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VERGADERINGEN. 
 

21 april 

2 juni 

14 juli 

8 september 

20 oktober 

1 december 

 
BERICHTEN VAN DE GEBIEDSCOÖRDINATOR.  
- De vergroening van de Trudostraat wordt uitgevoerd. 
Verder geen nieuwe berichten. 
 
AANDACHTSPUNTEN. 
 
Politiezaken. 
- De vergunningaanvraag voor een nachtwinkel aan Schootsestraat 53, (nu Yinsushi & 
Woktogo, vroeger Roestenburg tweewielers) wordt onderzocht. 
- Bewoners klagen over geluidsoverlast van de Vlierhof. Er zijn geluidsmetingen gedaan.  
- Weinig inbraken de afgelopen maanden, wel enkele fietsen- en winkeldiefstallen. 
 
Penningmeesterzaken. 
- Geen nieuwe aanvragen. 
- De Trudospeeltuin is blij met de bijdrage voor de volière.  
- Bezoek Visitatiecommissie. 
Binnenkort spreken we met de visitatiecommissie over onze activiteiten. 
Ditmaal zullen de ontmoetingsplek, De Buurttuin Philipsdorp, het functioneren van de Geco, 
Woningsplitsing en de leefbaarheidstoets zeker aan de orde komen.  
- Financiering van het herstel van het terrein van de Scouting naast de Groene Akker. 
Het terrein is vervuild als gevolg van de bouwactiviteiten. 
 
Ontmoetingsplek. 
- De waterzuil, die op het Trudoplein stond is opnieuw geplaatst in een tot nu toe onbekende 
nieuwbouwwijk.  
- Het programma voor het 100 jarig jubileum van de Trudoschool is gepubliceerd op 
facebook en Website.  
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- De drie extra elementen zijn in productie. Een zal worden geplaatst op het Trudoplein, 
zodat daar twee zeilen gespannen kunnen worden. De andere twee komen op het 
Trudokerkplein. 
De ontmoetingsplek kan een rol spelen bij het 10-jarig bestaan van de Kunsterij en het 100 
jarig jubileum van de Trudoschool.  
 
Buurttuin Philipsdorp. 
De inrichting vordert gestaag, onlangs zijn er 6 fruitbomen in bakken geplaatst. 
 
AED-netwerk. 
In heel Strijp Binnen de Ring is nu binnen 6 minuten een AED bereikbaar, mede dankzij 
bijdragen van Philips en Stichting Strijp Binnen de Ring. 
Het verspreiden van flyers en diverse vormen van publicatie hebben helaas niet genoeg 
vrijwillige instructeurs opgeleverd. Praktijkgevallen blijken meer wervend effect te hebben. 
 
Werkgroep Verkeer. 
- De gebiedscoördinator moet zich nog een beeld vormen van de parkeerproblemen in het 
begin van de Engelsbergenstraat.  
- De start van de herinrichting van het laatste stuk van de Strijpsestraat wordt na Pinksteren 
verwacht. 
 
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95. 
We zien het verslag van het overleg tussen gebiedsmanager Woensel Noord /Strijp en 2 
leden van de Werkgroep Kerckewoud met belangstelling tegemoet. Het overleg heeft 
ongeveer 5 weken voor deze vergadering plaatsgevonden.  
 
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein, andere 
bouwplannen. 
- CPO-Philipsdorp (VVE La Linea) bouwt voort en is in overleg met de omwonenden over de 
aansluiting op de bestaande bebouwing. De bewoners hebben contact met de aannemer 
over overlast door de werkzaamheden. 
- 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. 
- 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 is verlengd. 
Hartje Eindhoven en Eurostaete vormen samen Groot Hartje Eindhoven. 
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- Strijp S fase 4 (hoek Glaslaan-Kastanjelaan)  gaat in 2023 van start. Op dit moment is 
ontwikkelaar Park Strijp Beheer druk bezig met de voorbereidingen voor een nieuw 
bestemmingsplan. Zie https://www.eindhoven.nl/stad-en-wonen/stadsdelen/stadsdeel-
strijp/strijp-s-fase-4. en  
www.eindhoven–.nl/strijp-s-fase4 
Op 10 februari J.L. was er een informatieavond. Het verslag is hier terug te zien: 
https://www.youtube.com/watch?v=oq1tI2oGuPk  
  

 
Plannen voor de Doelenstraat. 
Bewoners van de Doelenstraat hebben ideeën voor de herinrichting van de straat en zijn 
omgeving uitgewerkt in een mooi vormgegeven plan; een verkenning van problemen en 
verschillende duurzame, groene oplossingen.  
De herinrichting van de Doelenstraat is voorlopig nog niet aan de orde volgens de GECO, 
maar het verdient aanbeveling om die naar voren te schuiven.  

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eindhoven.nl%2Fstad-en-wonen%2Fstadsdelen%2Fstadsdeel-strijp%2Fstrijp-s-fase-4&data=04%7C01%7Cj.elast%40eindhoven.nl%7C31691b609b374232c62008d9ea193ca5%7Cf3ec39e8aec4458594574b7f7d82af96%7C0%7C0%7C637798217743103218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IDfk0%2Ftjl94urG%2BhIaw19XokGB%2FtAdAli7dRjFtYUCI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.eindhoven.nl%2Fstad-en-wonen%2Fstadsdelen%2Fstadsdeel-strijp%2Fstrijp-s-fase-4&data=04%7C01%7Cj.elast%40eindhoven.nl%7C31691b609b374232c62008d9ea193ca5%7Cf3ec39e8aec4458594574b7f7d82af96%7C0%7C0%7C637798217743103218%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=IDfk0%2Ftjl94urG%2BhIaw19XokGB%2FtAdAli7dRjFtYUCI%3D&reserved=0
http://www.eindhoven–.nl/strijp-s-fase4
https://www.youtube.com/watch?v=oq1tI2oGuPk
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Stichting Strijp Binnen de Ring is bereid om een bijdrage te leveren aan de uitvoering van het 
plan. Eindhoven kent behalve Stichting Steenbreek https://steenbreek.nl/  en Trefpunt 
Groen Eindhoven https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/ nog andere organisaties, die zich 
inzetten voor vergroening en verduurzaming van de stad. 
 
Nieuwe locatie Klusserij. 
De Klusserij heeft een nieuwe locatie gevonden aan de Lucas Gasselstraat 3. Er wordt hard 
gewerkt aan de inrichting. 
 

 
 
 
VERSLAG 27 01 2022 
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. 

https://steenbreek.nl/
https://www.trefpuntgroeneindhoven.nl/
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- 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. 
 
 


