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Woensel-West

Woensel West Maakt Het

RaaÈleden fieben door Woensel-West
Sporblub: voor en door bewoners
Bewoners mede aan het roer in bestuur
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Het wordt een spannend jaar voor een aantal

jongeren in Woensel-West Zij kijgen de kans
via Trefreker een jaar lang als profuoetballer

te leven. "De Íormule is simpel", zeg Jeffrey
van Gool, medewerker voetbal van Sportformule
Eindhoven. "Met jongens en meisjes van
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12 jaar vormen we een voetbalteam. Wekelijks

trainen ze en daarnaast doen ze mee aan
themabijeenkomsten, wijkopdrachten,
uitstapjes en wedsUijden. Ze leren met elkaar

Het is een komen en gaan van vrachtwagens, midden in de

wijk is het één grote

om te gaan en naar elkaar te luisteren.

zandbak en het oude voetbalveld is ook al gesloopt. De bouwlust in Woensel-West

Zo krijgen ze ook sociaal en maabchappelijk

brengt de nodige overlast met zich mee. ííMaar je weet waarvoor je het doet:

de nodige bagage mee,"

een mooie nieuwe wijk."
"Het lijkt een beetje als je huis schilderen.
Tijdens de verfbeurl zit je in de rotooi, maar je

de buurt bestaan, er verrijzen geen peperdure
"We breiden het aantal speel- en ontmoetings-

koopwoningen. Albertien Schoob is daar blij om.

weet waarvoor je het doet", zegt Albertien

plekken flink uit", vertelt Pahick Wdravens, een

"De buurt krijgt niet alleen een facelift, het gaat

Schoots, bestuurslid van de Stichting Woensel-

van de directeuren van De Buudonderneming

ook om een betere uibtraling en een betere naam.

West, het platform van bewoners.

Woensel-West "Het oude voebalveldje is

Nu wordt langzaamaan zichtbaar wzar we vroeger

gesloopt, daar komt een compleet nieuw terrein

alleen maar van konden dromen: een mooie

voor terug, op de Groenewoudseweg is eind

nieuwe wijk."

0p veel plekken is duidelijk zichtbaar dat de

september het Cruyffcourt klaar. In het najaar

nieuwe buurt eraan zit te komen. Het hart van

gaan we op de Groenewoudseweg bovendien aan

Woensel-West is veranderd in een grote

de slag met het maken van nog meer speelplek-

zandhoop. Langzaam verrijzen de omtrekken van

ken en zetten we een grote picknicktaÍel neer. Het

de nieuwbouw van Volta-Galvani. De 1e en 2e

is even door de zure appel heen bijten, maar dan

Franklinstraat worden omgebouwd tot de nieuwe

heb je ook wat."

SP|L-straat, de route van het SP|L-centrum naar
de Groenewoudseweg. Hier komen volop bomen
en speeltoestellen, bovendien wordt de stoep

De oplevering van Volta-Galvani valt samen met

twee keer zo breed en gaat de shaat van twee

de start van de sloop van plan Celsius eind 201 3.

rijbanen naar één.

Bij alle veranderingen blijft het volkskaraKer van

