braakliggend terrein aan de Cederlaan in Eindhoven 
zie: https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/terugblik-informatieavond  en  
https://www.ed.nl/eindhoven/buurt-cederlaan-in-eindhoven-vreest-inkijk-in-tuinen-door-
plan-voor-woontoren-van-45-meter~a2a03b4d7/ 
- Bestemmingsplan XII Strijp binnen de Ring 2007 (Hartje Eindhoven) is op 26 01 2021 
vastgesteld. In uitvoering. 
- Bestemmingsplan XIII Strijp binnen de Ring 2007 (Eurostaete) is vastgesteld. 
https://eurostaeteeindhoven.nl/  , de beslistermijn aanvraag omgevingsvergunning 
V21/45933 (Eurostaete) is verlengd. 
Hartje Eindhoven en Eurostaete vormen samen Groot Hartje Eindhoven. 
 

 
 
 
VERSLAG 02 12 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. 

https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/terugblik-informatieavond
https://www.ed.nl/eindhoven/buurt-cederlaan-in-eindhoven-vreest-inkijk-in-tuinen-door-plan-voor-woontoren-van-45-meter~a2a03b4d7/
https://www.ed.nl/eindhoven/buurt-cederlaan-in-eindhoven-vreest-inkijk-in-tuinen-door-plan-voor-woontoren-van-45-meter~a2a03b4d7/
https://eurostaeteeindhoven.nl/
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- 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. 
- De rol van WijEindhoven in de wijk. 
- Ontwikkelingen op parkeergebied. Betaald parkeren Trudokerkplein. 
- Woningsplitsing. 
- Ontmoetingsplek Trudoplein. 
- Verkeersveiligheid Trudokerkplein en Strijps Bultje. 
- Herinrichting eind Hastelweg en Strijpsestraat en aanpak onveilige kruispunten met de 
   Rondweg, Herinrichting Strijpsestraat midden. 
- Grote bouwprojecten, ingrijpende veranderingen in de wijk, verkeerscirculatieplan. 
- Gebiedsprogramma Strijp. 
- Buurttuin Philipsdorp. 
 


