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VERGADERINGEN. 
 

14 juli 

8 september 

20 oktober 

1 december 

 
PLATFORM WONINGSPLITSING/KAMERBEWONING,  
Paraplubestemmingsplan parkeren, kamerbewoning en woningsplitsing 2021 is vastgesteld. 
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2022-246882.html 
Aanpassingen in het plan: 
- De 'hospita' regeling. Volgens de oude regels mogen er maximaal 2 personen die geen 
gezin vormen in 1 pand wonen. Volgens de nieuwe regels mag de eigenaar er met zijn eigen 
gezin wonen, en 1 huurder nemen (met ook nog maximaal 2 minderjarige kinderen). Het 
wordt nu dus onder meer mogelijk dat een echtpaar of gezin een of meer kamers verhuurt 
aan een moeder met 2 kinderen die na een scheiding woonruimte zoekt.  
 - De gemeente kan afwijken van de 30m regel mits dat niet leidt tot onaanvaardbare 
inbreuk op het woon- en leefklimaat. Een mogelijk geval is dat van een woning, die aan 
beide kanten ingesloten is door studentenhuizen (de laatste 'normale' woning in een rij 
studentenhuizen). Het is dan beter om die woning ook te splitsen in plaats van te eisen, dat 
er op die plek een gezinswoning komt. Van de andere kant is het een versoepeling, die 
misbruikt kan worden. 
 
BERICHTEN VAN DE GEBIEDSCOÖRDINATOR.  
- Het achterpad bij de basisschool De Bergen is volledig bestraat. 
- Voor de Lijsterbesbuurt is er op 12 mei en extra infobijeenkomst geweest over het 
bestemmingsplan in de maak voor het laatste kwadrant van Strijp S (Fase 4). 
- Voor het plan wijkvernieuwing Philipsdorp (Plataanbuurt) laatste fase is er onlangs een 
verkeersbesluit genomen. Momenteel vindt de voorbereiding van de uitvoering plaats 
(bestek opstellen en dergelijke). 
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2022-03/IP-20160033-
Kader%20A0%20DOIP%20november%202021.pdf 
- De herinrichting van het laatste gedeelte van de Strijpsestraat gaat op 20 juni van start. 
De gemeente plaatst voorafgaand daaraan de nodige waarschuwingsborden. 
- Verschillende bewoners hebben de gevaarlijke situatie rond de zebrapaden bij het 
winkelcentrum aan de orde gesteld. De paden zijn niet goed zichtbaar door geparkeerde 
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auto’s en vrachtwagens, er wordt vaak te hard gereden. De gebiedscoördinator heeft de 
zaak aan de betrokken dienst/ technici voorgelegd.  
 
AANDACHTSPUNTEN. 
 
Politiezaken. 
Moderne uitrusting van de (wijk) agent: 
 
De totale uitrusting weegt 15 tot 20 kilo, afhankelijk van individuele keuzes. 
- Het vest is bestand tegen messteken en beschermt afdoende maar niet 100 % tegen licht 
kaliber munitie. Het weegt 4 á 5 kg. 
Links op de schouder is de portofoon bevestigd (of/en een spreeksleutel). 
Een Body Cam is mogelijk, maar niet verplicht. 
 
 

 
 
 
Het koppel is uitgerust met: 
- een zaklamp 
- pepperspray. 
- Handboeien 
- sleutel handboeien.  
- wapenstok, tegenwoordig vervangen door een uitschuifbaar type. 
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- Taser.  
Mag vanaf begin 2022 aan de uitrusting worden toegevoegd.  
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- Vuurwapen. Walther P99Q NL, met 15 patronen magazijn. De patronen zijn van een 
doordringend type, zodat zo weinig mogelijk schade wordt aangericht.  
 

 
Sommige agenten dragen het wapen liever op het been. 
https://politieparcours.eu/home/page%202%20p99q%20nl.html 
 
 

 

https://politieparcours.eu/home/page%202%20p99q%20nl.html
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- Extra magazijn in foedraal voor het vuurwapen.  
- EHBO-uitrusting. Niet standaard.  
- Handschoenen. Rubberen handschoenen voor bescherming tegen infecties etc. Tactische 
handschoenen, voor bescherming in diverse omstandigheden. 
  
De uitrusting is in de loop van de jaren aanzienlijk uitgebreid onder invloed van 
veranderingen in de taakopvatting. In de jaren 80 lag het accent meer op de emotionele  
kant van de relatie tussen politie en burger. Geweld werd zoveel mogelijk vermeden. 
Geleidelijk aan is daar verandering in gekomen. 
 
De politie stelt verwachtingspatronen steeds bij aan de hand van binnengekomen 
meldingen. 
 
Cijfers voor Strijp Binnen vanaf 1 maart, gebaseerd op aangiften en meldingen: 
 
Aangiften van diefstal: 
46 fietsen, overal in de wijk. Het winkelcentrum is dus niet het voornaamste doelwit.  
2 motorfietsen 
4 auto’s 
5 snorfietsen 
Verder: 
2 woninginbraken. 
3 gevallen van heling. 
22 meldingen van overlast door verwarde personen, vaak in verband met drugs en/of 
psychoses. 
15 meldingen van overlast door daklozen. 
3 winkeldiefstallen. 
2 verdachte situaties. 
 
De problemen met verwarde personen en daklozen vallen op. Het gaat om een groot 
probleem.  
De politie pakt het aan in samenwerking met hulpverlenende instanties en zou graag zien 
dat burgers verdachte gevallen van ontsporing melden bij WijEindhoven. 
https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47015NED/table?ts=1655298554977 

https://data.politie.nl/#/Politie/nl/dataset/47015NED/table?ts=1655298554977


02 06 2022 

Gevallen, die bij de Woonoverlast- app of BuitenBeter- app worden gemeld, komen via de 
gemeente bij de politie terecht. Die kan geen oplossingen bieden, maar wel bij instanties 
gemotiveerd aandringen op ingrijpen en aanpakken.  
De gevallen worden eerst aan WijEindhoven voorgelegd en vandaaruit doorverwezen naar 
speciale teams, zoals het Regieteam-Plus Dak-en Thuislozen, https://www.digitale-sociale-
kaart.nl/organisatie/gemeente-eindhoven-dienst-werk-zorg-en-inkomen/regieteam-plus-
dak-en-thuislozen.html  
Gedwongen opname is alleen mogelijk in geval van een noodsituatie, op eigen verzoek of als 
gevolg van een gerechtelijk besluit. 
Crisisopvang is alleen voor personen, die een gevaar vormen voor zichzelf of derden. 
In de overige gevallen wordt in eerste instantie niet ingegrepen. 
 
Strijp Binnen (Oud Strijp) heeft voor een groot deel nog een dorpskarakter, maar de 
diversiteit van de bevolkingssamenstelling groeit. De laatste jaren is de mentaliteit harder 
geworden. De animo om een structurele bijdrage te leveren aan de gemeenschap is sterk 
afgenomen. Men heeft geen tijd meer voor sociale controle. 
De Politie staat voortdurend onder grote druk en bepaald alleen aan de hand van meldingen 
of actie noodzakelijk en mogelijk is. 
Wijkagenten worden tijdens voetbalwedstrijden aan de ME toegevoegd.  
Rechercheursteams werken tegelijk aan verschillende zaken.  
De vergrijzende samenleving maakt een andere aanpak noodzakelijk. 
 
Er vindt een kentering plaats in de aanpak van verdachte zaken. Aanpassingen van methodes 
en bevoegdheden maken het mogelijk criminele activiteiten beter aan te pakken of te 
controleren. Inbeslagname van verdachte goederen of voertuigen is gemakkelijker 
geworden. 
 
Penningmeesterzaken 
- de aanvraag voor de extra kosten van Buurttuin Philipsdorp is goedgekeurd.  
- De verantwoording voor 2021 is goedgekeurd, de subsidie is definitief vastgesteld. 
 
Ontmoetingsplek. 
- De werkgroep heeft de zeilen voor de ontmoetingsplek besteld. Daarmee is de inrichting 
compleet. 
De kleur komt overeen met die van de elementen, uitvoering en detaillering zijn vastgesteld. 
- De masten krijgen speciaal ontworpen extra klemogen. 
- Het probleem van de roestvorming rond de bouten is opgelost.  
- De stichting is eigenaar van de objecten en daarmee ook verantwoordelijk voor het 
onderhoud en aansprakelijk bij schade aan de elementen. 
 
Werkgroep Verkeer. 
- Het Parkeerterrein achter AH heeft nu betaald parkeren. De code is actief vanaf 14 juni. 
- Geen nieuws over betaald parkeren op het Trudoplein. De handhaving rond de ingang van 
de Trudokerk heeft weinig effect omdat er steeds andere parkeerders gaan staan.   
Ontwikkeling terrein Strijpsestraat 95. 
Alleen de schetsplannen zijn bekend. Het wachten is op publicatie van 
bestemmingsplan/omgevingsvergunning. 

https://www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/gemeente-eindhoven-dienst-werk-zorg-en-inkomen/regieteam-plus-dak-en-thuislozen.html
https://www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/gemeente-eindhoven-dienst-werk-zorg-en-inkomen/regieteam-plus-dak-en-thuislozen.html
https://www.digitale-sociale-kaart.nl/organisatie/gemeente-eindhoven-dienst-werk-zorg-en-inkomen/regieteam-plus-dak-en-thuislozen.html
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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. De bouw is naar verwachting in mei 2023 gereed. De omwonenden worden nog 
geïnformeerd. 
- Kerkakkerstraat 51- 53 is bewoond 
- Nieuwe ontwikkelingen van het Cederlaanproject zijn te vinden op https://www.ed-
cederlaan.nl/nieuws/stand-van-zaken 
Voor de eerste presentatie van de herontwikkeling van het terrein 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/   
 

https://wonenindegebroeders.nl/
https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/stand-van-zaken
https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/stand-van-zaken
https://www.ed-cederlaan.nl/nieuws/terugblik-informatieavond
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/
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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/  De sloop van het gebouw naast het stadion is begonnen 
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/stadsdeel-
strijp/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  
Voor de Lijsterbesbuurt is er een extra infobijeenkomst geweest op 12 mei j.l. over het 
bestemmingsplan in de maak voor het laatste kwadrant van Strijp S (Fase 4). 

https://eurostaeteeindhoven.nl/
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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- Het definitieve plan voor het laatste stukje wijkvernieuwing Philipsdorp (Plataanbuurt) is te 
vinden op https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2022-03/IP-20160033-
Kader%20A0%20DOIP%20november%202021.pdf    
Voor het plan wijkvernieuwing Philipsdorp (Plataanbuurt) laatste fase is er onlangs een 
verkeersbesluit genomen. Momenteel vindt de voorbereiding van de uitvoering plaats 
(bestek opstellen en dergelijke). Start uitvoering waarschijnlijk in het najaar van 2022. 
 
Buurttuin Philipsdorp. 
Buurttuin Philipsdorp krijgt een aanvullende subsidie om onverwachte kosten te dekken. 
De vergadering  
De vergadering heeft zich duidelijk uitgesproken voor ondersteuning van Buurttuin 
Philipsdorp, omdat het om een unieke voorziening voor de hele buurt gaat. De kosten 
betreffen niet alleen de aanplant, maar ook de inrichting van het terrein en de extra 
voorzieningen (picknicktafels, speciale bakken voor de fruitbomen, barbecue gelegenheid 
etc. ). Voor subsidie aanvragen voor aanplant in buurt of straat geldt een eenmalige subsidie 
van maximaal 200 €. 
 
VERSLAG 21 04 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. 

https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2022-03/IP-20160033-Kader%20A0%20DOIP%20november%202021.pdf
https://www.eindhoven.nl/sites/default/files/2022-03/IP-20160033-Kader%20A0%20DOIP%20november%202021.pdf
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- Seniorenzaken, gehandicapten. 
- De rol van WijEindhoven, Buurt in Bloei voor de wijk. 
- 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. 
 
 
. 


