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BEZOEK VISITATIECOMMISSIE.
Wij hebben de commissie duidelijk gemaakt, dat het Wijkoverleg buurtinitiatieven
ondersteunt en stimuleert en zich bij voorkeur inzet voor projecten, ontwikkelingen en
belangen voor de hele Wijk. Wij hebben de eigenheid van Wijkoverleg Strijp binnen de Ring
als ogen en oren van de wijk en overlegplatform voor bewoners, organisaties en instanties
onder de aandacht gebracht.
De Visitatiecommissie adviseert om subsidiemogelijkheden voor activiteiten breed onder de
aandacht te brengen en bewoners meer tot activiteiten aan te sporen. Onze pogingen tot
actief werven in het verleden hebben niet veel opgeleverd. We wijzen via Website en
Facebook voortdurend op onze bereidheid en middelen om initiatieven te ondersteunen.
Het Iepenblaadje zou daarbij ook een rol kunnen spelen.
Wij hebben niet het vermogen om verborgen talent op- en aan te sporen, dat is de opdracht
van de verbinder van Buurt in Bloei. We zouden graag zien, dat hij deelneemt aan de
vergaderingen. De beste resultaten komen voort uit ervaringen met succesvolle initiatieven.
Klachten over misstanden en bouwprojecten kunnen ook tot actie leiden. Eigenbelang speelt
een belangrijke rol.
BERICHTEN VAN DE GEBIEDSCOÖRDINATOR.
- Voor de bestrating van het achterpad bij St Severusstraat/basisschool de Bergen is budget
beschikbaar gekomen. De uitvoering is gestart.
- Voor de Lijsterbesbuurt komt er in mei een extra infobijeenkomst i.v.m. de komende
ontwikkeling van Strijp S, fase 4.
- In Microlab op Strijp S worden nu Oekraïners opgevangen, vandaaruit wordt verdeling over
de regio geregeld.
- Naast het Philipstadion is men begonnen met sloopwerk t.b.v. EuroStaete. Op heel veel
plekken in de wijk wordt nu aan of naast de weg gewerkt. Zie:
https://live.andes.nl/eindhoven
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- Het definitieve plan voor het laatste stukje wijkvernieuwing Philipsdorp is al een aantal
maanden klaar en is nu ook te vinden op
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2022-03/IP-20160033Kader%20A0%20DOIP%20november%202021.pdf
De verwachting is dat in het najaar met de werkzaamheden zal worden gestart.
- Van 7 tot 20 maart is de vergroening van de Trudostraat uitgevoerd.
Bewoners zijn hierover geïnformeerd.
AANDACHTSPUNTEN.
Politiezaken
- Op het veld naast Het Bellefort is de laatste 3 maanden sprake van een sterke toename van
overlast door hondenbezitters, die de regels aan hun laars lappen. Het veld is al jaren
verboden terrein voor honden. Handhaving kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van
het probleem.
Penningmeesterzaken
- Buurttuin Philipsdorp heeft te maken met extra kosten.
- Het terrein voor de ingang van het clubgebouw van scouting St. Rafaël is opgeknapt.
Ontmoetingsplek.
De drie laatste elementen zijn op 2 mei op het Trudo(kerk)plein geplaatst.

De schaduwdoeken zijn nog in de maak.
Rond de bevestigingsbouten van de masten en rugleuningen is roest waargenomen. Dat is
nog een punt van aandacht.
We hopen dat de wijk de mogelijkheden van de ontmoetingsplek zal ontdekken. Hij wordt
volgens waarnemers al regelmatig voor ontmoeting en verpozing gebruikt.
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De elementen zijn niet voor alle senioren geschikt om op te zitten. De oorspronkelijke
bankjes zijn daarom teruggeplaatst en wel zo, dat grootouders hun kleinkinderen kunnen
zien als die op de elementen spelen.
Buurttuin Philipsdorp.
Onlangs zijn 6 fruitbomen in bakken op het terrein geplaatst en is een deel van het grasveld
uitgegraven t.b.v. een aanplant. Het vrijgekomen zand is de basis voor een zit- en
leunheuvel.
AED Philipsdorp.
Het grote probleem blijft de werving en opleiding van vrijwillige instructeurs.
In de praktijk blijkt dat incidenten een wervend effect hebben. De gebiedscoördinator is op
zoek naar een oplossing.
Werkgroep Verkeer.
- Op het terrein aan het begin van de Engelsbergenstraat worden 3 extra parkeerplekken
ingericht. Het parkeerbord ter plekke geeft aan dat er binnen de vakken geparkeerd moet
worden. Foutparkeerders riskeren een boete.
- Binnenkort start een aanvraagprocedure voor betaald parkeren tot de Willem de Rijkelaan.
- Voor het terrein achter AH, Tjalkstraat, geldt vanaf 1 mei aangepast betaald parkeren.
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95.
De gebiedsmanager Woensel Noord en Strijp, wethouder Torunoglu, twee
vertegenwoordigers van de ontwikkelaar en twee bewoners zijn ongeveer 7 weken geleden
bijeengekomen voor overleg. Daarbij is beloofd dat er een buurtonderzoek naar de effecten
van het project gedaan zou worden. Dat onderzoek heeft nog niet plaatsgevonden. De
Werkgroep Kerckewoud heeft bewoners in het gebied rond Strijpsestraat 95 geïnformeerd
over zijn visie. Die visie is verwoord in de pdf “Bewonersgroep KerckeWoud Strijp”, die op de
website is gepubliceerd. De werkgroep heeft zich intussen georiënteerd op vergelijkbare
projecten in Eindhoven en Tilburg.
De werkgroep heeft in principe geen bezwaar tegen bebouwing van het gebied.
Ontwikkeling rafelige lijn, plannen van de Ven en Co/ Vogelzangterrein, andere
bouwplannen.
- CPO-Philipsdorp (VVE La Linea) bouwt voort.
- De uitvoering van het bouwproject van de Ven en Co/ Vogelzangterrein is in de laatste fase.
Zie: https://wonenindegebroeders.nl/
- De omgevingsvergunning (V20/39823) voor Frederiklaan 1 (ANWB-gebouw), 49 studio’s, is
verleend. Op 5 mei beginnen de sloopwerkzaamheden, de bouw is naar verwachting in mei
2023 gereed. De omwonenden worden nog geinformeerd.
- Kerkakkerstraat 51- 53, twee woningen, is voltooid, maar staat momenteel leeg. Er zijn 4
postvakken.
- Nieuwe ontwikkelingen van het Cederlaanproject zijn te vinden op https://www.edcederlaan.nl/nieuws/stand-van-zaken
Voor de eerste presentatie van de herontwikkeling van het terrein zie: https://www.edcederlaan.nl/nieuws/terugblik-informatieavond en
https://www.ed.nl/eindhoven/buurt-cederlaan-in-eindhoven-vreest-inkijk-in-tuinen-doorplan-voor-woontoren-van-45-meter~a2a03b4d7/
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- 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/ Het gebouw naast het stadion wordt gesloopt.
Hartje Eindhoven en Eurostaete vormen samen Groot Hartje Eindhoven.

- 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/stadsdeelstrijp/strijp-s-fase-4. en
www.eindhoven–.nl/strijp-s-fase4
Op 10 februari J.L. was er een informatieavond, een verslag hiervan is hier terug te zien:
https://www.youtube.com/watch?v=oq1tI2oGuPk
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- Het definitieve plan voor het laatste stukje wijkvernieuwing Philipsdorp (Plataanbuurt) is te
vinden op https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2022-03/IP-20160033Kader%20A0%20DOIP%20november%202021.pdf Start uitvoering waarschijnlijk in het
najaar van 2022.
Verlichting Strijpsestraat-midden.
Bewoners van Strijpsestraat- midden zouden graag zien dat de oude lichtvervuilende
lantaarnpalen worden vervangen. Ze willen ook de vergroening van de straat aanpakken.
Hulpactie Hrubieszow.
De actie ter ondersteuning van Hrubieszow en omgeving in Oekraïne is geslaagd. Er zijn
meerdere transporten naar den Haag gegaan, UDEA/ Ekoplaza heeft pallets met diverse
artikelen ter beschikking gesteld. Intussen is opvang voor Oekraïners geregeld op Strijp S in
Microlab, in het voormalige gebouw van de Rabobank aan de Boschdijk en bij het vliegveld.
VERSLAG 10 03 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.
- De rol van WijEindhoven, Buurt in Bloei voor de wijk.
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- Ontwikkelingen op parkeergebied. Betaald parkeren Trudokerkplein.
- Woningsplitsing en ondermijning.
- Ontmoetingsplek Trudoplein.
- Verkeersveiligheid Trudokerkplein en Strijps Bultje.
- Herinrichting eind Hastelweg en Strijpsestraat en aanpak onveilige kruispunten met de
Rondweg, Herinrichting Strijpsestraat midden en Schootsestraat.
- Grote bouwprojecten, ingrijpende veranderingen in de wijk, verkeerscirculatieplan.
- Gebiedsprogramma Strijp.
- Buurttuin Philipsdorp.
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