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Aanwezig:
Mieke Voll
Wendy Hesse
Jeannoux Driessen
José Graafsma
Sahin Ekici
Jenny Valk
Gerrit Spaninks
Jeroen Pijnenburg
Peter Vervest
Henk van Liempt

Voorzitter BPWH/voorzitter LT
Senior klantbeheerder Woonbedrijf
Consulente sociaal beheer Wooninc .
Wijkcoördinator Gemeente Eindhoven
Buurtbrigadier
Penningmeester BPWH
Bewonersplatform Woensel – Noord
Buro Cement
Voorzitter Wijkcentrum Heidehonk Woenselse Heide
Notulist

Afwezig met kennisgeving:
Klien van der Burgt
Erik Vos
Christine Merckx

Secretaris BPWH
Voorzitter ‘In de Bergen’
Lid Bewonersplatform WN.

Afwezig zonder kennisgeving:
Yvonne van Eersel
Mariska Wiersma

Vertegenwoordigster de Eerdbrand
Medewerkster Zuidzorg

Agendapunt 1 Welkom .
Mieke Voll opent de vergadering en heet alle aanwezigen van harte welkom, in het bijzonder Jeroen, die voor de
eerste keer aan de bijeenkomst van het LT deelneemt.

Agendapunt 2 Politie
Sahin meldt dat Eindhoven wordt geteisterd door een inbraakgolf. Ook de Woenselse Heide ontkomt hier niet
aan. Dit jaar alleen al hebben 6 inbraken of pogingen daartoe in de wijk plaats gevonden, deze week een inbraak
met veel geweld in de Grebbeberglaan en een poging daartoe in de Texellaan.
De inbraken worden veelal gepleegd door jongeren op scooters. Via de brandgangen zien deze vaak kans om te
ontkomen. Het plaatsen van poorten in de brandgangen wordt door de gemeente Eindhoven voor een gedeelte
gesubsidieerd. Ook de politie patrouilleert uiteraard zoveel mogelijk.
Jeannoux meldt dat Wooninc alleen poorten in de brandgangen plaatst wanneer de betrokken buurtbewoners
unaniem met plaatsing akkoord gaan, dit nadat buurtbewoners de aanvraag daartoe gedetailleerd hebben toegelicht.
Sahin drukt de aanwezigen op het hart om zeker de komende carnaval alert te zijn op inbrekers. Ook wanneer je
jongeren op een bromfiets opmerkt die zich verdacht gedragen, schroom dan niet om de politie te alarmeren.
Vraag: bieden de steigers, die momenteel vanwege de renovatie tegen de gevels geplaatst staan, geen extra mogelijkheden aan inbrekers? Jeannoux: er is daar nog niets van gebleken, al zat er nu wel een persoon op.
Jeannoux heeft wel een haveloze en mogelijk zelfs laveloze fietser in de wijk opgemerkt. Sahin reageert met de
opmerking dat er daar meer van in de wijk verblijven.
Ten aanzien van de camper op de Sallandlaan zegt Sahin toe dat hij op korte termijn gaat kijken. Ook meldt hij
dat hij een reeds een paar keer op een adres , aangegeven door BPWH, is geweest. Echter de bewoonster is niet
thuis of doet niet open.
Op de vraag van Jeroen vertelt Sahin dat de wijk momenteel geen overlast ondervindt van jongeren. In het Henri
Dunantpark en de Autowijk zijn deze jongeren wel aanwezig. Kennelijk is de jeugd uit onze wijk naar elders
uitgeweken.
Na deze laatste opmerking wordt Sahin bedankt voor zijn inbreng en verlaat daarop aansluitend de bijeenkomst.

Agendapunt 3 Op- en aanmerkingen op de notulen vorige vergadering
Anko Schaak is zijn belofte om een stukje te schrijven voor de website m.b.t. zijn functie vervulling in de wijk
niet nagekomen. Wendy zal hem daar nog toe aansporen.
De opmerkingen van Franka zijn in goede orde ontvangen, evenals de toevoegingen van Jose.

Agendapunt 4 Speerpunten Woenselse Heide
De speerpunten zijn de vorige vergadering niet behandeld omdat Wendy deze eerst in het professionaloverleg
wilde bespreken. José heeft iedereen vanmiddag de geactualiseerde speerpunten doen toekomen.
Wendy is op zoek naar positieve sleutelfiguren in de wijk die, na een selectie, kunnen deelnemen aan een masterclass in Unitas op 24 april van 19.00 uur tot 21.30 uur. De masterclass wordt o.a. financieel mogelijk gemaakt
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door het Oranjefonds. De voorkeur gaat uit naar deelnemers die zich voor het eerst aanmelden, om zo nieuwe
mensen te werven, t.b.v. het wijkgebeuren. In het kader van het project Supertol wordt hen gevraagd om hun
drijfveren en ambities te formuleren. (Deze teksten worden vervolgens door de kunstenaar Thijs Rooijakkers verwerkt in een
aantal kunstwerken in de openbare ruimte van de wijk. Het einddoel is een permanent kunstwerk bij het nieuwe busstation in
Woensel. Deze tekst stamt van de betrokken site: www.supertol.nl .) Mieke geeft aan dat Christine mogelijk een goede

kandidaat is om aan dit project deel te nemen. Mogelijk kan ook een van de dames van de vrijdagmorgengroep
zich kandidaat stellen. Jeroen zal informeren of dit mogelijk is. Wanneer de gegevens van aspirant kandidaten
zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer aan Wendy worden doorgegeven, dan zorgt zij voor de rest.
Wendy heeft geld gereserveerd voor vervoer van afval naar de kraakwagens op 29 maart aanstaande voor minder
valide bewoners die daar zelf niet toe in staat zijn. Een auto met aanhangwagen is hiervoor beschikbaar. Ze overlegt hierover met Jose en Fatima, die de opschoonactie coördineren.

Agendapunt 5 Vragen / opmerkingen vanuit de Eerdbrand
Vertegenwoordigers van de Eerdbrand hebben aangegeven, dat zij meer betrokken willen worden met de wijk,
aldus Mieke, maar zijn desondanks vanavond dus niet aanwezig.
José meldt dat de medewerkers van de Eerdbrand ontzettend druk bezig zijn, zo waren bij het professionals overleg van 24 februari ook vertegenwoordigers van de Eerdbrand aanwezig. Bovendien participeert de Eerdbrand in
het onderzoek naar de behoeften van de wijk en wordt de bibliotheek in de Eerdbrand gehuisvest. Tenslotte
streeft de Eerdbrand naar samenwerking met het Heidehonk.

Agendapunt 6 Vragen / opmerkingen vanuit de Bergen
Erik Vos is niet aanwezig en bijgevolg zijn er geen opmerkingen vanuit de Bergen.

Agendapunt 7 Vragen / opmerkingen vanuit BPWH
José heeft binnenkort een onderhoud met de projectleider van de gemeente waarin onze wensen vwb het winkelterrein aan het Nederlandplein kunnen worden meegenomen. Zo is bv tijdens de verbouwing van de Lidl de
fietscarrousel voor de Lidl weggehaald maar niet teruggeplaatst. Er staat nog het e.e.a. in een depot van de gemeente. Uiteraard is de projectontwikkelaar eigenaar van het terrein, maar dat neemt niet weg dat hij waarschijnlijk blij is als de gemeente een fietscarrousel plaatst en daarmee de klanten van de Lidl ter wille is.

Agendapunt 8 Heidehonk (HH)
Peter deelt mede dat de problematiek m.b.t. de exploitatie van het HH mede dankzij de inzet van José is opgelost
en dat bestuur en vrijwilligers eensgezind hun uiterste best doen om het HH voor de buurt te behouden.
Peter meldt tevens dat op 24 februari een gesprek met de Eerdbrand heeft plaats gevonden o.l.v. José, om te
verkennen of samenwerking met de Eerdbrand mogelijk is waarbij elkaars zelfstandigheid wordt gerespecteerd.
Het HH neemt deel aan de dag van Zorg en Welzijn op 15 maart a.s. Belangstellende bezoekers van de Eerdbrand worden naar het HH verwezen. Het HH nodigen de huurders uit om zich die dag in het HH te presenteren
en aldus meer bekendheid aan hun activiteiten te verlenen.
Buro Cement neemt ook deel aan deze presentatie en zal de dames van de vrijdagmorgengroep verzoeken die
dag hapjes te presenteren en betaalt de door de bezoekers verbruikte consumpties
Gerrit bedankt Wendy voor de geleverde verf t.b.v. het wijkcentrum en richt zich meteen tot Jeannoux met de
vraag of zij ook iets voor het HH kan betekenen. Zo zou het prachtig zijn wanneer niet alleen alle huizen in de
straat worden gezandstraald, maar dat Wooninc. ook het HH zou zandstralen. Jeannoux zegt toe het een en ander
te zullen onderzoeken. Jose kan tenslotte ook nog mededelen dat er in haar begroting geld is gevonden dat kan
worden aangewend t.b.v. de renovatie van de toilettengroep.
De wethouder Torunoglu heeft toegezegd dat hij het HH zal blijven steunen, aldus meldt José.

Agendapunt 9 Platform
Gerrit meldt:
 9 maart vindt de jaarvergadering van het platform plaats in het HH.
 15 maart staat in het HH een kraam waarin voorlichting wordt verstrekt over diefstalpreventie, hang en
sluitwerk enz. door experts.
 22 april staat in de Eerdbrand een identieke kraam tijdens een voorlichtingsavond over BPT
 25 mei houdt het platform een open dag in de Mortel.

Agendapunt 10 Trapveldje Veluwelaan
De feestelijke opening vindt plaats op 11 juni tijdens de landelijke straatspeeldag.
Jeroen stelt voor om van dit gebeuren een geweldige happening te maken. Wanneer de Urban Culture groep
meewerkt aan dit spektakel met een optreden kan dit een geweldige opsteker zijn. Deze groep verzorgt o.a. op-
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tredens van hiphoppers en BMX fietsers. Vanzelfsprekend moeten de jongeren die zo nauw hebben meegewerkt
aan de totstandkoming van het veld niet vergeten worden. José zal Jeroen de n.a.w. gegevens van de betrokken
jongeren aanleveren zodat hij ze kan benaderen. Ook gaan José, Wendy en Jeroen op 13 maart samen met deze
jongeren het ontwerp van het veldje bekijken.
José wil ook nog afvalbakken laten oppimpen en plaatsen. De aanleg van het veldje start in april.
Mieke meldt dat de straatspeeldag wordt georganiseerd door BPWH met medewerking van enorm veel vrijwilligers. De attracties worden dit jaar wsl gehuurd van Eijkemans die modernere uitrusting beschikbaar heeft dan de
vorige verhuurder. De plaats is het plantsoen aan de Veluwelaan en de weg vanaf Twentelaan tot de Betuwelaan,
het winkelcentrum aan het Nederlandplein blijft bereikbaar. José gaat de Ergon vragen op 11 juni ’s morgens de
honden uitwerpselen te verwijderen.

Agendapunt 11 Rondvraag
Peter: het HH organiseert de rommelmarkten niet meer.
José: Eindhoven neemt deel aan het project Slim Licht. De wijk Woenselse Heide is mogelijk kandidaat om als
proeftuin te fungeren. Op de site van de gemeente Eindhoven is alle informatie m.b.t. dit onderwerp beschikbaar
op de site www.eindhoven.nl/slimlicht .
Wendy uit haar bezorgdheid t.a.v. de kwetsbaarheid van degenen die nu verantwoordelijk zijn van de verdeling
van het geld t.b.v. de financiering van activiteiten voor de bewoners. Mieke geeft aan dat BPWH geld beschikbaar heeft voor dergelijke activiteiten, de beslissing over toekenning wordt genomen door vijf personen binnen
BPWH, dus voor die bezorgdheid is geen reden. In 2013 is er geen enkele aanvraag ingediend en dus niets afgewezen. In 2014 wordt de Biodiversiteitgroep “gesponsord” door BPWH en wordt de Kids Club “gesponsord”
door In de Bergen.
Wendy stelt voor om kaders aan te geven waarbinnen aanvragers zelf aangeven waarvoor zij geld zouden willen
en wel voor 1 september van het jaar. Dan kan BPWH voor 1 oktober de begroting bij de gemeente in dienen.
Jenny geeft aan dat BPWH dit jaar € 5.400,-- ontvangt van de gemeente Eindhoven, zijnde € 2,50 per bewoner,
t.b.v. activiteiten. Niet geaccordeerde uitgaven worden niet vergoed en overschotten moeten aan de gemeente
worden terug betaald.
Mieke geeft aan het niet eens te zijn met Giel Janssen , subsidieverstrekker namens de gemeente , over de uitgaven van het Multicultureel Woenselse Heidespektakel. Giel vond de kosten te hoog in verhouding tot het hele
jaar . Jenny merkt op dat er van ons budget 2200 euro is gebruikt en van het toenmalige BPWH2 1200 euro , de
rest kwam niet uit de gemeentelijke subsidie.
Wendy stelt dat we creatiever moeten gaan begroten. Mieke merkt op dat dit reeds gebeurt: het wijkfeest is nu op
burendag.
Wendy: het is haar opgevallen dat door buurtbewoners geen gebruik wordt gemaakt van de Kwiekroute. Dat is
juist, bewoners van de Eerdbrand doen dat wel.
Mieke vraagt Jeannoux of het mogelijk is om in de flat op de Vaalserbergweg een afgesloten informatiekastje te
hangen. Dat kastje blijkt er te zijn wel maar niemand heeft een sleutel. Jenny zou graag de sleutel in bezit hebben, namens BPWH , zodat zij actuele informatie kan plaatsen in het kastje. De informatie die nu in het kastje
hangt dateert van jaren terug.
Jenny herinnert Jeannoux eraan dat Wooninc. in januari de renovatie van de lift in de blauwe flat zou aanpakken,
die is nog altijd niet van start gegaan. Bovendien heeft de blauwe flat maar één lift dus zal bij de renovatie aanvullende faciliteiten moeten worden geplaatst. Van de oudere bewoners kan niet verlangd worden dat zij met de
trap naar de 9e etage gaan.
Jenny vraagt tenslotte wanneer keukens, badkamers e.d. vervangen worden en wanneer renovatie van het gebouw plaats vindt waarbij m.n. isolatie zal worden aangebracht. Jeannoux antwoord, dat Wooninc. pas overgaat
tot vervanging of herstel van keukens, badkamers e.d. in een flat wanneer individuele bewoners daarom vragen.
Renovatie van de hele flat is voorlopig zeker niet aan de orde.
Peter vraagt José of een defibrillator in het HH kan worden geplaatst en zo ja onder welke voorwaarden. José
zegt toe dit na te zullen vragen en Peter te informeren.
Afsluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit Mieke de vergadering om 21.15 uur en dankt alle aanwezigen voor hun positieve inbreng.
Datum volgende vergaderingen
26 juni , 25 september en 11 december.
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