Eindhoven, 2 november 2019
Ref. : BPWN 2019/05

Verslag vergadering Bewonersplatform Woensel-Noord
d.d. 24 oktober 2019 in Activteitencentrum de Jagershoef
1) Opening – Voorzitter Dick Veenstra opent de vergadering en verwelkomt alle aanwezigen. Het is een
bijzondere vergadering i.v.m. het jubileumjaar. Ons 10 jarig bestaan.
Speciaal genoemd bij de opening als aanwezigen : Jan Hopstaken - vertegenwoordiger/belangstellende
vanuit PvdA, Tom ter Bekke – opvolger Henri Koolen (agendapunt 8), Johan Miedema – Wijkbelangen
Jagershoef, Storm Moghal - Woonbedrijf, Karin Rosendaal – Eindhovens Dagblad (misschien gaat zij iets
moois schrijven over het BPWN). Wethouder Yassin Torunoglu was uitgenodigd, maar zijn agenda liet uiteindelijk een bezoek niet toe.
Aanwezigheidsregistratie: Zie bijlage met overzicht aanwezigen/afmeldingen achter het verslag.
Mededelingen/Ingekomen stukken
o Frank Depla meldt, dat de verkiezingen voor raadslid van het jaar er weer aan komt ; dit is een vorm
van waardering wanneer iemand wordt voorgedragen. Volgens Henk Jager zeer belangrijk om de juiste afgevaardigde in de raad in het zonnetje te zetten!
o Geert Bode heeft gesproken met Marianne Uytdehage m.b.t. de Falconcrest verhuizing. Zij houdt de
vinger aan de pols en gemeente Son houdt zich hier ook mee bezig.
2) 10-jarig bestaan van het Bewonersplatform
Aan dit feit wordt ruime aandacht besteedt. Het BPWN bestaat 10 jaar in 2019. Oktober 2009 heeft
Sjoerd Slaaf, met nog enkele andere enthousiaste bewoners van Woensel Noord het Bewonersplatform
opgericht, met financiële steun van de gemeente en dit is toen ondertekend door een grote delegatie van
betrokken personen en organisaties.
Een paar mijlpaaltjes : In 2010 was er een congres in het ROC aan de Sterrenlaan, in 2013 een mini congres Veilig Eindhoven in het Evoluon, hetgeen o.a. leidde naar Bewoners Beweging Eindhoven, in 2015
een symposium over crowd-funding en in 2018 het verkiezingsdebat voor de gemeenteraad.
De rode draad: belangen van bewoners Woensel-Noord door samenwerking (SAMEN STERK), wijkoverschrijdend, jeugd, senioren, sociaal, etc. met aandacht voor veel gebieden. Streven is naar “leefbaarheid,
veiligheid en woonbeleving” voor alle bewoners van Woensel Noord. Resultaten waren niet steeds even
goed meetbaar, maar zeker werd er toch altijd wel iets in beweging gezet.
Volgens de gebiedscoördinator in die tijd voor Woensel Noord (René Kerkwijk), moesten we verbinden en
zoeken naar oplossingen en altijd in samenwerking met leefbaarheid en veiligheid voor de bewoners. Echter een visie voor de langere lange termijn blijft een aandachtspunt. Een platform betrekken in een vroeg
stadium is nog steeds een uitdaging en vraagt ook medewerking van de gemeente, anders is er weinig
toegevoegde waarde. Met woningcorporaties is er binnenkort wél een overleg en voorzitter Dick Veenstra kijkt met vertrouwen naar de toekomst.
Bert Nieuwenhuis (vanaf de oprichting betrokken) vindt dat o.a. de rattenplaag een goed succes was. Bij
het AZC waren we niet voldoende betrokken, wel bij de planningsfase.
Henk Jager meldt, dat er een omgevingswet komt en PvdA/CU kijken dezelfde kant uit!
De volgende personen worden met een klein bedankje in het zonnetje gezet:
 Sjoerd Slaaf als medeoprichter én kartrekker.
 Gerrit Spaninks vanaf 2009 als secretaris en nu ook als bestuurslid en lid van het preventieteam.
 Bert Nieuwenhuis met zijn tomeloze inzet als bewoner én lid van het preventieteam.
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Sjoerd Slaaf neemt nog even het woord. Hij dankt voor de uitnodiging en geeft aan, dat de slogan bij het
begin van de samenwerking “samen sterk” nog steeds geldt. Hulde voor de groep diehards! Hij is zeer blij,
dat het platform er nog steeds is en nu in deze samenstelling. Samenwerking is nog steeds gebleven. Het
leeft nog. We hebben elkaar nodig. Van missers in het verleden moeten we leren! Wel jammer, dat er té
weinig jongeren deelnemen. Burgerparticipatie staat tegenwoordig hoog in het vaandel. Zijn inzet is gelukkig niet voor niets geweest.
3) Notulen vergadering 21 augustus 2019 (BPWN 2019/04 d.d. 28 augustus 2019) zijn goedgekeurd.
Opmerkingen op het verslag
 Dick (actie) zal een update vragen over Buurthuizen (presentatie René Kerkwijk).
Acties vanuit verslag
 Er wordt nog naar een goede ingang bij WIJeindhoven gezocht.
 Naar groenbeleid wordt gekeken.
 Hart Veilig is rustende onder het Bewonersplatform? Nu een zelfstandige Stichting.
 Rob Wijdeveld meldt dat iemand buiten BPWN heeft gesproken met Rendac. Hij zal informatie doorsturen naar Dick. Henk had een (2018) rapport ontvangen, maar Rob heeft in 2019 zelf geïnventariseerd met juni/juli topwaarden:
o Branden in stallen (o.a. kippen) hebben gezorgd voor aanvoer die niet snel verwerkt kon worden
en meer koelcellen dan gemiddeld waren nodig.
 Vliegtuigen ná 23.00 uur levert ook veel last op.
 Milieustraat (Cure) uitnodigen mbt uitbreiding, verplaatsing van milieustraten. Nu té veel illegale
dumping in wijken. Milieustraat aan einde Huizingalaan zou te duur zijn. Onderwerp blijkt meer een
gemeente aspekt te hebben en moet worden afgestemd met Tom ter Bekke.
4) Acties / gemaakte afspraken / openstaande punten
NB: -) er voor betekent lopende actie; +) er voor betekent afgewerkt / actie gestart
-) 2019/03:p2
Bestuur
Opnieuw in gesprek mbt/met WIJeindhoven
-) 2019/03:p4
Allen
Sleutelrol figuren in de wijk – opgeven aan politie
-) 2019/03:p11 Bestuur
Aandachtspunt groenbeleid
-) 2019/04:p1
Marianne
Verkeerssituatie Sonseweg rondom Falconcrest
-) 2019/04:p6
Dick
Continuïteit van commissie Hart Veilig
-) 2019/04:p7.4 Bestuur
Stankoverlast door Rendac
-) 2019/04:p10 Bestuur
Milieustraat in Woensel-Noord (zie 2019/05:p3)
+) 2019/05:p2
+) 2019/05:p2
-) 2019/05:p3/10
+) 2019/05:p6.1
+) 2019/05:p6.2
+) 2019/05:p7.1
-/+) 2019/05:p9
+) 2019/05:p10

Dick
Rob Wijdeveld
Bestuur
Allen
Allen
Tom van Bekke
Allen
Bestuur

Update over Buurthuizen
Informatie over Rendac doorsturen
Beleidsingang bij WIJeindhoven
Standbemanning Preventieteam
Vertegenwoordigers seniorenplatform met mandaat
Processierups bestrijding 2020
Check gegevens website mbt HartVeilig, namen/gegevens
Deelname aan 100-jarig jubileum Eindhoven?

5) Politiezaken
Jaap Cuppens geeft uitleg inbreng politie in BPWN vanuit de wijken, de plannen en strategie.
Hoofdlijnen:
Politie is gestart met het verzorgen van trainingen m.b.t. synthetische drugs in Achtse Barrier en Blixembosch (volgens Bert succesvol). Dit is belangrijk, want het doet iets voor verbinding en meldingsbereidheid.
o Volgens Henk Jager gaat er ruim 1 miljard euro om in drugs en veel synthetische drugs gaan naar het
buitenland voor de export.
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Prioriteit is jeugdgroep in Eckart en Vaartbroek: hulpverlening gezin, strafrechtelijk onderzoek i.v.m. verharding. Leeftijd is vanaf 13-14 jaar. Preventief naar jongere broertjes toe. Diverse organisaties werken
hier samen. Storm Moghal geeft hierbij wat uitleg rondom woonbeleid en o.a. ook bij ontruiming. Volgens
Jan Hopstaken gaat preventie op jeugdbeleid via subsidie.
Politie heeft moeite meer mankracht te krijgen vanwege uitstroom en onvoldoende tijdige opleiding.
Agenten zijn ook weg uit de dorpen en centralisatie is hiervan de oorzaak. Er zijn wel politievrijwilligers,
maar deze worden “selectief” ingezet, aangezien kennisniveau van beroeps anders is dan van de vrijwilliger. Dit heeft o.a. met risiko’s te maken.
Er is ook ondermijning in aangrenzende industriële gebieden. Beter zicht hierop heeft de aandacht. Er is
samenwerking met de gemeente in prioriteitengebieden: kijken waar de problemen liggen en dan aan de
slag gaan. Er zijn o.a. ook criminaliteitscontroles.
Buurtpreventie: er is een grote poel in Achtse Barrier en minder in andere wijken. Informatievoorziening
door verwerking m.b.t. wisselwerking. Er is nog geen idee om dit naar een hoger niveau te brengen (meer
mensen). Henk vraagt dit m.b.t. de vergoeding: wordt deze aangepast naar het aantal deelnemers? Volgens Dick is dit meer een gemeentaangelegenheid. Klaas weet te melden, dat per 1 januari 2020 buurtpreventie per deelnemers gaat en níet meer volgens ca. €385,- per groep.
6) Commissies onder Platform
6.1) Preventie Team Eindhoven W-N
Bert Nieuwenhuizen geeft een up-date. Zij krijgen veel aanvragen en zijn som 3x per week op pad. De politie heeft een inbraakpreventiereeks en daar zijn ze bij betrokken. Er zijn 2-3 standbemanning. Ze komen
mensen te kort en doen hierbij een oproep! Eric (Veiligheid) heeft hierover een brief geschreven en o.a.
BOA’s worden ter beschikking gesteld en opgeleid. Op 4 november is het team in het DAF museum en ook
vaak bij scholen te vinden. Goed proces en samenwerking.
6.2) Seniorenplatform
Door toenemende vergrijzing neemt aantal senioren toe. Er is nooit iets over te lezen. Er is in de loop der
jaren veel veranderd op dit gebied, maar deelname vanuit de wijken is minimaal. Onderwerpen zijn vaak
hetzelfde en deze moeten interessanter worden: andere thema’s, meer betrokkenheid, nieuwe struktuur.
Op 13 november is de volgende vergadering. We zoeken wijkvertegenwoordigers met mandaat voor senioren. Ook hier “samen sterker”.
6.3) Hartveilig (Eindhoven Hart Veilig / EHV)
Henny is helaas afwezig voor een update. Marya meldt, dat op de website alle mensen die hiermee bezig
zijn, vermeld staan. Allen (actie) om deze gegevens te controleren.
Op 7 november a.s. om 19.45 uur is in Wijkcentrum Unitas een bijeenkomst over de 6-min zone.
Zie www.eindhovenhartveilig.nl voor meer informatie.
6.4) Eindhoven Airport
Rapport van Pieter van Geel is positief ontvangen door de minister betreffende max. 41.000 vluchten per
jaar en vanaf 2020 ná 23.00 uur geen burgervluchten meer.
Henk Jager meldt dat rapport Pieter van Geel was uitgegaan van groei. Er zijn hier spectaculaire resultaten
bereikt en dit is overgenomen door het ministerie. Overlast was het doel. Complimenten ook aan hem.
Dick geeft aan, dat met andere berekeningen is aangetoond dat je tot een hoger aantal vluchten komt
dan gemiddeld gebruikt. Hier zijn grote en historische stappen gezet.
Klachtenprocedure: iedere week/iedere dag op hetzelfde tijdstip weer moet je klagen om duidelijk beeld
te geven en dit wordt té weinig gedaan. In Achtse Barrier heeft ca. 62% overlast en Dick heeft voorgesteld
om dit als norm te nemen en klachtenprocedure voor andere zaken te gebruiken!
Half november komt een overzicht van organisatiestruktuur naar nieuw overlegstruktuur met stem van
bewoners. Het Eindhovens Dagblad volgt dit ook nauwgezet.
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7) Woonbeleving
7.1) Processierups
In 2020 worden er in Brabant meer verwacht dan landelijk. Wat gaat Eindhoven doen? In een andere vergadering agendapunt voor Tom van Bekke (actie). Volgens Jan Hopstaken wordt bij beplanting van nieuwe
aanplant ook gekeken naar diversiteit en meer gespitst op natuurlijke vijanden.
7.2) Ratten
Pilot in Blixembosch/Acht: investeren in bouwkundige maatregelen o.a. bij bouwen huizen. Er wordt gekeken wat zich het beste leent voor deze pilot. Ook wordt er voorlichting geven. Er is genoeg belangstelling bij bewoners: er zijn té veel aanmeldingen. Gemeente heeft voorkeur voor een “blok”.
Voor huiseigenaren worden vallen, etc. door de gemeente bekostigd. Stappen in de goede richting.
Storm meldt, dat Woonbedrijf veel meldingen krijgt, maar dit is nooit geprojecteerd en wordt direct
doorgestuurd naar gebiedbehering. Er wordt wel informatie gegeven over voederen van vogels in de tuin.
7.3) Stankoverlast
Zie opmerkingen bij punt 3).
7.4) Milieu
Er is contact met CURE en gemeente. Mogelijk vertegenwoordiging van CURE voor een volgende vergadering uitnodigen ?
7.5) Hoogspanningsleidingen
Hier is recent over gesproken. Remco van Dooren gaat op zoek naar middelen om dit op gang te zetten.
Op 8 oktober ging een reglement van orde (lijst van vragen) richting Den Bosch. Op veel plekken in Brabant zijn de leidingen wél ondergronds, maar Eindhoven heeft geen geld. Hoe is status? Brief staat op de
website.
Complexiteit is ook om “ruimte” te vinden voor vervanging. Technisch (en financieel) zijn sommige leidingen nog niet aan vervanging toe. Bij Best-Eindhoven Noord traject is de kabelcapacitieit nog voldoende.
Kosten zijn totaal op 25 miljoen geraamd, met een gemeentebijdrage van 6 miljoen. Gezondheid is hier
niet meer “in the picture”!
8) Nieuwe Gebiedcoördinator
Tom ter Bekke is de nieuwe gebiedscoördinator van de gemeente Eindhoven voor Woensel (Noord), ons
nieuwe aanspreekpunt en vandaag voor het eerst aanwezig. Hij is Henri Koolen opgevolgd, die immidels
een andere functie binnen de gemeente Eindhoven heeft. Yassin Torunoglu hoopte op een snelle opvolging: dit heeft echter wat langer op zich laten wachten.
Tom zegt, dat het goed is om te weten wat er allemaal leeft in Woensel-Noord, kennis te maken met leden van het platform, de visie en informatie te verkrijgen.
Hij heeft o.a. bij Trudo en andere woning corporaties gewerkt en ook binnen de gemeente. Dit is een pré
voor zijn huidige functie. Hij heeft veel contact met de gebiedscoördinatoren die in de wijken werkzaam
zijn. Verder is hij bezig met het opstellen van een gebiedsprogramma: hoe alles samen te brengen met
focus voor stadsdeel. Veel samenwerking met collega’s. Hij houdt zich ook bezig met de problematiek in
diverse wijken. Zijn werkgebied is Woensel-Noord én Woensel-Zuid.
9) Website
Alle informatie en artikelen die behandeld zijn, zijn op de website te vinden. Hierop worden ook alle activiteiten/evenementen vermeld. De website is een actueel naslagwerk cq. archief.
Verzoek aan allen (actie) om te kijken of alle namen/gegevens correct zijn.
10) Wat verder ter tafel komt / Rondvraag
 Volgens laatste verslag is er nu gebruik gemaakt van de nieuwe emailadressen van het bestuur.
 Jan Hopstraten/PvdA vond het fijn om hier te zijn en hij wil proberen vaker te komen. Compliment
hoe iedereen in het platform bezig is.
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Eenzaamheid:
o Een directeur van een basisschool merkte op, dat er veel expats zijn die de Nederlandse taal niet
machtig zijn en dat ze daardoor o.a. op school niet mee kunnen doen. Volgende maand wordt gestart met bijeenkomsten ( 1x per 3-4 weken) om te proberen hun eenzaamheid te doorbreken.
Hier kan dan “informeel Nederlands” worden gesproken.
 Henk Jager zou hiervoor graag uitgenodigd willen worden
o Jongeren die thuis op een kamer zitten worden nu begeleid door een coach (Peter Beelen)
o In Jagershoef zijn ze bezig de taalvaardigheid te bevorderen. Het niveau is te laag en een samenwerking is nodig om taal te kunnen bijbrengen. Een taalcursus moet praktisch en grammaticaal
zijn. Aansluiting is vaak te moeilijk en lastig, aangezien de cursussen té gevariëerd zijn. De struktuur is onvoldoende georganiseerd voor een goede afstemming met de coaches.
 Hier is een bredere opzet nodig en WIJeindhoven wil hier graag aan meewerken. Een 1e opzet is gemaakt.
VTA Blixembosch heeft nog “code oranje”. Volgens Bert Nieuwenhuis gaat dit binnenkort naar groen
en hij verwacht, dat er over ca. een half jaar een sociaal centrum zal zijn.
Geert Bode vraagt of het platform een taak heeft in aansluiting Kennedylaan naar Sterrenlaan/ Nuenen. Antwoord is nee.
Gaat het platform meedoen met 100-jarig jubileum Eindhoven en zijn hier al ideeën over? Het bestuur denkt hier over na.
Frank Verhees heeft gesproken met Almonte over parkeerprobleem na verhuizing basketbal vereniging. Er is nog geen oplossing. Advies om gebruikers hierop aan te spreken. Lukt dit niet, dan zal hij
het hogerop in de gemeente gaan zoeken.
WIJeindhoven kwam eigenlijk alleen als ze zelf iets te melden hadden. Teamleiders zouden rouleren,
maar hebben géén contact met elkaar en werken in aparte gebieden. Er moet een andere insteek
komen en beleidsmensen worden nu aangesproken.
Klaas heeft informatie ontvangen van Wendy Boeijen dat er bij Beautiful Connection inmiddels ruim
60 dames lid zijn.

11) Vergaderingen 2019
Volgende vergadering : donderdag 12 december 2019.
Locatie nader te bepalen
Afsluiting
Voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun inbreng en sluit de vergadering.
Marina Veldhuizen / Bestuur Bewonersplatform Woensel-Noord
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Aanwezigheidsregistratie
Bestuur Bewonersplatform Woensel Noord
Klaas Nijmeijer
penningmeester / vertegenwoordiger Blixembosch
Gerrit Spaninks
bestuurslid / Preventie Team Eindhoven
Dick Veenstra
voorzitter/ vertegenwoordiger Wijkbelangen Prinsenjagt 3
Henk van de Ven
secretaris / vertegenwoordiger Woenselse Heide
Marya van de Weijer bestuurslid / webbeheer
Deelnemende bewonersvertegenwoordigingen
Geert Bode
Prinsejagt 3
Jacques Borsboom
Blixembosch
Theo van Dooremalen Jagershoef
Henk Jager
Eckart-Luytelaar / Fractie CU*
Fred Kivits
De Tempel / Stichting ‘t Zwin
Ben Koenen
Achtse Barrier
Johan Miedema
Jagershoef
Bert Nieuwenhuis
Blixembosch / Preventie Team Eindhoven
Marina Veldhuizen
Vlokhoven /notuliste
Frans Verhees
Achtse Barrier
Mart Vlaminckx
Heesterakker
Rob Wijdeveld
Achtse Barrier
Professionals
Tom ten Bekke
Jaap Cuppens
Jan Hopstaken
Leo Huijgen
Storm Moghal
Karin Rosendaal
Sjoerd Slaaf

Gemeente Eindhoven
Politie
Gemeenteraad Partij van de Arbeid
Rode Kruis
Woonbedrijf
Eindhoven Dagblad
Voormalig oprichter Bewonersplatform

Afwezig met kennisgeving
Willem van den Brink Eindhoven Airport
Remco van Dooren
CDA Eindhoven
Peter van der Linden Achtse Barrier
Henny Pietersma
Stichting Eindhoven Hartveilig / Hartveilig Heesterakker
Edmond de Smet
Driehoeksbos
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