
WE presenteren

Laatste loodjes Lakerlopen-Zuid

Lakerlopen in de prijzen

Hoe communiceer jij in Lakerlopen?

Werkgroep Jeugd van Vroeger timmert 

flink aan de weg

Turkse zorgconsulent zorgt voor  

wederzijds begrip

“Wat fysiek nog resteert, is de bouw van acht 

nieuwe woningen van Woonbedrijf aan de 

Aelbert Cuypstraat. Die bouw start waar-

schijnlijk medio 2012. Voor de uitvoering van 

het vernieuwingsplan Haagdijk is het wachten 

tot de markt wat meer aantrekt”, zegt 

gemeentelijk projectleider wijkvernieuwing 

Michel van Hout. In Lakerlopen-Zuid gaat de 

gemeente de straten medio 2012 herinrichten. 

Hetzelfde geldt voor de herinrichting van het 

laatste stuk van de Kempensebaan en de 

Ruysdaelbaan. Mogelijk zijn er al wel eerder 

voorbereidende werkzaamheden, zoals het 

rooien van bomen. Bewoners hebben over de 

plannen volop hun zegje kunnen doen.

Sociale poot

Volgens Van Hout is de sociale aanpak het 

belangrijkste aandachtspunt de komende 

jaren in Lakerlopen. “De evaluatie van tien jaar 

wijkvernieuwing heeft uitgewezen dat we daar 

nog een tandje moeten bijzetten. Hetzelfde 

bleek op een symposium bij Woonbedrijf eind 

september. Dat betekent ook dat de buurt niet 

langer aangemerkt wordt als wijkver-

nieuwingsgebied, maar als actiegebied.”

Gaten

Momenteel onderzoeken gemeente en andere 

professionele organisaties waar op sociaal 

gebied het meest behoefte aan is. “Sowieso 

blijft het project Hart voor Lakerlopen bestaan. 

Maar we richten ons met name ook op de 

sociale vraag van de bewoners. Waar liggen 

nog gaten?”, legt wijkcoördinator Ellen Kunz 

uit. In beeld zijn in ieder geval de moeders in 

Lakerlopen. “We willen weten wat leeft er bij 

hen. Waar kunnen ze hulp bij gebruiken? 

Tenslotte gaan we ook de kamerbewoning en 

de eventuele overlast in kaart brengen.”
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Wijkvernieuwing

Een groot deel van de wijkvernieuwing in Lakerlopen zit er op. Alle woningen uit de 
twintiger jaren zijn nagenoeg vervangen door een mix van koop- en huurwoningen. 
Op termijn krijgt ook winkelcentrum Haagdijk een geheel nieuw gezicht. De ‘fysieke 
en economische poot’ van de wijkvernieuwing zijn daarmee zo goed als klaar. 
De ‘sociale poot’ krijgt de komende jaren nog volop aandacht.

Projectleider wijkvernieuwing 

Michel van Hout en wijkcoördinator 

Ellen Kunz te midden van de 

nieuwbouw op de Kempensebaan.
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Laatste nieuwsbrief 

Voor u ligt de laatste nieuwsbrief Onze wijk. 

Tien jaar lang informeerden wij u over het 

verloop van de wijkvernieuwing in Laker-

lopen. Er verschenen maar liefst dertig 

nieuwsbrieven. Nu de fysieke vernieuwing 

nagenoeg is afgerond, stoppen we met 

deze nieuwsbrief. Natuurlijk blijft u 

geïnformeerd over de ontwikkelingen in uw 

wijk, onder meer via Wijkinfo’s en 

www.we.eindhoven.nl/lakerlopen. Op deze 

site treft u ook alle nieuwsbrieven aan, zodat 

u nog eens kunt terugblikken.

‘
Fysieke wijkvernieuwing zo goed als afgerond

Tandje bijzetten voor sociale aanpak 
in Lakerlopen’  



Om er na de opknapbeurt van de woningen ook een mooie eenheid met de omgeving van te 

maken, heeft Trudo in vier straten in Lakerlopen-Zuid nieuwe tuinmuurtjes laten metselen. 

Het gaat om de Theodoor van Thuldenstraat, Abraham van Diepenbeeckstraat, Jan van 

Goyenstraat en Ruysdaelbaan. Alle muurtjes zijn inmiddels klaar. Medio volgend jaar start de 

gemeente met het opknappen van de straten.

Nieuwe tuinmuurtjes

Hoe communiceren bewoners in Lakerlopen met elkaar? En hoe staat het met de commu-

nicatie tussen bewoners en beroepskrachten? Deze twee thema’s stonden centraal tijdens 

het geanimeerde derde brede buurtoverleg op 3 november in Het Broeinest. De terugkop-

peling van eerdere bijeenkomsten stelden de aanwezigen zeer op prijs.  
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De opknapbeurt van 61 woningen rond het 

DOBA-gebouw aan de Ruysdaelbaan is in volle 

gang. Het gaat om 45 woningen van Trudo en 16 

van Woonbedrijf. De gemeente start medio 2012 

met de herinrichting van zeven straten in 

Lakerlopen-Zuid. Dat geldt eveneens voor de 

herinrichting van het laatste stuk van de 

Kempensebaan en de Ruysdaelbaan. Benieuwd 

naar de definitieve gemeentelijke ontwerpen? 

U kunt ze bekijken in de buurtinfowinkel 

(Ruysdaelbaan 106).

Hoe communiceer jij in Lakerlopen?
  

WE stapsgewijs

WE in ’t kort

Najaar 2011

 Renovatie van 61 woningen rond het DOBA-

gebouw aan de Ruysdaelbaan

Begin 2012

 Ondertekening Buurtcontract 2012 Lakerlopen

Medio 2012

 Start herinrichting zeven straten in Laker-

lopen-Zuid en laatste deel Kempensebaan en 

Ruysdaelbaan

 Aanpak winkelcentrum Haagdijk (planning 

woningdeel is afhankelijk van de markt)

 Start nieuwbouw rond locatie Kempense-

baan 15F

Kempensebaan 15F.

Na de terugblik gingen de twintig aanwezigen in 

groepjes uiteen en maakten ze een kennis-

makingsrondje. Al snel kwam het gesprek op 

hondenpoep en fietsen op de stoep. Waar de 

een goede ervaringen heeft met het aanspreken 

van medebewoners, krijgt een ander alleen 

maar een grote mond terug. Geconcludeerd 

wordt dat het belangrijk is hoe je het doet.

Ga niet schreeuwen of kwaad worden, maar 

zeg het gewoon rustig, leg het uit.

Taalbarrières

Het gesprek zwenkt naar taalbarrières. Om met 

elkaar te communiceren, moet je wèl dezelfde 

taal spreken. De aanwezigen constateren ook 

dat ze geen goede afspiegeling vormen van alle 

bewoners uit Lakerlopen. Zo ontbreken 

bijvoorbeeld de Poolse en Turkse bewoners, 

maar ook de jongeren. Een van de tips is om 

elkaar beter te leren kennen, door bijvoorbeeld 

het organiseren van activiteiten. En betrek 

daarbij sleutelfiguren van de ontbrekende 

groepen.

Interesse om mee te helpen bij de voor-

bereiding van het volgende buurtoverleg? 

Laat het weten aan wijkcoördinator Ellen Kunz: 

e.kunz@eindhoven.nl, telefoon 238 83 63.

Bewoners gingen met elkaar in gesprek tijdens het brede 

buurtoverleg.

Feestje en plaquettes voor 
nieuwbouw Lakerlopen B

De tweede fase nieuwbouw in Lakerlopen heeft 

de Fritz Höger Preis gewonnen. Uit 340 inter-

nationale inzendingen is Lakerlopen in Berlijn 

eerste geworden in de categorie Seriematige 

Woningbouw. De jury prees de goede inpassing 

in de bestaande bouw. Op 6 oktober vierden 

bewoners, Woonbedrijf en Trudo daarom een 

feestje en onthulden ze de plaquette van de prijs 

in de Van Ostadestraat. De tweede plaquette 

krijgt nog een plekje in de Veestraat.
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Een doodskist met een af en toe zichtbare zombie, de ‘bruid des doods’ en 

de man met de zeis op het ‘kerkhof’ aan de Ruysdaelbaan. De lampionnen-

optocht eind oktober tijdens Halloween was dit jaar meer dan ooit griezelen 

én even je ogen dicht doen. Na de spannende tocht was het voor de tiental-

len kinderen en hun (groot)ouders goed toeven op de binnenplaats bij de 

buurtinfowinkel met warme chocolademelk, soep en poffertjes. Hulde voor 

de vrijwilligers van de Halloweenorganisatie en de catering!

Lekker griezelen tijdens Halloween

Werkgroep Jeugd van Vroeger timmert flink aan de weg

Mooi om aan de Senioren dag mee te werken’
De seniorenwerkgroep Jeugd van Vroeger 

van de bewoners organisatie SWHL heeft 

het druk de laatste tijd. Sinds eind 2008 

organiseert ze activiteiten voor senioren in 

Lakerlopen. Onlangs heeft ze zich samen met 

andere organisaties ook ingezet voor een 

mega-evenement: de Seniorendag op 

1 oktober in Tongelre.

“Toen de bussen 5 en 55 in Doornakkers 

stopten, zag je er hordes mensen uit komen. 

Ik denk dat er ruim vijfhonderd bezoekers 

geweest zijn”, zegt Riek van den Broek, lid van 

Jeugd van Vroeger. Een mooie opsteker voor 

de organisatie: Welzijn Eindhoven, SWHL, 

KBO, Vitalis Berkelhof, Zuidzorg, GGD en 

vrijwilligers uit Doornakkers en Lakerlopen.

Seniorendag

De Seniorendag vond plaats in De Toeloop 

(Doornakkers), waar ook een tent was 

opgezet. Er draaide een uitgebreid programma 

met meer dan tien workshops, zoals maaltijd-

zorg, meer bewegen voor ouderen en Tai Chi. 

Boerenmoeske en De Klungels zorgden voor 

de muzikale noot en ook een lunchpakket 

ontbrak niet. 

Ciska Maessen, een van de vele vrijwilligers 

van de SWHL, schat dat ze wel zo’n 1.200 

kopjes koffie heeft ingeschonken. “Ik vond het 

mooi om aan de dag mee te werken. En de 

dankbaarheid van de mensen, die waardering. 

Dan weet je dat je het ergens voor doet. 

Het was een heel gezellige dag.” 

Op de kaart

De bijdrage aan de Seniorendag is maar één 

van de activiteiten van de Jeugd van Vroeger. 

Het belangrijkste is misschien wel dat de 

werkgroep de senioren als doelgroep op de 

kaart heeft gezet. Het begon in 2008 met 

bustochten langs de Lichtjesroute. Al snel 

volgden paas- en kerststukjes maken. Daarna 

kwamen een paasbrunch en buurtwandelingen. 

De laatste loot aan de stam is zelf kaarten 

maken. Om de veertien dagen is de buurtinfo-

winkel aan de Ruysdaelbaan momenteel het 

toneel van kerstcreativiteit.

Peilen

De werkgroep bedenkt niet alle activiteiten 

zelf, zij peilt de mening van de senioren. Wat 

willen zij? Wat zijn hun wensen en behoeften? 

Zo werd er naar aanleiding van de wandel-

tochten het idee geopperd om volgend jaar 

ook een fietstocht te organiseren. En tijdens 

de Seniorendag gooide Tai Chi, een Chinese 

bewegingskunst, hoge ogen. Riek van den 

Broek: ”We gaan nu onderzoeken of we dat 

ook naar Lakerlopen kunnen halen.”

Iedere twee weken komen senioren in de buurtinfowinkel bij elkaar 

om samen kaarten te maken.

Veilige oversteek 
Tongelresestraat
De werkzaamheden voor een veilige 

oversteek in de Tongelresestraat zijn bijna 

afgerond. Kinderen kunnen voortaan veiliger 

oversteken op de drukke Tongelresestraat, 

op weg naar school aan de Reigerlaan en 

naar huis. De werkzaamheden bestaan uit 

het aan brengen van een plateau van asfalt 

en het herbestraten van aanliggende 

trottoirs en parkeervakken. De veilige 

oversteek is het resultaat van overleg tussen 

gemeente en bewoners.

‘



Michel van Hout, projectleider

tel. 238 63 07 

Ellen Kunz, wijkcoördinator

tel. 238 83 63

Vragen over Trudowoningen: 

tel. 235 98 30 

Vragen over Woonbedrijfwoningen: 

tel. 243 43 43 

Stichting Wijk- en Huurdersbelangen: 

tel. 243 91 19

‘Onze Wijk’ is een nieuwsbrief van de 

projectgroep Wijkvernieuwing Lakerlopen, 

telefoon redactie: 238 44 77. 

Oplage: 2.100

Teksten: Astrid van Wijk

Foto’s: Bram en Jos Lammers en

Igor Vermeer

Meer weten over wijkvernieuwing?

Bekijk het laatste nieuws en de achter-

gronden over Lakerlopen op:

www.we.eindhoven.nl/lakerlopen

WE zijn bereikbaarWE zijn gek op...
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Wat doet u precies?

“Ik zorg dat de communicatie tussen Turkse mensen met hun huisarts, maatschappelijk werker 

of fysiotherapeut soepeler verloopt. Het niet goed spreken van de taal zorgt vaak voor onbegrip 

en spanningen. Ik spreek de Turkse en de Nederlandse taal en kan daardoor de diagnose en het 

medicijngebruik verduidelijken. De gezondheidszorg in Turkije is bovendien heel anders. 

Dat geeft ook problemen in de communicatie.”

Kunt u dat uitleggen?

“In Turkije is de gezondheidszorg anders georganiseerd dan in Nederland. De huisarts als 

tussenpersoon komt er nog niet veel voor. Als mensen ziek zijn, gaan ze meteen naar een 

ziekenhuis. Ze worden daar uitgebreid onderzocht met foto’s en scans, of het nu om een griep 

of longontsteking gaat. Dat verwachten Turkse mensen ook in Nederland. Maar zo werkt het hier 

niet. Dat leg ik uit, daardoor begrijpen arts en patiënt elkaar beter.”

Waar kunnen mensen u bereiken?

“Ik ben iedere dinsdagochtend van 8.00 - 12.00 uur te vinden in Gezondheidscentrum De Akkers 

(Generaal Cronjéstraat 1, telefoon 711 70 00) in Doornakkers. Mensen kunnen via de huisarts-

assistent een afspraak met mij maken.”

U geeft ook voorlichting aan groepen? 

“Ik geef voorlichting over een gezonde levensstijl, maar ook over suikerziekte, hart- en 

vaatziekten, spanningsklachten, medicijngebruik, of vrouwenklachten.”

Wat gaat u in Lakerlopen doen?

“In Lakerlopen draait het programma ‘Samen naar een Gezonde Leefstijl’. De eerste bijeen-

komsten bespraken we wat gezonde voeding is. Nu starten bijeenkomsten over bewegen. 

Vrouwen kunnen mij altijd bellen voor meer informatie over de bijeenkomsten, of mijn andere 

werkzaamheden op 06 21 65 52 10.”

Zöhre Tas-Karabulut, Turkse zorgconsulent:

Ik zorg dat de communicatie 
soepeler verloopt’
De communicatie tussen Turkse mensen en hun huisarts loopt niet altijd even 
soepel. Daarom werkt zorgconsulent Zöhre Tas-Karabulut vanuit de GGD Brabant-
Zuidoost bij verschillende huisartsenpraktijken in Eindhoven. Zij slecht taal-
barrières, verduidelijkt culturele verschillen en biedt een luisterend oor. 
Bovendien organiseert zij voorlichtingsbijeenkomsten. Binnenkort start in 
Lakerlopen een tweede serie bijeenkomsten over een gezonde leefstijl.

Zöhre Tas-Karabulut is enthousiast 

over het programma ‘Samen naar een 

Gezonde Leefstijl’: “Binnenkort starten 

we met bijeenkomsten over bewegen.”

‘


