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Jaarverslag 2017 
In het boekjaar 2017 kreeg het bewonersplatform andermaal erkenning door de gemeente. Dit geschiedde 

door dat de gemeente het bewonersplatform opnieuw structureel subsidie verstrekte, waardoor het 

platform financieel in staat was middels bijeenkomsten contact te onderhouden met de bewoners-

vertegenwoordigingen in Woensel Noord en bovendien wijk overschrijdende initiatieven en acties te 

ondersteunen.  

 

In 2017 hebben we 5 platform vergaderingen gehouden, verdeeld over het jaar.  

In februari is helaas Joyce Hijdra overleden, manager van Woonbedrijf, en mede-initiator bij de 

oprichting van ons platform in 2009. Zij geloofde sterk in de kracht van burgerparticipatie. 

 

Begin van het jaar is een werkgroep gestart met als doel de gemeente te overtuigen en mee te denken om 

de hoogspanningsleidingen in Woensel Noord onder de grond te krijgen.  

In mei werd door een Beleidsadviseur van de gemeente uitgebreid achterliggende informatie verstrekt 

over hoe de hoogspanningsleidingen passen binnen de totale infrastructuur van provincie en gemeente. 

Later in het jaar is een brief gestuurd naar de politieke partijen van de gemeente Eindhoven om aandacht 

te vragen in aanloop naar gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018. 

Ook hebben we in onze platform vergaderingen het gehele jaar aandacht besteed aan het plaatsen van 

AED’s in de verschillende wijken, waartoe ook een werkgroep HartVeilig werd opgericht. 

Een ander onderwerp wat regelmatig aandacht kreeg was de werkgroep Geluidsoverlast rondom 

welschap. Later in het jaar is hier een Stichting Leefbaarheid Eindhoven Airport uit ontstaan. Het 

platform is geen trekker hierin, maar wel sterk betrokken en ondersteunt het initiatief. 

Het Uitvoeringsprogramma Burgerinitiatieven 2014 - 2018 (Maak ’t Mee / Maak ’t Meer) van waaruit 

een aantal programmalijnen werden gedefinieerd, werd uitgereid toegelicht door Henri Koolen. 

Reorganisatie bij de politie was regelmatig een agendapunt. Dit ook omdat “wisseling van de wacht” bij 

de politie ons steeds andere contacten aangaf. Een vast aanspreekpunt is inmiddels gevonden.  

De buurtpreventie teams in de verschillende wijken van Woensel Noord zijn allen erg actief, maar 

worden niet voldoende ondersteund door de gemeente. Daartoe is een brief gestuurd naar B&W en is daar 

extra aandacht voor gevraagd. 

Verder was er ook dit weer het multiculturele festijn Wervelend Woensel, dat in mei in het Henri 

Dunantpark werd georganiseerd. Door onze verkregen subsidie hebben we ook een wezenlijke financiële  

bijdrage kunnen leveren. Het festijn, als wijkoverschrijdende activiteit, is mede mogelijk omdat het 

platform als rechtspersoon daarin betrokken is. 

Doordat 2 bestuursleden tijdig te kennen gaven eind 2017 / begin 2018 te stoppen als bestuurslid is met 

name in het najaar extra aandacht besteed om aanvulling voor het bestuur te krijgen. We zijn er in 

geslaagd om 2 nieuwe bestuursleden aan te trekken. Als Stichting wordt de taakverdeling binnen het 

bestuur onderling vastgesteld. 

De activiteiten van de 2 commissies die aan het platform zijn gekoppeld, het Seniorenplatform en het 

Inbraak Preventie Team worden verder in dit verslag toegelicht.  

Bestuur 
Het bestuur van het bewonersplatform kwam in het verslagjaar maandelijks bijeen, enerzijds om de 

actualiteit van de dag te bespreken en het in deze in te nemen standpunt te bepalen, anderzijds om de 

diverse platform vergaderingen voor te bereiden en de daarin genomen besluiten uit te voeren. Voor 

geïnteresseerden is een extract van de notulen van deze bijeenkomsten op aanvraag beschikbaar. 

 

Inbraak Preventie Team 
Het Inbraak Preventie Team vormt sedert december 2015 een onderdeel van het bewonersplatform 

Woensel Noord. 

Historie 
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In 2013 heeft een team bestaande uit 4 personen de handen ineen geslagen met als doel de veiligheid van 

met name zelfstandig wonende senioren te bevorderen. Dit idee werd door de gemeente Eindhoven, als 

vertegenwoordiger van de zich terugtrekkende overheid, niet alleen omarmd, maar ook financieel 

ondersteund. Zo vond het team, in deze de gemeente Eindhoven, als zeer gewaardeerde partner en zijn de 

in 2017 gemaakte kosten, als vervoerskosten, stand huur enz. door de gemeente rechtstreeks aan de 

teamleden vergoed. Er werden geen kosten gemaakt ten laste van het platform. 

Niet alleen de gemeente Eindhoven, maar ook  o.a. de firma’s Nemef  Assa/Abloy  Philips  3tip deurspion 

hebben om die reden welwillend materialen ter beschikking gesteld. Verder heeft het team 

met financiële hulp van partners een tent aangeschaft om zo een goede voorlichting met betrekking tot 

veilig wonen te kunnen geven. 

 

Het Bewonersplatform fungeert dus voornamelijk als rechtspersoon voor de commissie. 

Het team staat minstens 1 maal per maand ergens in een wijk van Eindhoven om te vertellen over de 

inbraakpreventie en de daarmee samenhangende veiligheid van woningen. Vol trost kan het team melden, 

dat de faam tot ver in de regio is doorgedrongen, wat tot gevolg had, dat zelfs van buiten de gemeente 

Eindhoven wordt verzocht om een expositie te verzorgen. 

 

Seniorenplatform 
Vanaf september 2011 heeft het Seniorenplatform zich aangesloten als commissie bij het 

Bewonersplatform. Voornaamste redenen waren financiële ondersteuning voor vergaderingen en 

activiteiten en de rechtspersoon status van Stichting Bewonersplatform Woensel Noord. De doelstellingen 

zijn nog steeds : een paraplufunctie voor belangenbehartiging voor senioren initiatieven, bewoners 

organisaties en leefbaarheid teams in Woensel Noord.  

 
Het Seniorenplatform bestaat uit enthousiaste betrokken vrijwilligers, als vertegenwoordigers met 

mandaat vanuit de diverse wijken in Woensel Noord, met als doel specifieke zaken aangaande senioren te 

bespreken, en waar nodig daartoe acties te ondernemen. Het platform fungeert grotendeels als een 

“denktank” waarbij onderlinge uitwisseling erg belangrijk is. Van elkaar leren en Samen Sterk. 

Deelnemers aan het platform zijn ook vertegenwoordigers van professionele organisaties (Zorg en 

Gezondheids instellingen) zoals de gemeente, KBO, Zonnebloem, WIJeindhoven, Rode Kruis en Buro 

Cement. Het Seniorenplatform is ook vertegenwoordigd in het Overleg Voor Ouderenorganisaties, waar 2 

maandelijks overleg plaatsvindt met senioren vertegenwoordigers van alle stadsdelen van Eindhoven.  

 

2017 stond in het teken van thema’s behandelen. Zo hebben we regelmatig gesproken over het opzetten 

en uitgeven van een “papieren” sociale kaart (meterkast kaart). In allerlei uitvoeringen is digitale 

informatie op te vragen via social media, wat echter vaak te moeilijk of zelfs niet mogelijk is voor oudere 

senioren. Er is een pilot gedaan in wijk de Tempel, met redelijk positief respons. Later in het jaar is een 

enquête gehouden in verschillende seniorengebouwen in Woensel Noord, maar de reacties daarop waren 

minimaal. Nog steeds wordt gekeken hoe we allerlei zinnige informatie voor senioren kunnen aanbieden. 

Dat opnemen in de verschillende wijk krantjes lijkt het meest voor de hand liggend, maar niet iedere wijk 

heeft een krantje dat regelmatig wordt uitgegeven. 

Uitgebreid gesproken over “Zelfstandig Wonen” in relatie met zelfredzaamheid. Verder het thema 

“Eenzaamheid” regelmatig besproken, waar verder in het jaar ook een symposium over is gehouden door 

Buro Cement (27 september) tezamen met de gemeente. Dit thema blijft nog langer gevolgd worden.  

Ook het thema gebruik van AED’s in Woensel Noord was een vast agendapunt. Dit dan als onderdeel van 

HartVeilig, waartoe een werkgroep in Woensel Noord actief is.  

WIJeindhoven, als vaste gespreksdeelnemer aan de vergaderingen, heeft ook regelmatig in algemene 

termen teruggekoppeld wat er leeft onder senioren.  

Het organiseren van jaarlijks Senioren dagen (rond 1 oktober) en uitwisseling met andere stadsdelen wat 

daar gebeurt, is regelmatig besproken. 

Het Seniorenplatform heeft in 2017, 5 keer vergaderd.  
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Exploitatie 2017 
In het verslagjaar werd door de gemeente zoals in het voorwoord reeds vermeld, het belang van het 

bewonersplatform erkend en als consequentie subsidie verstrekt om dit financieel mogelijk te maken. 

 

 

 
Toelichting op de balans per 31 december 2017 ( 2015-2016) 

Vastgelegde middelen 

Beamer 

Aanschafwaarde 2014        €    300,-- 

Afschrijving 2014t/m 2016     €    150,-- 

Idem t.l.v. 2017      €     50,-- 

Totaal afschrijvingen         -    200,-- 

Boekwaarde per 31 december 2016       €    100,-- 

Uitrusting inbraak preventie team 

Aanschafwaarde          € 4.000,-- 

Door toetreding tot het bewonersplatform door het inbraakpreventieteam 

werd het platform eigenaar van de uitrusting en was daardoor in staat om de 

uitrusting van het team te verzekeren. De vervanging van de uitrusting wordt 

betaald door o.a. de gemeente, zodat reserveren daartoe niet noodzakelijk is.  

 

Liquide middelen 

Rekening courant 

Saldo per 31 december 2017        €     486,39 

 

Spaarrekening 

Saldo per 31 december 2017        €   11.500,-- 

 

Eigenvermogen 

De status van het eigen vermogen blijkt duidelijk uit de balans en behoeft geen 

nadere toelichting. 

 

Schulden op korte termijn 

Bestuurskosten         €     500,-- 

Het betreft hier de reservering voor het jaarlijkse dinertje voor de bestuursleden 

met hun partners als dank voor hun inzet voor het bewonersplatform. 

 

Toelichting op de resultatenrekening 2016 ( 2015) 

Baten 

Subsidie          €  7.000,-- 

Betreft de door de gemeente Eindhoven verstrekte subsidie opdat het  

bewonersplatform financieel in staat is zijn taken naar behoren te vervullen. 

Bijdrage expertise team Gemeente       €  1580,72, 

Rentebaten          €       11,37 

Betreft de in het boekjaar ontvangen rente op de spaarrekening. 
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Lasten 

Algemene kosten 
Vergaderkosten         €     911,91 

Het betreft hier de kosten van de vier jaarlijkse vergaderingen van de in het  

bewonersplatform deelnemende bewonersvertegenwoordigingen met het  

bestuur van het bewonersplatform. 

Crowdfunding symposium        €     925,02 

Ter gelegenheid van het tweede lustrum van het bewonersplatform is een  

symposium georganiseerd Aram Goudsmit medewerker van Douw & Koren  

een autoriteit op dit gebied heeft was een van de sprekers op dit druk bezochte 

evenement. 

Bankkosten          €     165,-- 

Het betreft hier de gebruikelijke door de bank in rekening gebrachte kosten. 

Website          €     509,65 

Het betreft hier de kosten van het up to date houden van de website door  

Support Punt. 

 

Exploitatie bijdragen 
Seniorenplatform         €     106,-- 

Het betreft hier onder meer de bijdrage in de vergaderkosten van het  

seniorenplatform tezamen met gemeente en ouderenvertegenwoordigingen. 

Expertiseteam inbraak preventie       €     723,44 

Het betreft hier onder meer de verzekeringskosten en vervoerkosten van het  

inbraak preventieteam.  

 

Acties 
Wervelend Woensel         €    546,10 

Het betreft hier de bijdrage aan het door gezamenlijk met diverse buurt 

vertegenwoordigingen en andere maatschappelijke organisaties georganiseerde  

multiculturele manifestatie in het Henri Dunantpark. 

Overige          €    517,43 

Het betreft hier bijdragen t.b.v. diverse acties in Woensel Noord. 
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Resultatenrekening 2017/2016   2017   2016   

            

Baten           

Subsidie   € 7.000,00   € 7.000,00   

Rente baten   € 11,37   € 23,74   

      € 7.011,37   € 7.023,74 

            

Algemene kosten           

Organisatiekosten   € 261,30   € 546,26   

Vergaderkosten   € 954,95   € 911,91   

Crowdfunding symposium       € 925,02   

Bankkosten   € 174,30   € 165,00   

Website   € 157,24   € 509,65   

      € 1.547,79   € 3.057,84 

            

            

Exploitatie bijdragen           

Senioren Platform   € 100,00   € 106,00   

Expertise Team   € 297,13   € 723,44   

      € 397,13   € 829,44 

            

Akties           

Wervelend Woensel   € 1.500,00   € 546,10   

Overige   € 486,60   € 517,53   

      € 1.986,60   € 1.063,53 

Afschrijvingen           

Beamer     € 50,00   € 50,00 

Expertise Team     € 400,00     

Voorziening Hardveilig Woensel Noord     € 500,00     

Resultaat     € 2.129,85   € 2.022,93 
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Wijkindeling 
 

 

 
 

In Woensel Noord actieve bewonersvertegenwoordigingen 
 

Kerkdorp Acht 
 Dorpsraad Acht 

 

Achtse Barrier 
 Leefbaarheidsteam Achtse Barrier 

 Bewonersvereniging Duinkerkenlaan 

 Werkgroep Actieve Buurtpreventie 

 Bewonersvereniging Eigenaren Biarritzplein 

 Bewonersgroep Achtse Barrier Noordoost 

 Bewonerscommissie Almac 

 Bewonersvereniging Duinkerkenlaan 

Driehoeksbos 
 Belangenvereniging Prinsejagt 1 & 2 

 Buurtvereniging 32 woningen Driehoeksbos 

Prinsejagt 
 Vereniging Wijkbelangen Prinsejagt 3 

Blixembosch 
 Wijkvereniging Blixembosch 

Woenselse Heide 
 Buurtpreventie Woenselse Heide 

 Bewonersvereniging in de Bergen 
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Jagershoef 
 Wijkbelang Jagershoef 

De Tempel 
 Leefbaarheidsteam de Tempel 

 Bewonersorganisatie Tempel West 

 Buurtvereniging de Tempelier 

Bewonerscommissie ’t Zwin 

’t Hool 
 Leefbaarheidsteam ’t Hool (gestopt) 

 Buurtvereniging “Het Ros Beyaard” 

 Bewonersorganisatie Viandenhof / Remichweg 

Vlokhoven 
 Steunpunt Vlokhoven 

Heesterakker 
 Wijkactiviteiten Heesterakker 

Vaartbroek 
 Platform Vaartbroek 

Eckart / Luytelaer 
 Leefbaarheidsteam Eckart – Luytelaer 

 Bewonerscommissie Eckart – Zuid 

 

N.b. De rechtspersoon waarin deze bewoners zich verenigd hebben is niet genoemd. 

 


