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V.A. WOENSDAG 7 MAART
TOT ZATERDAG 10 MAART

Roostenlaan 59

VOOR IEDERE KLANT
EEN LEUKE ATTENTIE !

5644 GB Eindhoven • T: (040) 293 00 22 • F: (040) 293 00 24
E: info@wieringatweewielers.nl • W: www.wieringatweewielers.nl
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www.lamode-eindhoven.nl

!

e keuze
ist

Dynamisch, jong, energiek
en... Stratums !

+ compleet
+ goede service
+ beter advies

de j
u

• Makelaardij
• Hypotheken

Heezerweg 274 Eindhoven
T: 040 - 29 300 83

www.denismakelaardij.nl
Winkelstraat 16 • 5644 EK Eindhoven

www.discus.nl

T 040 2115152 • E info@denismakelaardij.nl

Damesschoenen: Gabor
Footnotes
Kinderschoenen:
o.a Twins en Track style
Gattino

Specialisaties:
Manuele Therapie,
Psychosomatiek,
Geriatrie, NAH,
Parkinson, COPD,
Doorbraak Depressie,

Schoenen in verschillende wijdtes
Vakkundige meetapparatuur
Goed advies
Redelijke prijzen

Looptherapie bij
etalagebenen,
Hartrevalidatie,

DONDERS SCHOENEN

Heezerweg 307

Winkelstraat 15 5644 EK Eindhoven Tel: 2113137

T: 040-2125333
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5643 KE Eindhoven
E: info@fysiotherapieheezerweg.nl

Bijna acht jaar geleden
verscheen het laatste
nummer van ‘De Stratummer’.
Tot groot verdriet van veel
Stratummers. Zij zijn het blad nog
steeds niet vergeten. Dat is ons
wel gebleken toen wij het initiatief
namen om de Stratummer weer
nieuw leven in te blazen.

Ontwikkeling Lucas Gasselstraat
De panden Lucas Gasselstraat 7
en 7a staan al maanden leeg, de
huurders zijn vertrokken. Onbekenden hebben er enorme vernielingen aangericht en het werd zelfs
gevaarlijk om er binnen te gaan.

Het eerste nummer van de nieuwe
Stratummer heeftt u nu in handen. Dank
zij de medewerking van een aantal
maatschappelijke– en zakelijke partners
hebben we de mogelijkheid om de
levensvatbaarheid opnieuw te bewijzen.
De nieuwe Stratummer wordt een
kwartaalblad. Of beter: een magazine,
want zoals u ziet verschijn het nu in
full color. Onvermijdelijk is ook de
redactionele aanpak een tikje anders
dan acht jaar geleden maar we hopen
dat we opnieuw de harten van veel
Stratummers kunnen veroveren

Uitgave: Stichting De Stratummer
Redactie en advertentie-exploitatie
stratummer@onsneteindhoven.nl
www.stratummer.nl

Oplage: 15.000
Verspreiding: 12.500 exemplaren huis
aan huis, i.c.m. Groot Eindhoven.
2.500 exemplaren los op 10 vaste
punten in Stratum.

Maar nu is de sloop dan toch
een feit en is er ook een
bouwplan voor die plek:
kleinschalige bedrijven in een
bedrijfsverzamelgebouw.
Projectontwikkelaar Kortonjo
Vastgoed BV presenteerde
samen met architect Van
Lierop Cuypers Spierings, op 20 december
vorig jaar aan de buurtbewoners de eerste
plannen.

Pas op het moment dat het bestemmingsplan
ook goedgekeurd is en de bouwvergunning
verleend, kan de ontwikkelaar beginnen met
de bouw van het complex.

Politie waarschuwt voor inbraken
De politie van Stratum waarschuwt
voor woninginbraken in de Sintenbuurt,
Burghplan, Iriswijk, Rochusbuurt en de
omgeving Kerstroosplein. De laatste weken
ziet de politie namelijk een toename van
inbraken in deze buurten.

Informatie

De meeste inbraken vinden plaats tussen
16.00 en 23.30 uur (vooral in de vroege
avond tussen 18.00 en 22.00 uur). Vaak wordt
aan de achterzijde van de woning een deur of
raam opengebroken. Maar ook via inklimmen
worden woningen betreden.

Op de politiewebsite van stratum (www.politiestratum.nl) vindt u tips om inbraken tegen te
gaan en wat u moet doen als er toch is ingebroken, informatie over het ‘Keurmerk Veilig
Wonen’ en een inbraaktest waarmee u zelf
kunt uitvinden hoe veilig uw woning is.

De politie vraagt daarom
bewoners alert te zijn en bij
verdachte situaties contact
op te nemen met de politie!.
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De herinrichting van de Kruidenbuurt Zuid
is behoorlijk op schema. Die herinrichting is
eigenlijk een gevolg van de hoognodige rioolvernieuwing. De bewoners zijn al vanaf
2005 betrokken bij het maken van de plannen.

Op 15 juni 2010 is er een eerste voorstel gedaan aan de wijk. Hierbij is door de gemeente
gepolst waar de prioriteiten van het merendeel
van de bewoners liggen. Anderhalf jaar later
begint een en ander vorm te krijgen: meer
groen, meer parkeerplaatsen of een mix tussen
groen en parkeerplaats.
Maar wat voor de bewoners misschien nog
wel belangrijker is: alle 171 woningen in de
wijk worden ook aangepakt. Woonbedrijf
heeft de gelegenheid aangegrepen om groot
onderhoud te plegen en een aantal verbeteringen aan de woningen uit te voeren.
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Daaronder
uiteraard
schilderwerk
en
tegelwerk maar ook wordt gekeken naar
spouwmuurisolatie
en
wegwerken
van
eventuele scheurvorming.
Naast deze verbeteringen konden huurders
vrijwillig kiezen voor extra’s. Daarvoor betalen
ze straks een huurverhoging. Op deze manier
wil Woonbedrijf de kwaliteit van de woningen
behouden tegen een relatief lage huurprijs.

Mario van Erp

Interview

Dé

Wonen in
Bloemenbuurt-Zuid

specialist van Stratum !

In deze rubriek voelen we een min of meer bekende Stratummer aan de tand. We beginnen met Jeugdtheatermaker Mario van
Erp. Al meer dan dertig jaar wereldberoemd in Stratum en...ver daarbuiten !
De nieuwe buurt

Geboren Stratummer?
“Nee, ik ben geboren in Blerick dus eigenlijk ben ik Limburger. In 1979 begon ik hier
aan de mbo-opleiding Sociale dienstverlening. Tijdens mijn stage kwam ik in Stratum
terecht op buurthuis ‘t Akkertje. Een van de
dingen die ik daar kon doen was theater
programmeren.
Zo ben ik bij theatergroep Kwiebus terecht
gekomen. Ik ben in Eindhoven gebleven,
en ook in Stratum. Eerst heb ik in de Rochusbuurt gewoond, daarna in de Schalmstraat en de Korenbloemstraat en sinds
1994 woon ik in de Strobloemstraat. Ik
ben dus hier om de hoek begonnen met
theater en dat doe ik nu nog steeds, al
meer dan dertig jaar. Ik breng jeugd– en
straattheater en daarnaast doe ik festivalorganisatie zoals Stratum BinnensteBuiten,
presentaties en theaterworkshops”

van de Koningin uitgebracht, waarmee
we onder andere in Indonesië en het
Midden-Oosten zijn geweest.”

Hoeveel voorstellingen maak je per
jaar?
“Eén per anderhalf jaar. Ik ben nu aan
het schrijven aan de nieuwe voorstelling.
Koppie Koppie heet die, en ik hoop dat
hij binnenkort klaar zal zijn. Overigens
houd ik de andere voorstellingen ook
beschikbaar. Want ik krijg zoveel
aanvragen, vaak thematisch, dat het
handig is om te putten uit een bestand.
Een van mijn eerste solovoorstellingen,
Mikado, houd ik er nog altijd in.”
Waar doe je dat allemaal? Heb je een
repetitieruimte?
“Tja, ik vraag de gemeente Eindhoven
al dertig jaar om een beetje fatsoenlijke
ruimte. Ooit had ik de beschikking over
in een pand aan de Stuiverstraat maar
dat moest worden afgebroken voor
nieuwbouw, die er nooit is gekomen.

Hoe kwam je eigenlijk op theater uit?
“Carnaval. Ik ben in Limburg opgegroeid
hè. Maar eigenlijk heeft het er altijd al
ingezeten Op de lagere school speelde
ik al theater. Via theatergroep Kwiebus
kwam ik op jeugdtheater want zij speelden Foto: Henri van de Griendt (www.henrivandegriendt.exto.nl) Met dank aan Trudo heb ik een tijdje in het
vooral jeugdtheater en cabaret, op socialisklokgebouw kunnen zitten, maar nu doe ik
tische basis, in de geest van die tijd. Met jeugd- schoolvoorstellingen die we speelden in de het zonder repetitieruimte. Ik heb alleen een
theater ben ik zelf doorgegaan want het is een buurt van Rotterdam.”
opslagruimte op de Hurk en de huiskamer hier
vak zeer apart.”
is nu mijn repetitieruimte. Behelpen natuurlijk,
Is je Arabisch zo goed?
want een goede ruimte met opslag is een
Wat houdt dat in?
“We kunnen onze presentaties aan erg, erg basisbehoefte.”
“Ik schrijf stukken, ik ontwerp en maak de de- veel omstandigheden aanpassen!”
cors zelf of samen met mijn vrouw. En soms heb
Je bent altijd betrokken geweest bij Stratum,
ook buiten je theaterwerk.
ik hulp van anderen, bijvoorbeeld als er iets Waar ben je nu mee bezig?
gelast moet worden of zo. Als een voorstelling “Ik heb net negen presentaties achter de rug “Zeker! Onder de naam Gewoon Doen
klaar is ga ik er mee de boer op. Ik speel in voor verpleeg–en verzorgingshuis Brunswijck. heb ik samen met anderen op verzoek van
schouwburgen, theaters, scholen en culturele in- Een publiek van 70 tot 90 jaar, sommigen de- de Gemeente Eindhoven een aantal jaar
stellingen, noem maar op.”
menterend.”
‘Stratum BinnensteBuiten’ mogen organiseren.
Dat was gebaseerd op het eerder door mij
Ver buiten Stratum?
Dat is geen jeugdtheater dus..
georganiseerde ‘PleinFestival-concept’ tijdens
“Ja, ik speel in binnen– en buitenland, zoals in “‘Nee maar mijn voorstellingen zijn wel heel het EK 2000. Een feestelijk gebeuren met veel
vele Europese landen, maar ook in Oman, de goed aan te passen, zodat ze geschikt zijn lokale muziek, sport, kunst en bedrijvigheid
Verenigde Arabische Emiraten (Dubai en Abu voor die bijzondere groep. Die vrijheid om op én met een belangrijke rol voor buurt– en
Dhabi), en bijvoorbeeld Jakarta. Daar hebben het podium in te spelen op een specifiek pu- bewonersorganisaties. Moest eigenlijk gewoon
we theaterworkshops en voorstellingen gege- bliek heb ik in de loop van de jaren ontwikkeld weer terug op de kalender!”
ven op de Internationale School.
tot een soort zevende zintuig.
Wat is nu het leuke aan Stratum volgens jou?
Om ook iets te kunnen doen voor de arme Maar kinderen blijven toch het eerlijkste pu- “Stratum is een mooi en vriendelijk stadsdeel
kinderen (een derde deel van de bevolking bliek, die reageren direct en er gebeurt dan waar altijd wat gebeurt. En leuk is dat ik er heel
daar) heb ik, met een jetlag in de benen, ook ook altijd wat in de zaal. Het is geen televisie veel mensen ken. Vooral via mijn voetbalclub
gespeeld op een van de grootste vuilnisbelten die je kunt wegzappen, het is altijd actie en re- RPC, waar ik al meer dan twintig jaar voetballer,
ter wereld voor de zogenaamde vuilnisbeltkin- actie, dat is het leuke eraan.”
organisator, activiteitenleider, grensrechter,
deren. Aansluitend hebben we nog een mooi
leider, trainer, nou ja van alles ben!’
schoolproject op Bali kunnen doen.”
Altijd alleen gespeeld?
“Nee, ik ben begonnen bij Theatergroep Nog ideeën om het nog leuker te maken?
Hoe kom je in al die landen terecht?
Kwiebus en later speelde ik met Rik Polman “Ja, Een Jeugdtheater voor Eindhoven.
“Ik stuur mailings wereldwijd, maar het is ook en Frans Baudoin bij Muziektheatergroep En dat kan prima in Stratum want
vaak een kwestie van contacten opbouwen.
Habbakuk. In 2009 heb ik samen met mijn het gebouw van Plaza-Futura komt
Zo kwam ik in Oman en Dubai terecht via vrouw Annie Crépin de voorstelling De Troon binnenkort vrij!”
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Modelwoning

Heezerweg 317, Eindhoven - 040 2113248

Koopzondagen 2012
AH Leenderweg

Te koop:

Appartementen vanaf ¤ 192.000,- v.o.n.
Eénsgezinswoningen vanaf ¤ 230.000,- v.o.n.

9 april 2e Paasdag: 12:00 – 20:00 uur
17 mei Hemelvaart: 12:00 – 20:00 uur
10 juni 16:00 – 20:00 uur
7 oktober 16:00 – 20:00 uur

Meer weten?
Bezoek onze stand 1.04 op de nieuwbouwbeurs
op 17 & 18 maart 2012 in het Evoluon.
Voor meer informatie: www.bloemenbuurt-zuid.nl

Reguliere openingstijden:
maandag t/m/ zaterdag van 8.00 - 22.00 uur
17&18

– advertorial –

Albert Heijn Leenderweg hecht aan band met omgeving
Sinds 1994 is er een Albert
Heijn aan de Leenderweg.
Het zelfstandige bedrijf Van
Doormalen Supermarkten ging
toen over op de AH-formule.
Het werd een Albert Heijn
op ‘franchisebasis’. Dat wil
zeggen een zelfstandig bedrijf
dat de AH formule voert. Die
zelfstandigheid
zorgt
voor
oprechte betrokkenheid met de
wijk en omgeving.

klanten. Het is een winkel waar je
gewoon graag werkt.”

Er werken in totaal 90 personeelsleden waaronder natuurlijk veel
scholieren en studenten als parttimer. Maar daarnaast vormt een
vaste kern van het personeel de
stabiele basis. Scholieren en studenten die besmet raken met het
supermarktvirus kunnen zich door
ontwikkelen en een carrière in de
branche beginnen. Met zeven filiFiliaalmanager Mireille Withagen:
alen in eigendom van van DoormaFiliaalmanager Mireille Withagen met een aantal van haar medewerkers
“De meerwaarde van Franchise is dat
len Supermarkten zijn de mogelijkhewe proberen nog meer lokaal betrokken te doen voor onze klant. We sturen aan op den hiervoor divers.
zijn. Deze winkel aan de Leenderweg is van een mensgerichte houding. Aandacht voor
oudsher een winkel waar een enorm divers klanten die voelbaar is en oprecht. Het De winkel voldoet op dit moment nog prima
publiek boodschappen komt doen. Met gaat niet alleen om de actie of campagne maar om de klanten ook in de toekomst in
onze eigen ‘buurtwinkel’ in de stad proberen maar zeker om de kwaliteit van service. We een bijdetijdse winkel te ontvangen zal de
we zoveel mogelijk tegemoet te komen aan noemen het samen vaak het ABC van ons supermarkt, zowel intern als extern, een
deze diversiteit. Naast acties van Albert vak. En wat het betekent om gewoon een nieuwe uitstraling krijgen. De eerste prioriteit
Heijn zelf zijn we steeds op zoek naar de goede en aangename winkel te zijn? Zelf daarbij is om, in dialoog met de buurt, het
lokale aansluiting. We voeren daarom met werk ik al ruim 13 jaar bij van Doormalen straatbeeld positief te veranderen. Overleg
regelmaat eigen acties of campagnes.
waarvan 12 in deze winkel. Het is met de gemeente is hierbij uiteraard zeer
ongelooflijk dynamisch omdat je met zoveel belangrijk. Zodra daar definitief duidelijkheid
Als bedrijf proberen we onderscheidend te verschillende disciplines te maken hebt. over is zullen bewoners in de omgeving en
zijn. Belangrijk hierbij is dat wij het als team Maar zeker de omgeving van onze winkel is natuurlijk alle klanten op de hoogte
waar kunnen maken net dat stapje meer te bijzonder vanwege de verschillende soorten worden gesteld.
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Nieuwe visie op Schuttersbosch
Schuttersbosch is waarschijnlijk wel het
meest groene stukje van Stratum. Ooit, in
een ver verleden, oefenden de ‘Schutters
van die Stadt Eyndhoven’ op schietbergen
in dit bosgebied. In 1949 bouwde Philips in
het noordoostelijke deel 88 houten woningen. Dat werd het Oostenrijks-dorp. Vanaf
1957 zijn ten westen daarvan 253 Belgische
bungalows toegevoegd. Ook dat waren houten woningen die, hoewel oorspronkelijk bedoeld voor Belgische kolonisten in Kongo,
uiteindelijk niet in Afrika maar in Stratum
neergezet zijn.

De politie in Stratum is online.
Surf naar: www.politiestratum.nl
Oostenrijks dorp

Laat u informeren over wat de politie in Stratum doet
en help mee om de veiligheid te vergroten.
Via onze website kunt u ook per e-mail reageren op projecten en opsporingsberichten.

Alle 341 woningen in Schuttersbosch hebben
er lang gestaan, maar voldeden uiteindelijk niet
meer aan de eisen van de tijd. Woonbedrijf,
de woningcorporatie waarin de Philips woningbouwvereniging uiteindelijk is opgegaan, heeft
daarom midden jaren 90 het besluit genomen
de woningen te slopen en te vervangen door
nieuwbouw. Maar wel geleidelijk.

En natuurlijk is de politie ook gewoon via telefoon bereikbaar:
Bij spoed: 112
Voor alle andere vragen: 0900

Het Vervangingsplan Schuttersbosch loopt nu
ruim tien jaar. Woonbedrijf is met het bouwen, verkopen en verhuren in Schuttersbosch
vooral actief voor mensen met een hoger inkomen. Woonbedrijf, maar ook het Ministerie
van VROM, vindt dat niet passen bij de doelstelling van een woningcorporatie, omdat die
de primaire sociale taak heeft zorg te dragen
voor huisvesting van mensen die daar zelf niet
in kunnen voorzien. Daarom wil Woonbedrijf
haar activiteiten in het gebied Schuttersbosch
vanaf 2012 op een andere manier invullen en
haar rol op lange termijn afbouwen.
Kort samengevat komt het er op neer dat er
door Woonbedrijf zelf alleen nog nieuw gebouwd wordt in het Belgische deel, maar dan
alleen nog voor de verkoop. Deze nieuwbouwwoningen worden dan ook eerst verkocht, en pas daarna gebouwd. Verder krijgen
de huurders van de reeds gebouwde nieuwe
woningen de gelegenheid hun woning te kopen, Het totale beeld in dit deel verandert dan
ook niet, wél de eigendomsverhoudingen.
In het Oostenrijkse deel zal Woonbedrijf geen
woningen meer bouwen. Lege en leegkomende kavels worden binnen de kaders van het
oorspronkelijke plan, rechtstreeks als bouwpercelen verkocht. Ook hier zou het beeld van de

- 8844

Op de achterpagina van dit magazine vindt u onze
buurtbrigadiers!

Pas als een woning vrijwillig werd verlaten
werd hij vervangen. In het Oostenrijkse deel
werden koopwoningen gepland en in het Belgische deel (duurdere) huurwoningen. Vervanging vindt plaats op basis van strikte voorschriften van de gemeente Eindhoven, vastgelegd in
een bouwvergunning en mede gebaseerd op
de Welstandsnota. Daarin zijn allerlei zaken,
van de kleur van de kozijnen tot en met die van
de dakpannen en de stoeptegels, nauwkeurig
voorgeschreven.

Tien jaar

Meer weten over de politie in Stratum?
Zelf bijdragen aan uw veiligheid?

Belgisch dorp

wijk uiteindelijk hetzelfde moeten blijven. Aan
de oost– en westkant van het Belgische deel
is nog geen nieuwbouw gerealiseerd door
Woonbedrijf. Ook hier worden op de langere
termijn bouwpercelen uitgegeven, en wel op
basis van een nieuw bebouwings-/bestemmingsplan dat nog moet worden vastgesteld
door de gemeente.

Rommeltje

Natuurlijk is het niet de bedoeling dat het een
rommeltje wordt en dat iedereen maar bouwt
wat hij wil. De bouwvergunning en het bestemmingsplan zijn bepalend voor wat en hoe er
mag worden gebouwd. Kopers moeten zich
aan die kaders houden, dus het bouwvolume,

6

www.politiestratum.nl • www.twitter.com/politieehv • www.youtube.com/politiebrabant
Google Maps: overvallen.politiebzo.nl • verkeer.politiebzo.nl

de goothoogte, de richting van de kap en heel
veel meer zaken zijn vastgelegd.
Het is uiteindelijk aan de gemeente om
het beeld-kwaliteitsplan dat tot nu toe voor
Schuttersbosch werd gehanteerd ook in
de toekomst te handhaven. Of dat ook nog
lukt als de Welstandseisen in de toekomst
afgeschaft worden, is de vraag die veel
bewoners in Schuttersbosch bezig houdt. Als
het aan Woonbedrijf ligt verandert er aan het
beeld van Schuttersbosch niets en wordt de
wijk afgebouwd zoals in de oorspronkelijke
plannen is opgenomen. Alleen niet door
Woonbedrijf, maar door een andere
partij of door particulieren.
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De Regenboog

Schoolprofiel

Stratum kent veel onderwijsinstellingen waaronder acht basisscholen. Van de meeste ziet u normaal gesproken alleen de buitenkant. In deze rubriek nemen we u mee naar binnen. Een kijkje in Vrije basisschool De Regenboog aan het Mimosaplein.
Basisschool De Regenboog valt van buiten op door het sprookjesachtig houten
speeltoestel voor de school dat in elkaar
gezet is door de ouders zelf. Van binnen
is de Regenboog vooral bijzonder omdat
het een ‘vrije school’ is. De Stratummer
wilde wel eens weten wat dat precies betekent en ging op onderzoek uit.
Wij spraken af met Emiel Link en Ineke Mabelis, respectievelijk directeur van de basisschool en directeur van de kinderopvang.
Zij maken meteen duidelijk dat basisschool
De Regenboog een onderdeel is van een
groter geheel namelijk van Spilcentrum Mimosaplein. In een Spilcentrum (acroniem voor
‘SPelen, Integreren Leren) zitten peuterwerk, kinderopvang, basisonderwijs en (soms) jeugdgezondheidszorg in een en hetzelfde gebouw,
waardoor die verschillende organisaties optimaal samenwerken.
Ook in Spilcentrum Mimosaplein is een peuterspeelzaal gevestigd, een buitenschoolse opvang en sinds september 2010 ook een kinderdagopvang. Zo worden opvang en onderwijs
geboden aan kinderen van nul tot dertien jaar.
Alles vanuit hetzelfde gedachtegoed, in eigen

aan de Gerarduslaan. Toen de peuters kleuters
werden ontstond vanzelf de behoefte aan een
kleuterschool en daarna aan een basisschool.
Zo is De Regenboog uiteindelijk meegegroeid
met de eerste kinderen. De term ‘vrije school’
wil niet zeggen dat er vanuit een soort ‘vrije
opvoedkunde’ lesgegeven wordt maar wil simpel zeggen: ‘vrij van overheidsbemoeienis’ dus
vrijheid van onderwijs. Op een vrije school
wordt gewerkt vanuit het gedachtegoed van
de antroposofie. Volgens directeur Emiel Link zit
het grootste verschil met het regulier onderwijs
vooral in het accent binnen de vrije school op

houd van het onderwijs, de sfeer en onderwijskundige aanpak. Ouders voelen zich
meestal sterk betrokken bij de school en
leveren een bijdrage aan allerlei projecten
om de sfeer en beleving van de school te
bevorderen. En het is bijvoorbeeld normaal
op De Regenboog dat ouders eens in de
zes weken helpen met het schoonhouden
van de klaslokalen. Dat heeft alleen al tot
voordeel dat ouders elkaar op een andere
manier leren kennen en tegelijk het klaslokaal van hun eigen kinderen van binnen leren kennen.
Uiteraard spreekt het vanzelf dat een vrije
school voldoet aan alle eisen die de overheid voor het basisonderwijs heeft vastgesteld.
En dat blijkt volgens Emiel Link wel uit het feit
dat de leerlingen van de Regenboog vrijwel
altijd uitstekend terecht komen.
Als een van de eerste vrije scholen in Nederland werkte De Regenboog lang geleden al
met het CITO leerlingvolgsysteem en wordt er
stevig ingezet op leesvaardigheid, rekenvaardigheid en spellingsvaardigheid. Ook worden
de sociaal-emotionele vorderingen nauwgezet
via dat systeem gevolgd. Aansluiting op het
voortgezet onderwijs van welke school en van
welk type dan ook gaat daarom
probleemloos, de overgrote meerderheid verlaat de school zelfs met
een Havo-advies of hoger. “Hooguit zijn onze leerlingen wel wat
zelfbewuster of eigenwijzer zo je
wilt..”

bij het hoofdgebouw aan het Mimosaplein
nieuwbouw neer te zetten, ongeveer ter grootte van drie klaslokalen. Daarvoor is vanuit de
gemeente ook al geld en medewerking toegezegd maar er wordt nu eerst gekeken hoe dit
het best ingepast kan worden in de directe omgeving. Grenzend aan de Regenboog hebben
ook de kinderopvang van SKON en buurthuis
d’n Tref een gebouw in gebruik en daarachter
ligt nog een flink, ongebruikt, binnenterrein.

Groene Parel

De gemeente heeft inmiddels studies laten maken
over de manier waarop het hele gebied, (zeg
maar alles tussen de Gymzaal, de Regenboog,
SKON, d’n Tref en de Leenderweg), het beste
zou kunnen worden aangepakt. Het mooiste
is het natuurlijk als alle partijen deelnemen
zodat ze er ook allemaal op vooruit gaan.
Als je dat voor elkaar kan krijgen kan het hele
binnengebied op de schop zodat het een
groen en openbaar parkachtig karakter kan
krijgen. Op een recente bijeenkomst waar de
eerste voorlopige gebieds– en gebouwstudies

beheer en zonder winstoogmerk. Eventuele
baten vloeien automatisch naar het Spilcentrum als geheel. Bijzonder om te vermelden is
de Natuur-BSO, buitenschoolse opvang.in de
natuur. Door de ligging van De Regenboog
in Stratum is het mogelijk op loopafstand van
het schoolgebouw de natuur in te trekken. Een
vorm van natuureducatie waarvoor, dankzij samenwerking met ‘het Brabants Landschap’, in
Gijzenrooi zelfs een ‘eigen’ stukje natuurgebied
beschikbaar is.

Noodgebouwtje

De Regenboog is bijna dertig jaar geleden
begonnen in een noodgebouwtje aan de Lidwinastraat bij het Bonifaciuspark en daarvoor
was er ooit een peuterklasje in een huiskamer

de ontwikkelingspsychologie van het kind. Er
wordt daarbij gelet wordt op zowel de fysieke,
emotionele, sociale én intellectuele ontplooiing.
In het reguliere onderwijs ligt het accent juist
meer op het bijbrengen van zogenaamde cognitieve vaardigheden oftewel zo goed mogelijk
‘leren leren’.
De Regenboog trekt de meeste kinderen uit
grofweg het zuiden van Eindhoven, zeg maar
alles onder het spoor. Op de school zitten 367
kinderen, de kinderen van de kinderopvang
niet meegerekend. Uit onderzoek blijkt dat 2 of
3 procent van de ouders echt vanuit een antroposofische levenshouding voor de school kiest,
de meeste ouders doen dat vanwege de in8

Stap voor stap

Mogelijk is daarom een betere aanpak om het
stap voor stap te doen. En dat is dan ook de
inzet van De Regenboog. Als de gemeente de
gymzaal bij het plan betrekt kan die behalve
voor sportactiviteiten ook voorzien in een zaalbehoeften van school en buurthuis d’n Tref. En
er zou alvast begonnen kunnen worden met de
groene parkachtige inrichting van het gebied.
De Regenboog zou dan eventueel extra faciliOverzicht van het hele gebied tussen de Mimosalaan
en de Leenderweg. De gemeente zou het liefst zien
dat het hele gebied samen
met alle huidige gebruikers
van de panden kan worden
aangepakt.
De bedoeling is dat dan ook
alle hekken verdwijnen en
dat het een parkachtig openbaar gebied wordt, dus toegankelijk voor iedereen.

kerkgebouw in twee delen, een deel voor
liturgische vieringen en een ander deel voor
ontmoetingen en sociale activiteiten. De zijingang van de kerk aan de Kornoeljelaan
vormde de toegang van D’n Tref en dat is
ruim 35 jaar zo gebleven.

Samenwerking

Hoewel sommige leerlingen
van Regenboog van ver buiten Stratum komen probeert
de school wel bewust aansluiting te zoeken met de wijken
in de omgeving. Zo stond jarenlang het ICT lokaal ter beschikking van mensen uit de buurt en
worden nog steeds lokalen beschikbaar gesteld aan bijvoorbeeld muziekgroepen. Zelfs worden er in het
gebouw jongleerlessen gegeven en er is verder
sprake van goede samenwerking met buurthuis
d’n Tref.
Toch zou de Regenboog nog wel wat meer
willen betekenen voor de omgeving. Er is al
eens gekeken of het gymnastiekgebouw naast
de school niet in beheer kon worden overgenomen van de gemeente. En nieuwe mogelijkheden dienen zich aan als er eindelijk begonnen
kan worden met inmiddels dringend noodzakelijke nieuwbouw.
Op het moment zijn twee groepen 7 en twee
groepen 8 nog op een dependance aan de
Begoniastraat gehuisvest. De bedoeling is om

gepresenteerd werden, is al meteen de naam
‘Groene Parel’ bedacht. De Regenboog denkt
graag met iedereen mee en is bereid maar ook
goed geoutilleerd om van die groene parel iets
moois te maken, wat ten goede kan komen aan
heel Stratum.
Intussen begint de tijd wel te dringen voor
de Regenboog. Het geld voor het nieuwe
schoolgebouw ligt al jaren klaar bij de
gemeente maar het is niet waarschijnlijk dat er
veel extra geld vrijkomt om de hele ‘Groene
Parel’ te realiseren.

D’n Tref, is een al lang bestaand buurthuis
dat vroeger in de Don Boscokerk aan het
Mimosaplein gevestigd was. Toen die parochie opgericht werd was er ook behoefte aan accommodatie voor vergaderingen,
jeugdwerk, en andere wijkgebonden activiteiten.
Daarvoor werden twee oude barakken aangeschaft die niet alleen onderdak boden
aan al deze activiteiten maar die ook dienden voor de huisvesting van de pastoor en
een aantal zusters.
In de loop van de tijd liep het kerkbezoek
terug en om het voortbestaan van de Don
Bosco kerk veilig te stellen splitste men het

teiten voor haar rekening willen nemen die dan
ook voor openbaar gebruik beschikbaar kunnen komen.
Dat de school met verrassende dingen zou kunnen komen bleek bij een eerdere uitbreiding
van de school, een aantal jaar geleden. Een
kunstenaarsgezelschap werd gevraagd om
ontwerpen te maken voor nieuwe speeltoestellen. Toen het te duur bleek om die allemaal
te laten maken werd de ouders gevraagd om
mee te helpen. Uiteindelijk hebben die samen
met de kunstenaars in anderhalve week tijd de
toestellen gebouwd.
Misschien is dat wel een voorbeeld om na te
volgen om de Groene Parel in Stratum echt van
de grond te krijgen. Als gewone Stratummers
de handen uit de mouwen steken kunnen we
samen met De Regenboog een stukje van ons
mooie stadsdeel weer groen en openbaar
maken.
Toch eens over nadenken.

Aan het Mimosaplein is nog een kinderdagverblijf en wel de ‘De Schatkamer’.
Net als Spilcentrum Mimosaplein werken
ze vanuit een antroposofische grondslag
maar organisatorisch staan de Schatkamer en het spilcentrum los van elkaar. De
Schatkamer is gehuisvest in de (voormalige) Don Boscokerk die daarvoor van binnen grondig werd verbouwd.

Toen de Don Bosco kerk een paar jaar geleden verkocht werd moest een andere locatie worden gezocht. Uiteindelijk vond men
een nieuwe locatie om de hoek, en wel in
een voormalige schoolunit aan de Mimosalaan. Deze unit was echter veel te klein om
als buurthuis te dienen en daarom heeft de
Gemeente er een unit tegen aan laten zetten.
De huidige Stichting Don Bosco, die d’n Tref
beheert, maakt nog steeds gebruik een van
de oude barakken achter d’n Tref.
Ook oud pastoor Sleegers heeft tot zijn
overlijden altijd in een dergelijke barak gewoond. Een diepzinnige kreet die hij daar
had aangebracht luidde: “Heel de wereld
is maar een noodwoning”.

9

Tussen De Regenboog en buurthuis D’n
Tref ligt Kinderopvang ‘De blauwe krokodil’. Dat is een onderdeel van de landelijke kinderopvangorganisatie Skon. Naast
kinderopvang biedt men buitenschoolse
opvang voor kinderen van 4 tot en met
12 jaar.

Eikenburg-de Roosten: blij met breed draagvlak
De wijk Eikenburg-de Roosten bestaat
eigenlijk uit twee buurten. De Roosten
is een groene buurt met 651 inwoners.
Het is een wijk met vrijstaande woningen,
die bewoond wordt door een mix
van tweepersoonshuishoudens van 40
jaar en ouder en gezinnen met jonge
schoolgaande kinderen. De Roosten is
een oude naam, een roost is een plaats
waar veel riet groeit. De Stratumse
Roosten wordt voor het eerst vermeld in
de tweede helft van de vijftiende eeuw.
Eikenburg telt 1468 inwoners en is een aantrekkelijke woonwijk met veel groen, speelvoorzieningen en een mix van oude en nieuwe woningen. Op het terrein van het voormalige Sint
Jozefziekenhuis is een nieuwe woonwijk ontstaan. Het noordelijk deel van de buurt kent
koopwoningen met gezinnen en tweepersoonshuishoudens. In het zuidelijke, groene deel van
de wijk staan het Sint Joriscollege en het pensionaat Eikenburg.
De naam van de buurt Eikenburg is ontleend
aan het pensionaat Eikenburg aan de Aalsterweg. Waar eind vorige eeuw de Broeders van
Liefde op het oude landgoed de Heihoeve een
pensionaat voor kinderen 'uit de betere stand’
vestigden. Om verwarring met opvoedingsgesticht De Heibloem in het Limburgse Roggel te
voorkomen werd als nieuwe naam gekozen, Eikenburg, geïnspireerd op de vele eikenbomen
op het terrein.

Animali

Eikenburg-de Roosten heeft sinds 1992 een
zeer actieve bewonersvereniging met een grote
betrokkenheid van de inwoners. De aanleiding
voor de oprichting was Animali, het vogel– en
dierenpark in de wijk dat met de aanschaf van
nachtdieren een extra attractie wilde creëren
om 300 000 extra bezoekers te trekken. De
buurt zag de bui in de vorm van parkeeroverlast al aankomen en kwam in het geweer door
een buurtvereniging op te richten.
De Stratummer sprak met Guido Theunissen
(voorzitter) en Jan Rietdijk. Beiden zitten al sinds
jaar en dag in het bestuur dat zo’n acht keer
per jaar bijeen komt. Gemiddeld besteden de

De Buurtvereniging
te door wordt ook de voorzitter van de werkgroep ingelicht. Binnenkort zal overigens een
nieuwe site in gebruik worden genomen omdat
de huidige verouderd en wat onpraktisch in het
gebruik is.
Guido benadrukt het belang van contacten met
en in gremia buiten de wijk, zoals bijvoorbeeld
de Klankbordgroep Genneper Parken. Voordeel van dergelijke contacten zijn dat je daarmee een wat beter beeld krijgt van het grote
geheel en de problemen ook wat meer integraal en vanuit een ruimer kader bekijken kunt.

Guido Theunissen, voorzitter van bewonersvereniging Eikenburg-de Roosten
bestuursleden zo’n acht uur per maand aan de
vereniging. Van de 858 adressen in de wijk
zijn er 480 aangesloten bij de vereniging. Die
betalen een bijna symbolisch bedrag van vijf
euro per jaar.
Komt iemand met een kwestie of een probleem,
dan wordt geprobeerd zo iemand een werkgroep te laten vormen. Zo’n werkgroep kan
zelfstandig aan de slag, maar vanuit het bestuur wordt een en ander wel goed bewaakt,
met name door Jan Rietdijk. Hij onderhoudt
de contacten met de werkgroepen en brengt
verslag uit in het bestuur dat zodoende weet
wat er in de hele wijk speelt. Het leuke van die
werkgroepen is dat zo de zelfwerkzaamheid
in de buurt gestimuleerd wordt. Een heel actieve werkgroep is bijvoorbeeld de werkgroep
Milieu en Zwerfafval. Die komt elke eerste donderdag van de maand met vijftien mensen bij
elkaar en steekt dan letterlijk de handen uit de
mouwen om in de buurt het zwerfvuil op te ruimen. Resultaat: tien tot twintig volle vuilniszakken.

Verkeer

Een andere heel actieve werkgroep is de werkgroep Verkeersveiligheid. In de buurt spelen
nogal wat problemen door de sportevenementen die op sportpark Aalsterweg plaatsvinden.
Veel bezoekers parkeren in de wijk en door de
komst van de Sporthogeschool zal die druk mogelijk nog toenemen. De werkgroep is in gesprek met de gemeente om de kruising Vesaliuslaan-Aalsterweg veiliger te maken en men
streeft naar beperkende maatregelen om het
minder makkelijk te maken om vanaf e Aalsterweg de woonwijk Eikenburg binnen te rijden
Een derde succesvolle werkgroep is (of was) de

werkgroep ‘Geluidswal Leenderweg’. Vooral
mensen die direct last hadden van de weg trokken die kar en nu de geluidswal er uiteindelijk
gekomen is kon de werkgroep zichzelf opheffen.
Een keer per jaar wordt in de hele wijk (ook
aan niet-leden van de vereniging) een nieuwsbrief bezorgd en verder wordt er een uitgebreide website onderhouden. Van de leden
zijn zo’n vierhonderd email adressen bekend
zodat naast de nieuwsbrief de leden ook per
email kunnen worden geïnformeerd. Een keer
per jaar wordt er verder een algemene ledenvergadering gehouden die steevast bezocht
wordt door zo’n 100 bewoners. Die vergadering wordt opgehangen aan een actueel thema
in de buurt en verder wordt daar het jaarverslag gepresenteerd dat daarna naar alle leden
gaat.
In hoeverre de website precies in de behoefte voorziet is moeilijk meetbaar, maar internet
is in ieder geval belangrijk voor de buurtpreventie. Zo heeft de buurtbrigadier van de politie intensief digitaal contact met de werkgroep
Buurtpreventie in plaats van via speciale straatcoördinatoren die vroeger als aanspreekpunt
fungeerden. Alles wat aan inbraken en overlast gemeld wordt gaat nu via de website. Als
men wat te melden heeft kan dat via een webformulier (gele kaart geheten) worden aangemeld. Hetzelfde gebeurt bij de werkgroep Milieu en zwerfafval. Tref je ergens rotzooi aan
dan kun je dat 24 uur per dag en zeven dagen per week melden. Zo’n melding (groene
kaart) komt uiteindelijk bij de gemeente terecht
en die reageert dan weer met een mededeling
over hoe ze het op gaat lossen. In een moei-

Gemeenteraad

Rechtstreeks contact met gemeenteraadsleden
zou in dat verband zeker ook op prijs gesteld
worden maar ontbreekt, op een incidentele uitzondering na. Nu is de problematiek in de wijk
minder urgent dan in andere delen van de stad
maar dat neemt niet weg dat het lijntje met de
gemeenteraad wat structureler zou kunnen zijn.
Overigens hebben raadsleden bij de sporadische contacten die er zijn de neiging zich meer
als partijvertegenwoordigers dan als volksvertegenwoordigers voor te doen.
Zo ontstaat ook het gevoel dat er besluiten in
de gemeenteraad genomen worden waar de
bewoners van Eikenburg de Roosten pas ach-

teraf in de krant over kunnen lezen. Voorbeelden daarvan zijn het besluit over de bouw van
de Sporthogeschool en het voorstel om een
hondenlosloopterrein te maken op een ongeschikte locatie. Vooral in dat laatste geval had
de gemeente een hoop ontwerpkosten (en tijd)
kunnen besparen als er wat eerder met de
buurtvereniging over gecommuniceerd zou zijn.
Uiteindelijk is er een aanvaardbaar compromis
uitgekomen al wordt het door Jan Rietdijk gekarakteriseerd als ‘een zandbak op het strand’.
Als een voorbeeld van samenwerking met de
gemeente waar de bewonersvereniging wel
over te spreken is wijzen Guido en Jan op de
aanpak van de oversteek Vesaliuslaan-Aalsterweg. Daar zijn verschillende opties uitgebreid
besproken en is er een keuze gemaakt waar
de bewoners zich helemaal in kunnen vinden.
Zowel Eikenburg als de Roosten zijn buurten die
na een periode van vergrijzing nu weer flink
aan het verjongen zijn. Vooral het deel Eikenburg viert elk jaar op uitbundige wijze Koninginnedag en om de drie jaar is er een terugkerende festiviteit, ‘het Eikfestival’ met dans en
muziek waar alle muzikale buurtbewoners komen spelen. Dat zegt wel iets over de cohesie
in de wijk maar het is geen taak van de bewo-

nersvereniging, die zich vooral richt op de leefbaarheid. Wel faciliteert zij de organisatie van
het Eikfestival door het beschikbaar stellen van
het e-mailbestand.
Dat toont meteen het belang aan van een
goede actuele database want e-mailadressen
veranderen vaker en sneller dan telefoonnummers. In het uiterste geval belt men bij de leden aan om gegevens te actualiseren. De gemeente geeft elk kwartaal door welke mutaties
er in het bewonersbestand hebben plaats gevonden. Bijvoorbeeld wanneer iemand nieuw
in de wijk komt wonen. Die krijgt dan namens
de bewonersvereniging een kleurige welkomstkaart in de brievenbus en uiteraard het verzoek
om lid te worden.
Een klein probleem is wel dat op de mutaties
niet af te lezen valt wanneer de nieuwe bewoner een pasgeboren baby is of een student die
na een jaar stage weer thuis komt wonen. Een
probleemloze wijk is het niet, anders was de
vereniging ook niet nodig, maar omdat het woningbestand uit eigen woningen bestaat spelen
er geen problemen als illegale onderverhuur.
Ook de eerste wietplantage moet nog
aangetroffen worden, al wil dat laatste
op zichzelf niets zeggen natuurlijk.

OPEN DAG: 25 maart van 10.30 – 13.00 uur.

Iedere eerste woensdag van de maand van 14.00-15.00 u.
inloop en kennismaking voor Dagopvang, Peuterklas en Basisschool.
Informatieavonden: 21 maart, 11 april, 22 mei, van 20.15 – 21.45 uur.
Spilcentrum Mimosaplein
Mimosaplein 1 | 5643 CJ Eindhoven
T: +31 40 211 06 48 | F: +31 40 213 84 82
info@vbs-deregenboog.nl
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Spilcentrum

BOULEVARD ZUID

– advertorial –

Haarmode Rob al 20 jaar dé trendy specialist in Stratum

HET WINKELHART VAN STRATUM

• Dagverse rauwkostsalades en gesneden groenten
• Divers assortiment groenten en fruit
• Italiaanse en Oosterse kookspecialiteiten
• Diverse huisgemaakte groentespecialiteiten en maaltijden
• Wekelijks leuke en scherpe aanbiedingen

Rundvlees uit eigen stal

Alle maaltijden uit eigen keuken!
❋ Barbecuespecialist ❋
Nol Verberne, Keurslager
Heezerweg 318
Tel. 040-2114454
www.verberne.keurslager.nl

Aan gewone kappers geen gebrek.
Maar echte haarmodespecialisten
moet je maar weten te vinden. In
Stratum is dat gelukkig niet moeilijk:
Rob is met zijn team enthousiaste,
jonge vlotte meiden hier al twintig jaar
een begrip. In oktober 2011 was het
20-jarig jubileum en daarom een paar
vragen:

Je bent twintig jaar geleden aan de
Heezerweg begonnen?

Groente- en Fruit Nol en Nand Verberne
Heezerweg 316 • Eindhoven • 040-2110823

We hebben onze
kaart flink uitgebreid!

Tapijten • Gordijnen • Zonwering
Gratis meten, hangen en leggen

Malse Chevy steak met pepersaus, varkenshaasfilet met
champignonsaus, een gegrilde Blue Bayou scampispies en
een heerlijke visschotel van de grill met een sliptong, zalm
filet en scampi’s.
Mocht u willen kiezen voor een heerlijke gegrilde Homemade
Burger, dan raden wij u het keuze menu aan voor €11,25

(met uitzondering van trappen)

Ook reinigen en stomen via TRIMAX

Open: Di t/m Za 10.30, zo 11.00 en maandag gesloten
Heezerweg 304, 5643 KM Eindhoven

Heezerweg 292 • Eindhoven • Tel. 040 - 294 0105

“Ja, toen ik na mijn opleiding in het vak terecht
kwam ben ik eerst voor een baas gaan
werken. Net zolang tot ik vond dat ik klaar
was om voor mezelf te beginnen. Zo ben ik in
1991 aan de Heezerweg met twee meisjes
begonnen.”

Dat zijn er nu heel wat meer.
“Ja, 21 inmiddels. Dus we zijn inderdaad
gegroeid in twintig jaar. In 1995 hebben we
het pand waar we zijn begonnen helemaal
verbouwd en vijf jaar later, in 2000 zijn we
een tweede filiaal in Blixembosch begonnen.
In 2005, dus weer vijf jaar later, zijn we
www.haarmoderob.nl

Eindhoven
Korianderstraat 28
5643 AS Eindhoven
Tel.: 040-2115217

UW BOEK- EN KANTOORBOEKHANDEL SINDS 1939

WWW.BOEKHANDELVANGRINSVEN.NL

•

Hoe moeten we ons dat voorstellen?

op de Heezerweg naar een ander pand
verhuisd, of eigenlijk zijn we van één naar
twee panden gegaan zodat we twee keer
zoveel ruimte kregen.”

Die groei gaat niet vanzelf..
“Wel, eigenlijk is het simpel: wij willen
topstylisten zijn met perfectie. En perfectie wil
zeggen dat de klant van het binnen komen tot
het weggaan perfect wordt geholpen.”

Maar perfecte service maakt nog geen
topstylist van je personeel, hoe krijg je die
meiden zover?
“Trainen, trainen, en trainen.”

www.facebook.com/haarmoderob

•

“Wij hebben voor iedereen maandelijkse
trainingen. Maar om op de hoogte
blijven doen we meer. Een viertal
meisjes is de laatste twee jaar nog naar
Florence geweest, want daar zitten
dé modekappers van dit moment. Zij
leerden daar de nieuwste modellen en
de nieuwste technieken die ze vervolgens
weer kunnen doorgeven aan de rest van
het personeel.”

Wat bieden jullie de klant nog meer?
“Belangrijk is dat we met echte wereldmerken
werken zoals Sebastian en Pupa. En zeker
ook belangrijk is dat we in staat zijn mensen
met hoofdhuidproblemen te helpen.
We hebben een speciale microscoop die
200 maal vergroot zodat we precies kunnen
analyseren wat het probleem is, en omdat we
het speciale dermatologische merk
Mediceuticals in ons assortiment
hebben bieden we ook een goede
oplossing. Dus wie last heeft van
haaruitval of psoriasis kan bij ons
prima worden geholpen.”

www.twitter.com/haarmoderob

STIPHOUT DRANKENCENTRUM

Geldrop
Korte Kerkstraat 11
5664 HE Geldrop
Tel.: 040-2862967

Dio Yvonnne voert exclusief in Stratum deze vier topmerken:

Uw adres voor kwaliteitswijnen,
malt whiskey’s, speciale bieren
en overige dranken

DE SPECIAALZAAK VOOR UW:
KANTOORARTIKELEN
LUXE SCHRIJFWAREN

GEDURENDE DE MAAND MAART: Op vertoon van deze advertentie
bij aankoop van een van deze merken een VERRASSING CADEAU !

PAPIERWAREN
BOEKEN

Heezerweg 303 B Eindhoven • Tel. 040 - 2113415
Ardechelaan 19 Eindhoven • Tel. 040 - 2427206

NIEUW bij Haarmode Rob:
Inkoop van goud

Dermatologische haar- & huidverzorging

voor een eerlijke prijs !

Voor feesten en partijen:
TAPVERHUUR!
www.teuntap.nl

voor bijv. overmatige roos, psoriasis,
overmatige haaruitval

Denkt u aan het inwisselen van gouden sieraden?
Doe dat dan bij uw vertrouwde Juwelier!
Vergelijk gerust en vraag bij ons vrijblijvend om
een opgave van de hoogst mogelijke opbrengst.

Boulevard-Zuid
Heezerweg 286,
Eindhoven
Tel. (040) 211 27 34

Heezerweg 294 • 5643 KM • Eindhoven • www.goldtime.nl
Gratis parkeren

Centrum Blixembosch

Ouverture 16,
Eindhoven
Tel.(040) 291 28 07

SERVICE APOTHEEK ARNOUTS
Ook voor U: Medicijnen op Maat, info tel. 2111960

Exclusief:
Eindhovensch
Goei Slokske !

www.haarmoderob.nl

Dè slijter van Stratum: Tivolilaan 95 • tel. 040 2114177
(Ook in winkelcentrum Achtse Barrier, Ardechelaan 13a • tel. 040 2411919)

Geopend: Ma. t/m Vr. 8:30 – 18:00, Zat. 10:00 – 13:00
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Speciale pagina’s van het Bewonersplatform Stratum

2012
1e kwartaal

Stratum
zelfaanzet
Bewonersplatform mobiliseert
de Stratummers

Het Bewonersplatform Stratum heeft met Stratummers Eerder op de avond had - na een inleiding
overlegd over knelpunten in het verkeer in hun stadsdeel
én over mogelijke oplossingen.
Dinsdagavond 22 november waren er meer dan honderd
actief in de aula van scholengemeenschap Augustinianum.
Het gonst die avond in de aula. Waar
op andere avonden wordt vergaderd of
leerlingen hun podiumkunsten vertonen,
zitten nu bewoners aan tien verschillende
tafels gebogen over plattegronden
waarop ze kunnen aangeven welke
verkeersproblemen zich voordoen.
Zowel hinder van files en van
sluipverkeer wordt veel genoemd, net als
verkeersonveiligheid. Kruispunten als die
van de Leenderweg met de ring en van
de Stratumsedijk met de Hertogstraat
worden herkend als black spot. Terwijl de
gemeente juist op de splitsing Aalsterweg/
Leenderweg de oversteekbaarheid voor
voetgangers wil verbeteren.

Verkeerde prioriteiten, vinden sommigen.
Problemen, suggesties en oplossingen,
alles wordt genoteerd door leden van
het Bewonersplatform, die de discussies
ondersteunen.

van Phira Otten - verkeerskundige Erik
van Hal namens de gemeente verteld
welke plannen wethouder Joost Helms
en zijn vakdienst verkeer hebben bedacht
voor een betere toegankelijkheid van
en doorstroming in de stad. Ofwel: de
strategische mobiliteitsagenda 2012-2025.
Stadsvisie
Nog verder in het verschiet ligt 2040,
maar ook daarvoor is al een stadsvisie
in ontwikkeling met als motto: een

Ruim honderd inwoners denken
kritisch mee met de gemeente over
verkeersplannen

Sommige bezoekers kijken vooral naar wat
de gemeente in hun eigen buurt wil gaan
doen, anderen zien graag de grote lijnen.
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dynamische stad met een menselijke maat.
Daar zullen weinig Stratummers tegen zijn.

Budget
Maar voor de eerstvolgende jaren moeten
we vooral op de centen letten. Van Hal
gaf aan dat er na de bezuinigingsronde een
kleiner budget voor verkeer beschikbaar is
dan waar eerder van werd uitgegaan. Zo
is de ooit geplande ondertunneling van de
Aalsterweg voor een betere doorstroming
op de ring voorlopig van de baan. Wel
komt er geld beschikbaar voor een verdere
toepassing van de groene golf op de ring en
een flexibele afstelling van verkeerslichten.
Maar niet alles kan tegelijk, waarschuwt
Van Hal, want een kruispunt voorzien van
een nieuwe verkeersregelinstallatie kost

Conclusies:
•

•

•

•

Het probleem van mobiliteit
en verkeer leeft in Stratum,
gezien de grote opkomst op 22
november en de reacties daarna
via mails en brieven.
Bewoners zijn in staat en
bereid hun eigen belang te
overstijgen en mee te denken op
stadsdeelniveau.
De inventarisatie van problemen
toont aan dat er samenhang is
tussen die van binnen en die van
buiten de ring. Daardoor kan niet
worden volstaan met alleen een
maatregelen voor Stratum binnen
de ring.
De knelpunten bevinden zich
op de radialen Aalsterweg,
Leenderweg, op de ring en op
de route Antoon Coolenlaan –
Floralaan – Tivolilaan - St. Petrus
Canisiuslaan.

drie ton…
Aan het eind van de avond is duidelijk
dat het Bewonersplatform
met het thema verkeer een
gevoelige snaar heeft geraakt.
Dat bevestigen de verhalen
van de bezoekers. Iedereen
wil zich kunnen verplaatsen,
maar veiligheid en schone lucht
zijn ook van levensbelang. Het
platform heeft de verzamelde
reacties doorgespeeld naar
de afdeling verkeer van de
gemeente, samen met de

•

•

•

De binnenring St. Jorislaan - Dr.
Schaepmanlaan en de Iriswijk
worden extra belast door de
verwerking van het verkeer wat
door het centrum rijdt.

Prof. Holstlaan om Aalsterweg te
ontlasten.
•

Geen HOV over de Geldropseweg,
gebruik de kanaalzone om
verkeer uit de stad te laten rijden.

Het Floraplein wordt door fietsers
nog steeds als gevaarlijk beleefd.

•

Voorrang van fietsers en
voetgangers op autoverkeer.

In heel Stratum is hinder van
sluipverkeer.

•

Aanpak sluipverkeer en parkeren
binnen de ring.

•

Aanleg van transferia en
parkeerplaatsen.

•

Ontlasten van Iriswijk van verkeer
uit de stad en verkeer van de DAF,
wat nu gebruik maakt van de
Gabriël Metsulaan.

•

Creëer een buslijn op de ring,
zodat je gemakkelijk van het ene
stadsdeel naar het andere kunt.

•

Ga in gesprek met de heer
T. Wehmeijer. Hij heeft een
integrale visie op het verkeer in
Eindhoven ontwikkeld.

Aanbevelingen en
oplossingen:
•

vele schriftelijke inbreng van Stratummers
die die avond verhinderd waren. De
gemeente heeft beloofd ze op waarde
te zullen schatten bij het concretiseren
van de maatregelen. Niet iedereen zal
zijn specifieke suggestie gerealiseerd zien
worden, maar de inbreng van bewoners
zorgt wel voor een verkeersbeleid dat in
Stratum tegemoet kan komen aan wat er
leeft onder bewoners.

Diverse: zebrapaden, drempels,
binnen de ring overal 30 km,
duur van groen verkeerslicht
afhankelijk maken van
verkeersaanbod, rotondes op
plekken met veel autoverkeer.

•

Stimuleren van openbaar vervoer.

•

Vergroten van capaciteit van de
ring en het gebruik stimuleren,
HOV over de Aalsterweg en beter
benutten van de Bayeuxlaan en
15
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Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven.
Postadres: Postbus 8010, 5601 KA, Eindhoven.

Telefoon: 0900-8844.
De buurtbrigadiers van Stratum:
Frans van der Aa
- Eikenburg
- De Roosten
- Poelhekkelaan e.o.
- Gennep en Genneperparken
Rob van Hout
- Kruidenbuurt
- Sintenbuurt
Politiespreekuur Infowinkel Kruidenbuurt
Lavendelplein 47, Eindhoven
Woensdag van 10.00-11.00 uur.
Erwin van Melis
- Den Elzent
- Iriswijk
- Looiakkers
- Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce op Twitter
Rob Panjoel
- Burghplan
- Poeijers
Piet van Schooten
- Kerstroosplein
- Bloemenbuurt Noord
- Bloemenbuurt-Zuid
Ton Sweegers
- Tivoli
- Gijzenrooi
- Riel
- Groengebied
- Schuttersbosch
Politiespreekuur Infowinkel Tivoli
Arnaudinaplein 58, Eindhoven
Woensdag van 13.00 - 14.00 uu
Lydie Thomassen
- Heistraat e.o.
- Tuindorp
- Nieuwe Erven

Huisartsen en zorg
Gezondheidscentrum Stratum
Thomas A Kempislaan 21-01
5643 NR Eindhoven
T: 040-7116600
W: www.sge.nl

Maatschap Huisartsenpraktijk Lidwina
Sint Lidwinastraat 6
5643 RS Eindhoven
T: 040 2111835
W: www.huisartsenpraktijklidwina.nl

Huisartsenpraktijk de Kerstroos
Kerstrooslaan 6
5644EA Eindhoven
T: 040-2112017

Wijksteunpunt Petazzi

W: www.bijpetazzie.nl
Laurierplein 27
5643 EL Eindhoven		
• Buurtzorg Stratum
• Lunetzorg
• Conquest
• Maatschappelijk steunsysteem
Begeleid Wonen (GGZe)

Kerstroosplein: Agnes Heck
Kruidenbuurt Rob Woltin
Looijakkers: Frank van den Tillaard
Nieuwe Erven: Rob Woltinge
Puttensedreef: Crith Leppens
Riel Crith: Leppens
Roosten: Frank van den Tillaard
Rochusbuurt: Inez Wagemakers
Schuttersbosch: Nicole Vernig
Sintenbuurt: Nicole Vernig
Sportpark Aalsterweg: Frank van den Tillaard
Tivoli: Crith Leppens
Tuindorp + Schalmstraat: Nicole Vernig

Milieustraten
Gabriël Metsulaan 1 (ingang Kanaaldijk-Z)
Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Telefoon: 14 040
Vanuit het buitenland of via enkele
internetproviders belt u: 040 238 6000
Email: gemeente@eindhoven.nl
Openingstijden inwonersplein:
zonder afspraak
ma t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur
alleen met afspraak 13.00 tot 16.30 uur
Maandag en vrijdagavond: tot 19.00 uur
Afspraak via de website www.eindhoven.nl/
digitaalloket of via: 14 040.
Documenten zoals rijbewijs en paspoort kunt u
de hele dag tijdens de openingsuren ophalen.

Stadsdeelteam Stratum:
Telefoon: 14 040
Stadsdeelniveau:
Gebiedscoördinator Frank van den Tillaard
Woonservice (de wijkco’s).
Buurt- en wijkniveau:
Bloemenbuurt Zuid: Rob Woltinge
Bloemenbuurt Noord: Inez Wagemakers
Burghplan: Crith Leppens
Eikenburg: Frank van den Tillaard
Elzent-Noord: Frank van den Tillaard
Elzent-Zuid: Frank van den Tillaard
Genneper Parken: Frank van den Tillaard
Genneperzijde: Frank van den Tillaard
Gerardusplein: Rob Woltinge
Gijzenrooi: Nicole Vernig
Iriswijk: Inez Wagemakers
Joriskwartier: Inez Wagemakers
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Dinsdag		
Donderdag
Vrijdag		
Zaterdag 1

13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
13.00 - 17.00 uur
10.00 - 17.00 uur

Lodewijkstraat 9
Maandag
13.00 - 19.00 uur
Dinsdag		
13.00 - 17.00 uur
Woensdag
13.00 - 19.00 uur
Donderdag
13.00 - 17.00 uur
Vrijdag		
13.00 - 19.00 uur
Zaterdag		
10.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Stratum
Roostenlaan 106 5644 GH Eindhoven
T: 040 - 211 73 83
E: stratum@biblotheekeindhoven.nl

Openingstijden:
ma/di		
woensdag
do/vrij		
zaterdag		

14.00
14.00
14.00
10.00

-

17.30 uur
20.00 uur
17.30 uur
16.00 uur

Onderhoudsklachten
woningcorporaties:
Woonbedrijf Klantenservice
W: www.woonbedrijf.com
T: 040 243 43 43

Domein onderhoudservice
W: www.domein - wonen.nl
T: 040 29 68 240

Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 040 265 44 00
Trudo Klachtencentrale
W: www.trudo.nl
T: 040 235 98 00

