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JAARVERSLAG 2018
In het boekjaar 2018 kreeg het bewonersplatform andermaal erkenning door de gemeente Eindhoven.
Dit geschiedde door dat de gemeente het bewonersplatform structureel subsidie verstrekte, waardoor het
platform financieel in staat was middels bijeenkomsten contacten te onderhouden met de bewonersvertegenwoordigingen in Woensel Noord en bovendien wijk overschrijdende initiatieven en acties te
ondersteunen.
In 2018 hebben we 6 platform vergaderingen gehouden, verdeeld over het jaar.
Begin van het jaar hebben we als Bewonersplatform, in aanloop naar de gemeenteraad verkiezingen een
politiek debat georganiseerd, waaraan door 10 partijen werd deelgenomen.
Een aantal onderwerpen die door de gespreksleider aan de orde werden gesteld :
= HS leidingen in Woensel Noord
= Maak ’t Mee, Maak ’t Meer : Regels en de rek, gemeente in beoordeling van burger initiatieven
= Bewoners vanaf het begin betrekken bij verkeersvraagstukken (die kennen de situaties het best)
= Henri Dunantpark status evenemententerrein met parkeergelegenheid
= AEDs in Woensel Noord
= Eindhoven Airport
Het was een levendig debat met een goede opkomst van wijkvertegenwoordigers uit Woensel Noord.
In juni werd weer Wervelend Woensel georganiseerd. Een festijn voor en door wijkbewoners en
vrijwilligers van wijken rondom het Henri Dunantpark. Een prachtige dag, en gezien de duizenden
bezoekers, is dit een in de roos geschoten activiteit die vele bewoners van Woensel Noord aanspreekt.
Op initiatief van bewoners uit wijken zijn 2 commissies ontstaan :
- AED’s / Eindhoven Hartveilig
- Eindhoven Airport
Verderop in dit jaarverslag wat meer over die commissies.

Bestuur
Het Bewonersplatform heeft vanaf maart 2018 een nieuwe voorzitter, Dick Veenstra. Henk van de Ven
fungeert vanaf die datum als secretaris.
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.

Commissies
Inbraak Preventie Team
Het Inbraak Preventie Team vormt sedert december 2015 een onderdeel van het Bewonersplatform
Woensel Noord.
Ook in 2018 is het preventieteam veel op pad geweest en ingezet in diverse wijken en buurten. (zie het
overzicht van Inzet in 2018). De coördinatie van de inzet van het preventieteam vindt plaats in nauw
overleg met gemeente en politie. Een voorwaarde tot inzet is dat er altijd de wijkagent van de betreffende
wijk erbij dient te zijn of een vervanger.
In september 2018 hebben we de enkel-assige aanhanger van het team mogen inruilen tegen een
splinternieuwe dubbel-assige Saris aanhanger die beremd is. Deze werd gefinancierd door de gemeente in
samenwerking met het Bewonersplatform. De oude aanhangwagen kon tegen de aanschafwaarde van 5
jaar geleden worden ingeruild !!.
Het vaste team vrijwilligers bestond uit 4 personen. Daarvan is er een vrijwilliger in 2018 gestopt en we
hebben 2 nieuwe vrijwilligers mogen verwelkomen. Beiden hebben brede ervaring in de bouw en kunnen
vakkundig advies geven aan derden. Het voorlichtingsmateriaal wordt nog steeds uitgebreid.
Zo hebben we onlangs weer een demo deur gekregen met het allernieuwste hang- en sluitwerk en een
demo van secu-strips om raam- en deurkozijnen nog meer te beveiligen.
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Met name in de maanden november en december 2018 is het preventie team veel ingezet vanwege het
najaarsoffensief tegen diefstallen, inbraken en overvallen. De gemeente en politie gebruiken onze
buurtenten als hun informatiepunt in de wijk of winkelcentra (buurttent).
De gemeente maakt vanaf 2019 een vast bedrag per inzet over naar het Bewonersplatform. Deze
financiert vervolgens de inzet van het preventieteam in wijken en buurten en betaalt de huur van de
garagebox waar de nieuwe aanhanger is ondergebracht.
Voor 2019 is het plan om het preventie team ook voor andere onderwerpen in te zetten als alleen het
onderwerp inbraakpreventie. Gedacht wordt voor inzet in het kader van helingbestrijding, fietsendiefstal ,
seniorenpreventie en buurtpreventie.
In augustus 2018 stond het preventieteam op de opening van het universitaire jaar op het TU terrein met
als onderwerp: bescherming van je kamer tegen diefstal en inbraak. Onze stand werd massaal bezocht
door beginnende studenten. Kortom: Het preventieteam is er voor alle wijken ter voorkoming van
diefstallen in de breedste zin des woords.
Inzet Inbraakpreventieteam 2018
20 maart : voorlichtingskraam en demo materialen Cees v Lindenflat, Doornakkers ( Venuslaan 791)
12 april : Inbraakpreventiestand op gebied veiligheid in buurthuis, Vlokhovenseweg 49 (zuidzorg)
6 mei : inzet Buurtent in wijk Mensfort wijkdag ( hele dag met 3 man op zondag)
22 mei : inzet buurtent, Zuiderzeelaan 3 Woenselse Heide
18 juni: Heesterhonk, Heesterakkerweg, 2 sesssies (Sandy vd Meulengraaf)
18 juli : inzet buurt tent Prinsenjacht
18 aug : wijkfeest Prinsenjagt
21 aug : TU terrein veiligheid studenten van 11-17 uur
22 sept : inzet buurttenten in Engelsbergen, Hagenkampweg / Maria van Bourgondieweg
27 sept : inzet Frans Leharplein IP tent hele dag (veiligheidsdag)
28 nov : inzet buurtent VTA Lohengrinlaan bij de Kerk
1 dec : inzet Nederlandplein Winkelcentrum, met buurtent in kader donkere dagen offensief
8 dec : inzet Belgieplein Winkelcentrum, met buurtent in kader donkere dagen offensief
15 dec : inzet buurtent WC Woensel in kader donkere dagen offensief

Seniorenplatform
Sinds september 2011 is het Seniorenplatform formeel een commissie onder het Bewonersplatform.
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 zoals de KBO,
Zonnebloem, WIJeindhoven, Rode Kruis en Buro Cement.
Het Seniorenplatform is ook vertegenwoordigd in het Overleg Voor Ouderenorganisaties, waar een
2 maandelijks overleg plaatsvindt met senioren vertegenwoordigers van alle stadsdelen van Eindhoven.
2018 stond in het teken van brainstormen over allerlei thema’s. Zo hebben we een vertegenwoordiger van
de gemeente gehad die uitleg gaf over het Sociaal Domein van de gemeente en waarvoor men daar terecht
kan. Ook de samenwerking met WIJeindhoven is regelmatig besproken. Dit ook al omdat WIJeindhoven
in een transitie zat en steeds meer taken op zich moest nemen.
Verder heeft een vertegenwoordiger van Eindhoven Sport een presentatie gegeven welke bewegings
oefeningen voor ouderen er zijn.
Ook is een activiteiten (werk) groep ontstaan “Beautiful Connection” die als doel heeft maandelijks
dames van 40 – 80/90 jaar bij elkaar te brengen en samen leuke projectjes te doen. Er is veel animo voor
die activiteit, dit rouleert tussen de wijkcentra van Achtse Barrier, Blixembosch, de Tempel en Vlokhoven
Het opzetten van een “papieren sociale kaart” in wijkkrantjes is regelmatig over gesproken en blijft een
uitdaging. Het Seniorenplatform heeft in 2018, 6 keer vergaderd.
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Hart Veilig / Eindhoven Hart Veilig
Het begon soms met aanschaf en plaatsen van een AED’s in wijken, maar met name op initiatief van een
inmiddels ontstane werkgroep met vertegenwoordigers uit wijken Acht, Achtse Barrier en Heesterakker is
deze activiteit, het vroegtijdig kunnen reanimeren van mensen / slachtoffers met een hartstilstand,
structureel aangepakt. Men heeft veel informatie gedeeld, een goede website opgezet
www.eindhovenhartveilig.nl De werkgroep werd begin 2018 als commissie binnen het Bewonersplatform
opgenomen. Ze zijn erg enthousiast te werk gegaan, met vervolgens als doel zich in te zetten voor geheel
Eindhoven Hartveilig.
Als Bewonersplatform Woensel Noord bekijken we nog hoe we meer kunnen samenwerken in het belang
van de wijken in Woensel Noord.

Eindhoven Airport
In het voorjaar van 2018 hebben we als bestuur het initiatief genomen de diverse bewoners activiteiten
in Woensel-Noord m.b.t.de overlast van Eindhoven Airport te bundelen en een nieuwe commissie
op te richten.
Doelstelling is het merkbaar verminderen van de overlast voor de inwoners van Woensel-Noord.
Uit recent GGD onderzoek blijkt dat een grote groep bewoners ernstige hinder ervaart.
Veel mensen klagen over slaapverstoring.
Er is een afspraak dat op jaarbasis gemiddeld 30% gestart wordt in noordelijke richting.
In 2018 werd deze richtlijn niet gehaald en stegen bijna 40% van de vluchten over onze wijken op.
Onze commissie neemt deel aan diverse overleggen met Eindhoven Airport en andere verantwoordelijken
en stuurt aan op nakomen van de afspraken over het opstijgen in Noordelijke richting en het stoppen van
de vluchten na 22.00u 's avonds.
Verder werd najaar 2018 vanuit het Ministerie van Infrastructuur en waterstaat een proefcasus gestart om
vanuit alle betrokkenen in de regio een breed gedragen advies uit te brengen aan de Minister over de
ontwikkeling van Eindhoven Airport tot 2030.
In de werkgroep zitten vertegenwoordigers vanuit diverse organisaties rondom Eindhoven Airport.
Ook onze voorzitter Dick Veenstra is lid van dat overleg.
Pieter van Geel is voorzitter en hij zal uiteindelijk eind april 2019 een advies uitbrengen.
De Stichting Leefbaarheid Eindhoven Airport is een onafhankelijke stichting en beheert de fondsen die
beschikbaar zijn voor projecten in de omgeving van Eindhoven Airport ter verbetering van de
leefbaarheid.
Vanuit Achtse Barrier is een aanvraag ingediend om meetpunten te creëren om het effect van vliegverkeer
te meten op de lucht en geluid situatie in Acht en Achtse Barrier.

Aandachtspunten
Niet direct als commissies, maar wel hadden we afgelopen jaar extra aandacht voor :
Woonbeleving,
Is toch wat anders dan Leefbaarheid hetgeen vaak met persoonlijke opvatting te maken kan hebben.
Milieu overlast, rattenplaag, processierupsen in woonwijken zijn een paar voorbeelden die er onder
kunnen vallen. In overleg met de gemeente proberen we deze punten te blijven volgen.
Hoogspanningsleidingen
Dit blijft een moeizaam iets omdat niet alleen de gemeente, maar ook de provincie en het rijk hier
zeggenschap in hebben. Het onderwerp is deels binnen de gemeenteraad geaccepteerd, maar het vraagt
een “lange adem” voordat er daadwerkelijk iets gebeurd.

Website
Onze website is van medio 2018 niet echt meer bijgehouden omdat veel zaken van het “raamwerk” waren
achterhaald en een nieuwe versie van een website werd overwogen. Het heeft allemaal wat langer
geduurd dan we hadden verwacht. De nieuwe versie met vele extra mogelijkheden zal begin 2019 worden
gepresenteerd.
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Exploitatie 2018
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.

Resultatenrekening 2018/2017
Baten
Subsidie
Rente baten

2018

2017

€ 7.000,00
€ 1,99

€ 7.000,00
€ 11,37
€ 7.001,99

Algemene kosten
Organisatiekosten
Vergaderkosten
Crowdfunding symposium
Bankkosten
Website

€ 7.011,39

€ 675,87
€ 1.513,77

€ 261,30
€ 954,95

€ 193,14
€ 157,25

€ 174,30
€ 157,24
€ 2.540,02

Exploitatie bijdragen
Senioren Platform
Expertise Team

€ 275
€ 957,69

€ 1.547,79

€ 100,00
€ 297,13
€ 1.232,69

Akties
Wervelend Woensel
Overige

€ 2.000,00

Afschrijvingen
Beamer
Expertise Team
Voorziening Hardveilig Woensel Noord
Resultaat

6

€ 397,13

€ 1.500,00
€ 486,60
€ 2.000,00

€ 1.986,60

€ 50,00
€ 650,00
€ 500,00
€ 29,28

€ 50,00
€ 400,00
€ 500,00
€ 2.129.85
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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.
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