
WE presenteren

Onderzoek naar ‘Knip’ Groenewoudseweg

Groot onderhoud woningen rond Humboldtplein

Aanhangwagen te leen

Dick van Roosmalen neemt afscheid van 

Woensel-West

Weer allerlei activiteiten in oude school 

‘Broedplaats aan zet’ krijgt vorm 

Vijf minuten voor de wethouder arriveert, wordt 

nog volop gedweild en opgeruimd. In het 

yogalokaal wordt verse appelsap geperst en 

branden kaarsjes. Rondom een cirkel liggen 

matjes. In een ander lokaal waan je je in een 

atelier met uiteenlopende schilderstijlen: 

modern abstract en figuratief. In weer een 

ander lokaal staat een donkerbruine kast vol 

jampotjes gevuld met schroefjes, spijkers en 

andere knutselzaken. Het is de ruimte van 

woordvoerder Friso van der Heijden, hij is 

creatief therapeut. In zijn lokaal probeert hij 

contact te krijgen met kinderen die het moeilijk 

hebben door te knutselen, drama te doen of 

een andere creatieve bezigheid. 

Vasthoudend

De overige lokalen van de school zijn voor de 

Alevitische Culturele Vereniging. Half januari 

kreeg de Broedplaats groen licht van de 

gemeente. Het is aan de vasthoudendheid van 

de werkgroep Buurtbedrijvigheid te danken dat 

het uiteindelijk toch gelukt is een gedeelte van 

de leegstaande school voor de buurt te 

behouden. Want de meeste kunstenaars en 

vormgevers wonen in Woensel-West. De 

afgelopen anderhalve maand hebben ze keihard 

gewerkt om de ruimtes toonbaar te maken. 

Kunstenaar Eelke van Hoof raakt niet uitgepraat 

over de mooie hoge lokalen die hem bij het 

schilderen inspireren. “Ik zou wel wat terug wil-

len doen voor de buurt. Ik kan me voorstellen 

dat we hier ook workshops gaan geven.”
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Met zijn zessen hebben ze vijf lokalen in gebruik van de monumentale school 
aan de Galileistraat. Wie ze zijn? Twee kunstenaars, twee ontwerpers, een yoga- 
en acrobatieklerares en een creatief therapeut. Samen vormen ze de stichting 
 ‘Broedplaats aan zet’. “Het even geduurd, maar dan heb je ook wat”, verwelkomt 
woordvoerder Friso van der Heijden, wethouder Fiers die een kijkje komt nemen. 
“We zijn heel blij dat we in deze prachtige lokalen kunnen werken.”

De ‘bewoners’ van de school aan 

Galileistraat zijn blij met hun 

prachtige nieuwe werkomgeving.
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Nieuw jasje
‘Onze wijk’ is de naam van de nieuwe 

nieuwsbrief over wijkvernieuwing in 

Woensel-West. De nieuwsbrief informeert 

u over de ontwikkelingen in uw wijk. ‘

Onze wijk’ is onderdeel van de nieuwe 

herkenbare huisstijl voor de wijk-

vernieuwing in Eindhoven. Centraal staan 

de letters WE. Deze staan letterlijk voor 

Wijkvernieuwing Eindhoven. Maar meer 

nog staan ze symbool voor samenwerking: 

de basis voor de wijkvernieuwing in 

Eindhoven. Veel leesplezier!



Werkgroep SPILstraat aan de slag
Sinds een maand of twee is in Woensel-West een nieuwe 

werkgroep hard aan het werk. De werkgroep Speelstraat of 

SPILstraat. De SPILstraat (1ste en 2de Franklinstraat) moet 

het toekomstige SPIL-centrum verbinden met de groene 

zone langs het spoor. De leden zijn druk bezig na te denken 

over hoe deze straat zo kindvriendelijk ingericht kan worden. 

Interesse? Aanmelden kan bij de buurtinfowinkel.
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Henri Koolen nieuwe projectleider

Henri Koolen is de nieuwe projectleider voor de wijkvernieuwing in 

Woensel-West vanuit de gemeente. Henri werkt al 15 jaar bij de 

gemeente in diverse functies. De laatste jaren vooral op het gebied 

van onderwijsbeleid waar hij betrokken was bij de ontwikkeling van 

SPIL-centra.  

Eerst wat cijfers. In de ochtendspits rijden 

maar liefst rond de vijfhonderd auto’s over de 

Groenewoudseweg van de Marconilaan naar 

Vredeoord (waarschijnlijk veel ‘Philips verkeer’). 

In de avondspits herhaalt zich dit. Later op 

avond rijden ongeveer tweehonderd tot 

driehonderd auto’s het rondje Achtseweg-Zuid/

Groenewoudseweg. Dit zijn er ongeveer vijftig 

per uur. Een van de mogelijkheden om het 

verkeer te weren is het ‘knippen’ van de 

Groenewoudseweg. Maar hier kleven ook 

nadelen aan: zoals sluipverkeer dat door de 

buurt gaat in plaats van over de Groene-

woudseweg. De gemeente heeft daarom 

gekozen voor een proef met een computer-

simulatie. Daarop is goed te zien wat de 

gevolgen zijn van een knip en welke extra 

verkeersmaatregelen eventueel moeten worden 

genomen. Zo kunnen de voor- en nadelen van 

‘wel of niet knippen’ goed op een rijtje worden 

gezet.

Opties doorrekenen

Steven Grevink, gemeentelijk coördinator 

Fysiek, laat op zijn computer zien hoe zo’n 

simulatie werkt in een andere wijk in Eind-

hoven. De simulatie voor Woensel-West is 

bijna klaar. Daarvoor is al veel onderzoek 

gedaan en zijn gegevens ingevoerd: hoeveel 

auto’s er door de buurt rijden, welke route ze 

nemen en waar ze naar toe gaan. De simulatie 

is waarschijnlijk in april gereed.

Knip’ Groenewoudseweg
onder zocht door computersimulatie 
Kinderen moeten straks vanaf het nieuwe SPIL-centrum veilig naar de groene zone aan het 

spoor kunnen lopen. Deze route via de 1ste en 2de Franklinstraat wordt ook wel SPIL-straat 

of Speelstraat genoemd. Maar de drukke Groenewoudseweg zorgt voor een kink in de kabel. 

Daarom is in het verleden geopperd een proef te doen met een ‘knip’ in deze straat. Het heeft 

nogal wat gevolgen als je dat daadwerkelijk uitvoert. Daarom heeft de gemeente nu voor een 

andere mogelijkheid gekozen: een computersimulatie.

‘

Gouden Gids

Een overzicht van bedrijven in je eigen 

buurt. Dat is waar de werkgroep Buurt-

bedrijvigheid op mikt met een eigen 

Gouden Gids voor Woensel-West. De gids 

gaat nog voor de zomer uitkomen. 

WE stapsgewijs

Maart 2008

 Vaststellen buurtcontract en werkplan  

 door het college van B&W

 Start uitvoering plannen Krachtwijk 

17 maart 2008

 Presentatie plannen binnenterrein 

Voorjaar 2008 

 Oplevering kozijnrenovatie 

 en omgeving

21 april 2008

 Bezoek minister Vogelaar aan

Midden 2008

 Presentatie ontwikkelingsvisie 

Vanaf midden 2008

 Uitwerking plannen voor herinrichting  

 straten en omgeving

Najaar 2008

 Herinrichting en herverkaveling 

 binnenterrein

WE in ’t kort Wijkactieplannen gereed

De gemeente Eindhoven heeft, namens alle 

partners, het wijkactieplan Woensel West 

ingeleverd bij minister Vogelaar. Op dit mo-

ment wordt druk gewerkt aan het werkplan 

2008 - 2009 en het buurtcontract 2008. In 

beide documenten zijn de gehonoreerde 

Krachtwijk-biedingen verwerkt. Dit zijn 

voorstellen van onder meer de gemeente, 

corporaties en bewoners die de wijk een 

extra impuls moeten geven. De documenten 

moeten in april definitief zijn.



Het groot onderhoud van 119 woningen van Woonbedrijf aan het 

 Humboldtplein is onlangs begonnen. Het gaat om reparaties aan het dak, 

de gevels, de kozijnen en het aanbrengen van nieuwe dakkapellen en 

dubbele b eglazing. Binnenshuis kunnen bewoners kiezen voor een nieuwe 

badkamer, keuken en toilet. 
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Woningcorporatie Trudo stelt gratis een aanhangwagen 

beschikbaar voor bewoners uit het gebied Volta-Galvani 

die vanwege de sloop moeten verhuizen. 

Geïnteresseerden die graag gebruik willen maken van de 

aanhanger kunnen dat regelen met Albert Roeters in de 

buurtinfowinkel (Edisonstraat 67, telnr: 244 56 21).    

“Morgen gaan ze bij mij beginnen. Of ik er blij 

mee ben? Natuurlijk”, zegt Ivanka Paesch uit 

de Edisonstraat. “Als je een nieuwe keuken en 

badkamer krijgt, zeg je daar geen ‘nee’ tegen”, 

vult haar buurvrouw Yesenia Torres aan.

“De renovatie aan de buitenkant is verplicht, 

binnenshuis is de keuze aan de bewoners”, 

legt Gerda Lakeman, bewonersbegeleider van 

Woonbedrijf, uit. “Veel bewoners zijn blij met 

de renovatie, tachtig procent doet ook mee 

aan de binnenrenovatie, hoewel dat dus niet 

verplicht is.” Het volledige groot onderhoud 

gaat vier werkweken duren, bewoners hoeven 

hiervoor niet te verhuizen.

Verblijfswoning

Hoewel de twee buurvrouwen blij zijn met de 

forse opknapbeurt, zien ze wel op tegen de 

rompslomp. Beiden hebben ook een kind dat 

astmatisch is. Daarom heeft Woonbedrijf 

zogenoemde douche- en verblijfswoningen 

ingericht. “Een verblijfswoning is eigenlijk een 

‘toevluchtsoord’ waar je naar toe kunt als ze in 

je huis aan het breken zijn. Wij begrijpen best 

dat zo’n renovatie ingrijpend is, dus moet je 

ook voor faciliteiten zorgen”, zegt Mirjam van 

den Eeden, districtscoördinator Woensel-Zuid 

van Woonbedrijf. Samen met de werkgroep 

Renovatie zijn de klachten en wensen van 

bewoners bekeken. Zo is de isolatie van de 

huiskamervloer aan de orde gekomen. “We 

gebruiken hier voor het eerst schelpen voor. 

Een natuurlijk materiaal waar goede resultaten 

mee behaald zijn.”

Als straks de woningen aan de binnen- en de 

buitenkant helemaal opgeknapt zijn, wil 

Woonbedrijf samen met bewoners ook de 

woonomgeving aanpakken. ”Ik zou wel een 

kindvriendelijker omgeving willen, met meer 

speelgelegenheden waarbij je kinderen goed in 

de gaten kunt houden”, zegt Invanka Paesch. 

“Ik pleit voor bredere stoepen en beter 

onderhoud van de tuin. Bloembakken op straat 

lijkt me ook leuk”, vindt Yesenia Torres.

Sociale insteek 

Woonbedrijf doet meer dan alleen het opknap-

pen van de woningen rond het Humboldtplein. 

De woningcorporatie heeft - in het kader van 

Krachtwijken - ook gekozen voor een sociale 

insteek. Gerda Lakeman, bewonersbegeleider: 

“Zo kom ik mensen tegen die wel wat hulp 

bij het schoonmaken van hun huis zouden 

kunnen gebruiken. Of ouderen die de tuin niet 

meer bij kunnen houden of gehandicapten 

die behoefte hebben aan thuiszorg. Wij gaan 

samen met bewoners en instanties kijken hoe 

we kunnen helpen.”

Geen ‘nee’ tegen nieuwe 
keuken en badkamer

V.l.n.r: Gerda Lakeman, Mirjam van den Eeden, Ivanka Paesch en (met kindje) Yesenia Torres.

Aanhangwagen te leen



Henri Koolen, projectleider, 

telefoon: 238 63 07

Francé van Gils, wijkcoördinator, 

telefoon: 238 83 61

Vragen over Trudowoningen: Celsiusplein 

28, telefoon 235 98 30

Vragen over Woonbedrijfwoningen: 

telefoon 243 43 43

Vragen over Domeinwoningen: Jos van 

Gerven: 296 82 22

Buurtinfowinkel, Edisonstaart 67, 

telefoon: 244 56 21

‘Onze Wijk’ is een nieuwsbrief van de 

 projectgroep Wijkvernieuwing Woensel-

West, telefoon redactie: 238 44 31.
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Teksten: Astrid van Wijk
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Meer weten over wijkvernieuwing?

www.wijkvernieuwing.eindhoven.nl

WE zijn bereikbaarWE doen het zelf...
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‘
Vrijwilliger Dick van Roosmalen:

Ik kijk met veel plezier 
terug op Woensel-West’
Sinds 14 dagen heeft hij de sleutel van zijn nieuwe huis. Dat staat niet langer in 
Woensel-West, maar in Vleuten, in de buurt van Utrecht. Voor Dick van Roosmalen 
betekent het ook het einde van zijn voorzitterschap van de bewonersorganisatie 
stichting Woensel-West. En een afscheid van de wijk waar hij ruim zes jaar 
 gewoond heeft. 

Waarom ga je verhuizen?

“Ik werk voor een adviesbureau dat de brandweer in heel Nederland helpt. Vanwege mijn werk 

moet ik dus heel veel reizen. Daarom ben ik verhuisd naar Vleuten, zodat ik centraler zit en minder 

‘kilometers’ hoef te maken.”

Hoe was het om voorzitter te zijn van de stichting Woensel-West?

“Leuk. Ik werd drieënhalf jaar geleden eigenlijk in het diepe gegooid. Met alle vrijwilligers hebben 

we in die periode de bewonersorganisatie meer vorm kunnen geven. Elke zes weken komen we 

bij elkaar met de kerngroep, waarin alle coördinatoren van de werkgroepen (zoals de werkgroep 

wijkactiviteiten, SPIL-centrum, buurtkrant en huurdersverenigingen) vertegenwoordigd zijn. Je 

bent aan de ene kant dus intern bezig, aan de andere kant ook extern. Dat is leuk. Je hebt overleg 

met de gemeente, de politie en de woningbouwcorporaties. Wat ik het moeilijkste vond? Dat je als 

voorzitter gedwongen wordt in een positie, waarin je de hele buurt vertegenwoordigt. Maar met alle 

goede bedoelingen kun je natuurlijk nooit voor vierduizend mensen spreekbuis zijn.”

Hoe kijk je terug op Woensel-West?

“Ik kijk met veel plezier terug op een wijk waar ik nuttige dingen heb kunnen doen voor de bewon-

ersorganisatie. Het leukste vond ik de actieve mensen, die allerlei ideeën hebben en uitvoeren en 

zich sterk maken voor de buurt, die dus heel sociaal zijn. Mijn ervaring met Woensel-West is een 

hele goeie. Dat is in tegenstelling met het zwart-wit beeld dat de buitenwereld heeft: dat het een 

slechte en asociale wijk is. Ik heb dat heel anders ervaren.” 

Dick van Roosmalen neemt na zes jaar afscheid 

van ‘zijn’ Woensel-West.


