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Elke week doen er meer dan 350 

kinderen en jongeren mee aan pakweg 

55 educatieve, sportieve, sociale en 

culturele activiteiten. Taalles, huis-

werkbegeleiding, basketbal, knutselen, 

muziek maken … In de loop der jaren is 

er een enorm breed aanbod ontstaan. 

Zeker voor kinderen tot 12 jaar; het 

programma voor tieners wordt nog 

uitgebreid. We willen nu een volgende 

slag maken door meer samenhang 

aan te brengen en alle activiteiten voor 

kinderen van 0 tot 18 jaar bij elkaar te 

brengen onder één paraplu: Kids Plus. 

Alles onder één noemer 

De verschillende activiteiten voor 

kinderen en jongeren zijn nu nog 

ondergebracht bij diverse partijen die 

in de wijk actief zijn. Maar uiteindelijk 

gaat het niet om die partijen en evenmin 

om het programma dat ze bieden. Het 

gaat om het kind. Dat staat centraal. Het 

gaat om de interesses, de behoeften en 

talenten van de kinderen en daar moet 

het aanbod op worden afgestemd. Een 

prima reden dus om alles te bundelen 

onder Kids Plus.

Lees verder op pagina 2.

In de Buurtonderneming Woensel-West werken bewoners, 

gemeente, Sint-Trudo en het onderwijs aan de toekomst van 

de wijk. Ze gaan daarbij uit van een gezamenlijke visie die rust 

op drie pijlers: Focus op emancipatie, Verandering van 

decor en Verbetering van imago.  

Samen met andere organisaties, zoals basisschool ’t Palet, 

Korein, Lumens, WijEindhoven, ‘thuis, politie, zuidzorg, 

Dynamo jeugdwerk, taalaanbieders en de bewonersorgani-

saties geven ze invulling aan die pijlers. Door het onderteke-

nen van dit buurtcontract beloven de verschillende partijen 

die in Woensel-West actief zijn, zich hiervoor in te spannen.
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In Woensel-West maken we ons samen sterk voor een fi jne buurt. Op het 

fysieke vlak, door bijvoorbeeld nieuwe woningen en winkels, straten en 

pleinen te realiseren. We maken de buurt samen veilig. We zorgen voor 

goede communicatie. En vooral creëren we kansen voor onze kinderen en 

jongeren om hun talenten te ontwikkelen, hun dromen na te jagen en op te 

groeien tot sterke, zelfbewuste volwassenen.

Alles voor kinderen 
onder paraplu
Kids Plus

Bewoners aan zet …

Nieuwsbrief van 
en voor de buurt

In Woensel-West gebeurt het! 
Eén van de pijlers onder de visie op het nieuwe Woensel-West is ‘verbetering 

van imago’. Had onze wijk in het verleden een nogal twijfelachtige reputatie, 

inmiddels is het een actieve, hippe buurt waar enorm veel leuke, creatieve en 

positieve dingen gebeuren. Maar de buitenwereld heeft dat nog niet voldoende 

door. Daarom blijven we berichten over al die bijzondere dingen die hier 

plaatsvinden. Over de Woensel-West Wedstrijd, de Dutch Design Week, Tante 

Netty, het Woensel Westival, de Kerstmarkt, Kids Plus, al die leuke winkeltjes en 

lekkere eettentjes … 

Wie weet nu beter wat Woensel-West 

nodig heeft om er fi jn te kunnen wonen, 

dan de bewoners zelf? Daarom zorgen 

we ervoor dat iedereen kan meepraten, 

meedenken en zelfs meebeslissen. In 2017 

gaan we gezamenlijk op zoek naar de 

vorm die het beste past bij Woensel-West. 

Ook blijven we in 2017 nieuwe bewoners 

uit bijvoorbeeld Syrië welkom heten in de 

buurt. We begeleiden hen in het dagelijkse 

leven, naar taallessen of nodigen ze uit voor 

vrijwilligerswerk. 

In de Nieuwsbrief Woensel-West 

houden we elkaar op de hoogte van 

wat er allemaal gebeurt in de wijk. Wat 

de plannen en de doelen zijn. Wat we 

samen zoal bereiken. Wanneer er wat 

te doen is. Ook in 2017 zullen we 

tenminste vier keer onze Nieuwsbrief 

laten verschijnen. 

Ook in 2017 zoeken we zo vaak mogelijk 

het nieuws op in de lokale en regionale 

media. Een uitnodiging aan iedereen om 

bruisend, creatief en gastvrij Woensel-

West te komen ervaren! Maar we blijven 

natuurlijk ook zelf berichten over al 

die leuke dingen in onze wijk. Op onze 

eigen website: www.woensel-west.com. 

Of op een van de Facebookpagina’s 

die door verschillende vrijwilligers in de 

lucht worden gehouden. Like & share!
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Doe iets leuks 
voor de wijk!  
Halloween, carnaval, een BBQ, Sinterklaas, 

Kerstmarkt … Allemaal leuke en belangrijke 

activiteiten waarop buurtbewoners elkaar 

ontmoeten en leren kennen. Die terug-

kerende activiteiten blijven we ook in 2017 

natuurlijk ondersteunen. Maar misschien 

heb jij wel een heel nieuw idee?  

Wil je een leuke activiteit voor de buurt 

organiseren? Voor fi nanciële onder-

steuning kun je terecht bij de Stichting 

Woensel-West en de regiegroep Waarde-

bonnen. 

Hulp of advies nodig? Loop even binnen bij 

de Buurtinfowinkel in het Spilcentrum aan 

de Wenckenbachstraat (ma, wo, do 09.00 

tot 16.00 uur, di 09.00 tot 12.00 uur en vrij 

10.00 tot 12.00 uur). 
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Voor meer informatie kijk op 

www.woensel-west.com 

of loop eens binnen bij de buurt-

infowinkel in het spilcentrum aan de 

Wenckenbachstraat.

CONTACT
Buurtonderneming Woensel-West

Wenckenbachstraat 54

5621 HB Eindhoven

Tel. 040 - 787 1818

info@boww.nl

Stichting Woensel-West

Wenckenbachstraat 52

5621 HB Eindhoven

tel. 040 – 244 5621

Zoveel te doen 
in onze wijk! 
Wil je weten welke activiteiten er in 

Woensel-West zoal plaatsvinden? 

Voor kinderen, jongeren en volwas-

senen? Download dan het boekje 

‘Zoveel te doen in onze wijk!’ op 

www.woensel-west.com. Daar kun 

je ook het meerjarige beleidsplan 

2015-2018 inzien, waarop deze 

 verkorte versie van het Buurtcontract 

is gebaseerd.

Vrijwilligers gezocht

Zoveel activiteiten organiseren voor 

met name onze kinderen dat lukt 

niet zonder de inzet van vele 

vrijwilligers. Ben je op zoek naar leuk 

en zinvol vrijwilligerswerk in een 

inspirerende omgeving? Dan zijn we 

op zoek naar jou. Hulp is onder 

andere nodig bij het educatieve 

programma voor de kinderen, het 

helpen bij een programma reken-

vaardigheid en we zijn op zoek naar 

bestuurders en coördinatoren. We 

horen graag van je! 

KEN JIJ DRUGS-
CRIMINELEN IN 
WOENSEL-WEST?

MELD MISDAAD
ANONIEM

Nieuwsbrief van 
en voor de buurt

Het is opvallend dat er bij de politie 

geen of nauwelijks meldingen binnen-

komen over illegale praktijken in onze 

wijk. Gebeurt hier dan helemaal niets 

wat het daglicht niet kan verdragen? 

Of pakken we in onze buurt niet zo 

gauw de telefoon om de politie te 

bellen?  

 In 2017 gaan we een campagne 

voeren voor Meld Misdaad Anoniem. 

Dit is een onafhankelijk meldpunt 

(dus niet van de politie!) waar je 

anoniem informatie kunt doorgeven als 

je vermoedt dat er iets niet helemaal in 

de haak is. Als je de indruk hebt dat er 

ergens drugs worden gedeald bijvoor-

beeld. Of dat er gedwongen prostitutie 

plaatsvindt. Bel dan gewoon even 

0800-7000. Hoeft niemand te weten.  

Meld Misdaad Anoniem

We blijven voor elkaar 
zorgen in Woensel-West!

Zit je ergens mee? Maak je je 

ergens zorgen over of zoek je 

ondersteuning? Kom dan langs bij de 

Tulp of bij een van de spreekuren van 

WijEindhoven. De Tulp (Celsiusplein 

18/19) is open op dinsdag en woens-

dag van 10.00 uur tot 15.00 uur en op 

woensdag van 09.00 uur 12.00 uur. 

WijEindhoven organiseert op 

maandag een open spreekuur in het 

Spilcentrum van 11.00 uur tot 12.00 

uur en op donderdag aan het 

Celsiusplein 18/19 van 14.00 uur tot 

15.00 uur. 
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Hoe langer hoe mooier in 
Woensel-West! 

Eindelijk kan ook op Vredeoord de 

schop de grond in. Komend jaar be-

gint Trudo op het voormalige Philips-

terrein aan de Boschdijk met de bouw 

van zo’n 300 woningen. 

Vredeoord wordt een wijk met 

voornamelijk laagbouw, op een enkel 

appartementengebouw na. Met veel 

groen en auto’s zoveel mogelijk uit het 

zicht. 

Stap voor stap krijgt onze buurt een heel nieuw aanzien. Na VoltaGalvani met 

zijn Woensel Westside Stores trekken we verder de Edisonstraat in, richting 

Celsiusplein en Vredeoord.    

Weer bijzonder 
hoekpand in 
Edisonstraat

Buurtpreventie 
Team van start 

Opnieuw is een Woensel-West 

Wedstrijd uitgeschreven. Een oproep 

aan architecten, ontwerpers en 

kunstenaars om een spectaculair 

hoekpand voor de Edisonstraat/

2e Franklinstraat te ontwerpen. Een 

spraakmakend ontwerp, dat bijdraagt 

aan een positief imago voor de wijk. 

  

Eerder al leidde de Woensel-West 

Wedstrijd tot het opvallende rode ‘Baeken’ 

op de hoek van het Baekelandplein. We 

zijn benieuwd met wat voor kunstwerk 

Woensel-West nu weer als creatieve 

hotspot op de kaart wordt gezet. Het 

winnende ontwerp wordt begin 2017 

bekend gemaakt. 

Woensel-West krijgt een o�  cieel 

Buurtpreventie Team. Maar liefst 34 

bewoners hebben zich aangemeld 

om regelmatig als ‘ogen en oren’ van 

de wijk te fungeren. Na een korte 

opleiding lopen ze nu voorzichtig 

hun eerste rondes. In 2017 zijn ze 

helemaal paraat. 
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Er wordt volop gewerkt aan plan 

Celsius. In het gebied tussen de Step-

hensonstraat,  Newtonstraat, Brug-

manstraat, Celsiusstraat en Jan van der 

Bildtstraat verrijzen zo’n 400 sociale 

huurwoningen. Het wordt er net zo 

kleurrijk als VoltaGalvani, maar met 

meer groen. 

Oplevering, sloop, herhuisvesting

Al in de zomer van 2017 wordt fase 1 

opgeleverd; 34 appartementen en 63 

woningen. Meteen daarna begint de 

sloop van fase 2. De herhuisvesting van 

de bewoners van fase 2 zal tot die tijd 

uiteraard doorlopen. Bewoners uit fase 

3 hebben inmiddels hun sloopaanzeg-

ging ontvangen en binnenkort gaan de 

herhuisvestingsgesprekken van start. 

Een ‘gedwongen’ verhuizing betekent 

nogal wat, maar er zal zoveel mogelijk 

rekening worden gehouden met ieders 

woonwensen.

Als al die verschillende partijen die zich in 

de wijk voor kinderen en jongeren inzet-

ten, hun handtekening zetten onder Kids 

Plus, worden ze samen eigenaar van het 

totale programma. 

Dan zullen ze zich nog meer betrokken en 

verantwoordelijk voelen. En het allerbe-

langrijkste: er ontstaat een complete bui-

tenschoolse leerlijn, waarbinnen intensief 

wordt samengewerkt. 

Betere samenwerking 

Met Kids Plus staat niet langer de activiteit, 

maar het kind voorop. Daar gaat het uit-

eindelijk om. Om de ontwikkeling van het 

individuele kind. De activiteit is niet meer 

dan een middel om die ontwikkeling te 

stimuleren. Binnen Kids Plus is het veel 

makkelijker om informatie uit te wisselen 

en activiteiten op elkaar af te stemmen. 

‘Die Cidem, die altijd vrolijk zingend bij 

huiswerkbegeleiding binnen komt lopen 

… Zou de Hengel niks voor haar zijn?’ 

Als er midden in een wijk volop wordt 

gesloopt en gebouwd, leidt dat 

onvermijdelijk tot enige overlast. De 

Buurtonderneming zal samen met een 

groep bewoners een tijdelijke beheer-

groep vormen om het hele proces in 

goede banen te leiden en overlast tot 

een minimum te beperken. 

Bedrijfsruimten

Net als in VoltaGalvani komen ook  

hier bedrijfsruimten op de begane 

grond. Niet alleen winkeltjes, maar 

ook kleinschalige bedrij� es, zoals een 

fysiotherapeut en een beautysalon. Dit 

levert, naast de nodige levendigheid, 

ook weer een heleboel werkgelegen-

heid op. Ook realiseren we in de buurt 

in 2017 de nodige plekken voor het 

opdoen van werkervaring en stage-

plaatsen. 

Na de zomer aan de slag 

De verschillende partijen die dit buurt-

contract ondertekenen, geven daarmee 

aan dat ze achter het idee en de doelstel-

ling van Kids Plus staan en dat ze zich daar 

de komende jaren voor zullen inzetten. 

Fijn is het dat woningcorporatie ‘thuis en 

Dynamo jeugdwerk in 2017 nog meer 

Van start met Vredeoord   Kids Plus zet het kind centraal Nieuwe 
bestemming 
school 
Galileistraat  

Herinrichting Edisonstraat 

HOVEN

EDISONSTRAAT

VOLTA GALVANI

HOEKENPLAN EDISON

FASE 1

CELSIUSPLEIN

POORTEN

MARCONIPLEIN

FASE 2

FASE 3

FASE 4

In 2017 krijgen we een aardige indruk. 

Want als plan Celsius wordt gebouwd, 

wordt natuurlijk ook meteen de straat 

opnieuw ingericht. Uiteraard zal dit in 

samenwerking met de bewoners gebeu-

ren. In de zomer wordt fase 1 opgeleverd 

en krijgen we dus een beeld van hoe het 

er straks allemaal uit gaat zien. 

Het is al langer duidelijk dat uiteindelijk de hele Edisonstraat van kop tot staart 

zal worden aangepakt. De ‘slagader’ van de wijk krijgt een totaal nieuwe uitstra-

ling. Hoe het eruit komt te zien?! 

Komend jaar zullen plannen worden 

gemaakt voor de oude school aan de 

Galileistraat. De gemeente zal dit Rijks-

monument aan Trudo verkopen, waarna 

het een nieuwe bestemming krijgt.

Ook de vroegere speelplaats en de 

openbare ruimte eromheen zullen fl ink 

worden aangepakt. Wat er in het pand 

komt? In ieder geval een maatschap-

pelijke of culturele invulling en, op de 

begaande grond, een andere invulling die 

publiek trekt. Daarmee wordt de oude 

school een belangrijke schakel tussen 

Strijp-S en Woensel-West. Een niet te 

missen binnenkomer voor onze wijk!  

Werken aan veiligheid 
Toen een jaar of tien geleden plan-

nen werden gemaakt voor een nieuw 

Woensel-West, was veiligheid een van 

de belangrijkste aandachtspunten. 

Sinds die tijd is er veel veranderd. De 

cijfers laten zien dat het inderdaad een 

stuk veiliger is geworden in onze buurt. 

Maar het ‘gevoel’ van veiligheid loopt 

nog enigszins uit de maat. Daar moe-

ten we iets aan doen! 

gaan bijdragen aan het programma. In de 

eerste helft van 2017 gaan we bekijken 

hoe we het nieuwe totaalconcept het 

beste kunnen organiseren. Na de zomer 

kan Kids Plus dan in zijn nieuwe vorm als 

buitenschools totaalprogramma daad-

werkelijk gaan draaien.  
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Fase 4
Celsiusstraat

Fase 2
Snelliushof

Fase 3
Jan van der Heijdestraat

Fase 1
Jan van der Bildtstraat

PARKEREN GOED INPASSEN

BIJZONDERE KOPPEN

POORT EDISONSTRAAT

AUTOLUW MIDDENGEBIED

LEVENDIG EN ONTMOETEN

STERK OPENBAAR GEBIED

Aanpak 
woonfraude 
Illegale bewoning blijft onze aandacht 

vragen. Nieuwe aanvragen voor 

woon-bestemming zullen we kritisch 

blijven volgen en ook in het nieuwe jaar 

zetten we de preventieve aanpak van 

woon-fraude door. 

Start en oplevering plan Celsius, fase 1


