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Wijkvernieuwing

De ‘bewoners’ van de school aan
Galileistraat zijn blij met hun
prachtige nieuwe werkomgeving.

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
Met zijn zessen hebben ze vijf lokalen in gebruik van de monumentale school
aan de Galileistraat. Wie ze zijn? Twee kunstenaars, twee ontwerpers, een yogaen 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.”

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
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WE in ’t kort

Wijkactieplannen gereed
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‘ Knip’ Groenewoudseweg
onderzocht 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.

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
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straten en omgeving
Najaar 2008

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

Geen ‘nee’ tegen nieuwe
keuken en badkamer
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 beglazing. Binnenshuis kunnen bewoners kiezen voor een nieuwe
badkamer, keuken en toilet.
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Aanhangwagen te leen
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).
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WE doen het zelf...

WE zijn bereikbaar

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.

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

Dick van Roosmalen neemt na zes jaar afscheid
van ‘zijn’ Woensel-West.

Buurtinfowinkel, Edisonstaart 67,
telefoon: 244 56 21
Waarom ga je verhuizen?
“Ik werk voor een adviesbureau dat de brandweer in heel Nederland helpt. Vanwege mijn werk

‘Onze Wijk’ is een nieuwsbrief van de

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

projectgroep Wijkvernieuwing Woensel-

‘kilometers’ hoef te maken.”

West, telefoon redactie: 238 44 31.

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

Oplage: 2.300

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

Teksten: Astrid van Wijk

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

Foto’s: Jos Lammers

bij elkaar met de kerngroep, waarin alle coördinatoren van de werkgroepen (zoals de werkgroep
wijkactiviteiten, SPIL-centrum, buurtkrant en huurdersverenigingen) vertegenwoordigd zijn. Je

Meer weten over wijkvernieuwing?

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

www.wijkvernieuwing.eindhoven.nl

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 bewonersorganisatie. 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.”
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