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JAARVERSLAG 2019
In het boekjaar 2019 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. Ook de kosten voor commissies kunnen vanuit die subsidie worden betaald.
Op 14 januari 2019 hebben we een Nieuwjaarsreceptie gehouden in wijkgebouw Blixems waartoe
vertegenwoordigers van alle wijken in Woensel Noord, evenals professionele organisaties en politiek,
waren uitgenodigd.
In 2019 hebben we 6 platform vergaderingen gehouden, verdeeld over het jaar : 21-03-2019, 24-04-2019,
20-06-2019, 21-08-2019, 24-10-2019 en 12-12-2019.
De vergaderingen werden steeds door 20 a 25 personen bezocht.
Qua onderwerpen werden in de vergaderingen steeds inbreng van vaste professionals als eerste behandeld
(Politie, WIJeindhoven) en soms waren er gastsprekers voor een specifiek onderwerp.
Vaste onderdelen van de agenda steeds de commissies en het belang van woonbeleving van de bewoners
van Woensel Noord in hun wijken. Veel aandacht geweest voor de perikelen rondom Eindhoven Airport.
Verderop in dit jaarverslag meer details vanuit de commissies.
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.
Wervelend Woensel was niet echt een commissie, maar gedurende het jaar is toch gekozen door het
bestuur om die activiteit “te koppelen” aan het Bewonersplatform. Gesprekken lopen nog steeds om dat
structureel goed vast te leggen.
Ook dit jaar weer hebben we gebruik kunnen maken van onze vaste notuliste, Marina Veldhuizen, die
steeds zorgde voor een prima verslaglegging van hetgeen werd besproken in de vergaderingen. Daarvoor
onze hartelijke dank aan Marina.
De verslagen van de vergaderingen worden vastgelegd op onze nieuwe website (zie verderop).

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.
Daarnaast heeft het bestuur 2 maal een extra bestuursvergadering gehouden om specifieke onderwerpen te
bespreken en soms lopende zaken uit te diepen. De notulen van die bestuursvergaderingen zijn alleen
middels een speciaal verzoek op te vragen.
Afgelopen jaar hebben we een gesprek gehad met een visitatie commissie van de gemeente om o.a. te
controleren hoe wij met onze doelstellingen versus de ontvangen gemeentelijke subsidie, zijn omgegaan.
Die commissie kon zich best vinden in onze werkwijze en had nauwelijks aanmerkingen.

Commissies
Preventie Team Eindhoven (PTE)
Het Inbraak Preventie Team is een onderdeel van het Bewonersplatform Woensel Noord.
In 2018 is een Samenwerkingsovereenkomst getekend met de gemeente inzake de doorontwikkeling van
het Inbraak Preventie Team en BuurTent Eindhoven. Deze overeenkomst loopt vooralsnog tot en met
2021. Eén van de aspecten van de doorontwikkeling is dat de BuurTent voor meerdere thema’s ingezet
kan gaan worden. Naast woninginbraken kan ook gedacht worden aan signaalherkenning verdachte
situaties (drugslab, hennepkwekerij, illegale bewoning etc.), AFZ (auto-inbraken, fietsendiefstal,
zakkenrollers), jeugdoverlast of bij incidenten in een buurt.
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Met de doorontwikkeling klopt de naam Inbraak Preventieteam niet meer. Het team gaat verder onder de
naam: Preventie Team Eindhoven. Met deze nieuwe naam hebben de vrijwilligers o.a. ook extra
uniforme kleding gekregen zoals T-shirts, sweaters en jassen.
Binnen de begroting van afdeling Veiligheid van de gemeente is een jaarlijks budget van € 2.500,beschikbaar voor deze doorontwikkeling. Een deel van dit budget is beschikbaar voor aanvullende
cursussen/trainingen bij uitbreiding van de thema’s en bij aanvulling van vrijwilligers.
Een kritisch punt is en blijft het aantal vrijwilligers. Momenteel bestaat het team uit 5 vrijwilligers. Eind
2018 is o.a. ook in Groot Eindhoven een oproep gedaan voor meer vrijwilligers.
In 2018 is PTE 28 keer ingezet. Veel meer als de inschatting vooraf van maximaal 20 inzetten. De grens
van het aantal inzetten is met het huidig aantal vrijwilligers wel bereikt. Binnen de samenwerkende
partners is gecommuniceerd wie inzet van PTE kan vragen en hoe dit in zijn werk gaat. De regie en het
meldpunt hierin ligt bij de gemeente. PTE geeft aan of de gevraagde inzet gehonoreerd kan worden qua
bezetting. Soms piept en kraakt het maar tot nu toe is het nog steeds gelukt om goedkeuring te geven aan
alle aanvragen.
Hieronder volgt een overzicht waar inzet van PTE is geweest en met welk hoofdthema.
Locatie

Datum

waarvoor inzet

Eckart

dinsdag 22 januari 2019

werving buurtpreventen

Jumbo Pagelaan

zaterdag 16 februari 2019

Veiligheid in de buurt

Rapenland

dinsdag 19 maart 2019

Actiedag gemeente politie en Handhaving

Rapenland

woensdag 20 maart 2019

Actiedag gemeente politie en Handhaving

Rapenland

donderdag 21 maart 2019

Actiedag gemeente politie en Handhaving

Hemelrijken

dinsdag 26 maart 2019

voorlichting Gemeente Eindhoven

Jumbo Boschdijk

woensdag 3 april 2019

Veiligheid in de buurt

Veghel

woensdag 10 april 2019

Feestdag Politie Zuid/Oost

AH Orionstraat

zaterdag 13 april 2019

Veiligheid in de buurt

AH Tarwelaan

woensdag 1 mei 2019

Veiligheid in de buurt

W.C. Woensel

woensdag 19 juni 2019

European Focus Day

Drentsdorp

woensdag 3 juli 2019

werving buurtpreventen

Kastelenplein

woensdag 4 september 2019

Veiligheid in de buurt

Woenselse markt

zaterdag 28 september 2019

Actiedag gemeente politie en Handhaving

Vlokhoven

zaterdag 15 juni 2019

Veiligheid in de buurt

Blixembosch

zaterdag 6 juli 2019

Veiligheid in de buurt

T.U. Eindhoven

dinsdag 20 augustus 2019

Groene Loper Studenten introductie

Vestdijk

zaterdag 9 november 2019

Seniorendag ABN/Amro

Dasstraat

donderdag 4 juli 2019

Veiligheid in de buurt

18 septemberplein

vrijdag 11 oktober 2019

Fietsen graveren Stop Helling

Kantoor Boa

maandag 9 september 2019

Aanhanger ophalen Nachtegaallaan

Jozef Israelslaan

maandag 23 september 2019

Veiligheid in de buurt

Celebeslaan

maandag 30 september 2019

Veiligheid in de buurt

Celebeslaan

dinsdag 1 oktober 2019

Veiligheid in de buurt

Parklaan

donderdag 14 november 2019

Veiligheid in de buurt

Cassandraplein

dinsdag 19 november 2019

Actiedag gemeente politie en Handhaving

Heesterakker

maandag 16 december 2019

werving buurtpreventen
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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 seniorenplatform 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 en Rode Kruis.
Het Seniorenplatform is ook vertegenwoordigd in het Overleg Voor Ouderenorganisaties, waar een
2
maandelijks overleg plaatsvindt met senioren vertegenwoordigers van alle stadsdelen van Eindhoven.
Het OVO is ook steeds vertegenwoordigd in onze vergaderingen. In mei werd al door de voorzitter van
OVO gemeld dat er een plan is om een seniorenraad op te richten, als vervanging van het OVO.
De activiteiten (werk) groep “Beautiful Connection” die als doel heeft maandelijks dames van 40 – 80/90
jaar bij elkaar te brengen en samen leuke projectjes te doen, is daar enthousiast mee bezig geweest. De
groep omvat ca. 50 dames, waarvan de activiteiten afwisselend plaatsvonden in de wijkcentra van Achtse
Barrier, Blixembosch, de Tempel en Vlokhoven.
Ook werd een voordracht / presentatie gehouden door Tom van Kampen (Stichting Eindhoven in contact)
over Eenzaamheid onder ouderen. Al lang bekend dat eenzaamheid onder ouderen “sociale eenzaamheid
of behoefte aan intiemere contacten” veel voor komt. Aandacht er voor en het bespreekbaar houden is
wat het Seniorenplatform doet.
Het project AutoMaatje is aan de orde geweest en door een specialist toegelicht. AutoMaatje is opgestart
vanuit de ANWB door het hele land. Het is speciaal bedoeld voor senioren die geen auto meer hebben,
niet meer kunnen rijden, of nog geen medische indicatie hebben omdat ze nog kunnen lopen. Het betreft
chauffeurs voor AutoMaatje die bewoners één-op-één met de auto van/naar een bestemming brengen en
halen.
Verder hebben we later in het jaar uitgebreid gesproken hoe het Seniorenplatform meer draagkracht te
geven in de verschillende wijken en meer betrokkenheid te krijgen. Allerlei ideeën zijn naar voren
gekomen en uitwerking daarvan staat gepland voor 2020.
Het Seniorenplatform heeft in 2019, 5 keer vergadert.

Hart Veilig / Eindhoven Hart Veilig
De commissie Hart Veilig is in de loop van het jaar verzelfstandigd en gaat verder als een Stichting voor
geheel Eindhoven. Voor Woensel Noord geldt dat bijna alle wijken Hart Veilig zijn en als zodanig
uitgebreid AED’s hebben geplaatst in hun wijken.
Bij Eindhoven Hart Veilig kan men terecht voor informatie via website www.eindhovenhartveilig.nl

Eindhoven Airport
In het najaar 2018 werd vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een z.g. 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, zoals
de bedrijven (VNO/NCW), de gemeente Eindhoven en de randgemeentes, Eindhoven365 (citymarketing
organisatie van de stad Eindhoven ) en vertegenwoordigers van de omwonenden (Eersel ca, BVM2 ,
BOW). Namens Eindhoven / Woensel Noord, nam ook onze voorzitter Dick Veenstra deel aan dit overleg
Pieter van Geel was voorzitter en eindverantwoordelijke voor het uitgebrachte advies.
In mei heeft Pieter van Geel het advies uitgebracht aan de Minister.
Dit advies wordt breed gesteund door de regio.
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Het advies kent 5 speerpunten :
* Actief sturen op minder geluidsbelasting (30% minder in 2030)
* Bijdragen aan klimaatdoelstelling (CO2 reductie)
* Sturen op verbetering luchtkwaliteit
* Vliegveld met meerwaarde voor de regio
* Omgeving actief betrekken bij toekomstige ontwikkeling luchthaven
Daarnaast werd voorgesteld voor 2020/2021 het maximaal aantal vluchten te verlagen van 43.000 naar
41.500. Tevens werd geadviseerd geen vluchten na 23.00u meer toe te staan. Dit zal in het najaar van 2020
gerealiseerd worden.
De Minister heeft de adviezen in zijn geheel overgenomen.
Voor de periode na 2021 is een overleg met de regio en andere betrokkenen gestart om een nieuwe norm
voor het maximum aantal vluchten vast te stellen met het doel om in 2030 te komen tot 30%
geluidsreductie.
Verder wordt er gewerkt aan een nieuwe overlegstructuur waarin ook de omwonenden een plaats hebben.
Verder is Dick Veenstra door B&W van Eindhoven gevraagd de inwoners van Eindhoven te
vertegenwoordigen in de “ Commissie Overleg Veiligheid en Milieu “ (COVM) van Defensie.
Dit is het overlegplatform voor omwonenden, overheden, belangenverenigingen en medegebruikers van
de Vliegbasis Eindhoven. De commissie stelt adviezen op met betrekking tot geluidhinder. Ook houdt de
commissie scherp in de gaten of er bepaalde trends waarneembaar zijn. Zo houden wij grip op geluid.
De COVM monitort ook specifiek of de bestaande afspraken m.b.t. baanverdeling en geluidsbelasting
door Eindhoven Airport worden nageleefd.
Onze commissie Eindhoven Airport is hier nauw bij betrokken en verzorgt regelmatig presentaties in de
COVM om aandacht te vragen voor de specifieke problemen van Eindhoven Noord.
In Achtse Barrier en Acht is inmiddels apparatuur geplaatst om het effect van het vliegverkeer te meten op
de luchtkwaliteit en geluid situatie in Acht en Achtse Barrier. Hiervan verwachten we eerste resultaten in
het voorjaar van 2020.
Dit sluit aan bij andere initiatieven hierover in de regio zoals dat van de gemeentes Eersel en Eindhoven.

Wervelend Woensel

Met dank aan vrijwilligers en sponsoren kon de gevormde kerngroep een diversiteit aan activiteiten en
muziek aanbieden op het 4e feest voor jong en oud.
Wervelend Woensel is een groot (wijk)feest met een multi-culti karakter voor iedere wijkbewoner,
waarvan de toegang gratis is. Waren en in 2018 ruim 3500 bewoners, voor 2019 hebben we een kleine
1000 bewoners meer mogen ontvangen. Ook het weer was ons dit jaar gunstig gezind, het luisteren naar
de vele muziek optredens en de vele kinderattracties werden ruim bezocht.
Ook voor de inwendige mens was er voldoende keuze door de diverse stalletjes.
Gezelligheid en plezier. Mensen zitten samen op het gras cola te drinken en kletsen met hun buur die ze
wel van gezicht kennen maar nog nooit eerder gesproken hebben.
Wat een gedreven en enthousiaste club vrijwilligers die met elkaar de schouders eronder zetten, want
geloof me; het was echt aanpoten geblazen. Alleen al het terrein zo schoon mogelijk houden was een hele
klus maar met elkaar klaarden we deze.
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In 2020 gaan we voor het 5e Wervelend Woensel feest, wat klein begon, is uitgegroeid tot een gezellig
feest waar iedereen naar uit kijkt.
Toch zal de organisatie zich moeten buigen over de financiering van dit feest.
Het is mogelijk voor bewonersorganisaties hiervoor subsidie aan te vragen. Dit geldt voor de buurtgerichte
bewonersorganisaties in Woensel Noord en voor de stichting Bewonersplatform Woensel Noord. De te
verlenen subsidie valt binnen de maximaal per gebied te verlenen subsidie.
Het afgelopen jaar heeft de Tempel besloten om de extra subsidie voor Wervelend Woensel niet aan te
wenden voor ons feest, gelukkig hebben wij dit kunnen opvangen. Maar bij het wegvallen van meerdere
buurt-bewonersorganisaties zal het voortbestaan van Wervelend Woensel in gevaar komen.
Het kernteam gaat in 2020 onderzoeken of er andere vormen van financiering mogelijk zijn.

Woonbeleving
Woonbeleving is een verzameling van aandachtspunten die het gehele jaar door op de agenda stonden:
Niet direct als commissies, maar wel hadden we afgelopen jaar extra aandacht voor : processierups,
rattenoverlast, stankoverlast, milieu, verkeer en hoogspanningsleidingen. Ook regelmatig gesproken over
het G5 netwerk dat op ons af gaat komen en waarvan we niet gaan weten wat dat voor impact gaat krijgen
op onze woonbeleving.

Website
In 2019 is de nieuwe website een feit geworden. https://www.woensel-noord.nl
Het is een website geworden die vooral een informatief karakter heeft. Alle bekende gegevens van de
wijken, de wijkgebouwen en de betrokken professionals in Woensel-Noord zijn erop vermeld.
Verder is er de informatie betreffende de diverse commissies te vinden en wordt er vermeld wat de
aandachtsgebieden zijn op het gebied van woonbeleving.
Ook is er een kalender waarop diverse datums zoals vergaderingen en inzet preventieteam te vinden zijn.
Het bijhouden van de website is mede afhankelijk van de gegevens en / of correcties die uit de wijken
komen.
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Exploitatie 2019
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 2018/2019
Baten
Subsidie

2019

2018

€ 7.000,00

€ 7.000,00
€ 7.000,00

Algemene kosten
Organisatiekosten
Vergaderkosten
Bankkosten
Website
Representatie kosten

€ 743,25
€ 895,59
€ 188,89
€ 447,53
€ 85,41

€ 7.000,00
€ 675,87
€ 1.513,77
€ 193,14
€ 157,25
€ 2.540,03

€ 2.360,67

Exploitatie bijdragen
Senioren Platform
Expertise Team

€ 344,95
€ 1.064,45

€ 275,00
€ 957,69
€ 1.409,40

Acties
Wervelend Woensel
Airport
Beautiful Connection
Kiosk

€ 2.000,00
€ 98,49
€ 200,00
€ 146,70

€ 1.232,69
€ 2.000,00
€ 2.000,00

€ 2.445,19
Afschrijvingen
Beamer
Expertise Team
Voorziening Hardveilig Woensel Noord
Resultaat

€ 50,00
€ 650,00
€ 84,74
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€ 50,00
€ 650,00
€ 500,00
€ 27.28
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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

Blixembosch
•

Wijkvereniging Blixembosch

Driehoeksbos
•

Buurtvereniging 32 woningen Driehoeksbos

Eckart / Luytelaer
•
•

Leefbaarheidsteam Eckart – Luytelaer
Bewonerscommissie Eckart – Zuid

Heesterakker
•

Wijkactiviteiten Heesterakker

’t Hool
•

Stichting Leefbaarheidsteam ’t Hool
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Jagershoef
•

Jagershoef (SWJ)

Prinsejagt
•
•

Belangenvereniging Prinsejagt 1 & 2 en Driehoeksbos
Vereniging Wijkbelang Prinsejagt 3

de Tempel
•
•
•

Leefbaarheidsteam de Tempel
Buurtvereniging de Tempelier
Bewonerscommissie ’t Zwin

Vaartbroek
•

Platform Vaartbroek

Vlokhoven
•

Steunpunt Vlokhoven

Woenselse Heide
•
•

Stichting BuurtPreventie Woenselse Heide (BPWH)
Bewonersvereniging In de Bergen

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