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Samenwerking en focus

Ruimte voor ondernemers

Meer weten?

Talentenroute voor kinderen 

Herinrichting 
schoolplein
Galileïstraat
De omgeving van het schoolplein aan de Galileïstraat 
gaat rigoureus op de schop. Aan het oude schoolge-
bouw, waar evenementenorganisator Kelderman & Van 
Noort en verschillende creatieve ondernemers zitten, 
wordt een stuk ontvangst- en ontmoetingsruimte 
aangebouwd. Vervolgens wordt de omgeving anders 
ingericht. De hekken verdwijnen en de wijk krijgt er een 
aantrekkelijk plein bij. 

Ook de Wattstraat wordt iets anders ingericht. Auto’s 

kunnen er straks voor het terras van Brooklyn Square niet 

meer door. De Morsestraat en Wattstraat blijven gewoon 

bereikbaar vanaf de Galileistraat. 

Binnen de vernieuwing van Woen-
sel-West is een belangrijke rol 
weggelegd voor ondernemers. We 
willen immers dat onze buurt leeft 
en bruist en dat mensen hun weg 
naar de wijk weten te vinden. En 
tegelijk dienen mensen met onder-
nemersambities hier alle kansen te 
krijgen hun talenten op dit gebied te 
ontwikkelen. 

Ook in Celsius Snellius krijgen onder-

nemers weer letterlijk de ruimte. Tegen 

een betaalbare aanvangshuur, zodat ze 

zich kunnen concentreren op het 

opbouwen van hun business. Omdat 

we willen dat Woensel-West zich 

verder ontwikkelt als hippe, bruisende 

en aantrekkelijke wijk, blijven we bij de 

vestiging van nieuwe ondernemers 

enigszins sturen. Zo denken we voor 

Celsius Snellius vooral aan ambachte-

lijke, creatieve zaakjes en (online) 

winkeltjes.  Maar ook voor een 

dienstverlener als een fysiotherapeut 

of wetswinkel is hier zeker plek. 

Ook in de Edisonstraat tussen Volta 

Galvani en Celsius Snellius zien we 

kans voor een aantal interessante 

zaakjes, als ‘steppingstones’ die het 

publiek uitnodigen de wijk verder te 

ontdekken. 

We willen dat kinderen in Woensel-
West optimaal kans krijgen om hun 
talenten te ontplooien. Maar ieder kind 
is anders. Daarom gaan we een 
 systeem ontwikkelen waarmee we elk 
individueel kind op maat kunnen 
bedienen. 

Er is veel aanbod. Maar hoe help je 

kinderen en ouders om daarin de weg te 

vinden? Om dingen uit te proberen en te 

ontdekken waar je talent ligt. Samen met 

ouders, school, BSO, vrijwilligers en 

andere betrokkenen bekijken we per kind 

wat nodig is om het zijn of haar talenten 

te laten ontdekken en ontwikkelen. 

Welk programma, wat voor activiteit? 

Hebben we dat in Woensel-West zelf in 

huis of past een activiteit buiten de wijk 

misschien beter bij het kind? Zo ja, hoe 

gaan we dat dan organiseren? In 2019 

starten we met de ontwikkeling van een 

‘talentenroute’ die op dergelijke vragen 

antwoord geeft.
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Kijk voor meer informatie op 
www.woensel-west.com
of loop binnen bij de Buurt infowinkel 
in het SPILcentrum.

CONTACT
Buurtonderneming Woensel-West
Wenckenbachstraat 54
5621 HB Eindhoven
Tel. 040 - 787 1818

Stichting Woensel-West
Wenckenbachstraat 52

5621 HB Eindhoven

tel. 040 – 244 5621

infowinkel@woensel-west.com

Verder bouwen aan de wijk

Overtuigende cijfers!
(per december 2018)

  Deelnemers* Vrijwilligers

KINDEREN

• Educatie

- huiswerk groep 5-8 39 9

- rekenen & taal 115 32

• KIDS+ 63 19

• Sport & Dans 115 11

• Overig 81 12

TIENERS

• Educatie (huiswerk) 14 5

• KIDS+ 28 12

• Sport & Dans 8 2

• Overig 14 3

VOLWASSENEN

• Educatie 114 37

• Sport & Dans 28 3

• Overig 75 14

* sommige kinderen/tieners/volwassenen nemen aan   

  meerdere activiteiten deel

Op het moment dat we dit Buurtcontract voor 2019 opstellen, 
bestaat de Buurtonderneming tien jaar. Een goed moment om 
de balans op te maken. Adviesbureau AEF deed een onderzoek 
naar de geboekte resultaten en noemt in haar evaluatierapport 
met name samenwerking en focus als sleutels tot ons 
 gezamenlijke succes. Daar blijven we dan ook op inzetten.

Samenwerking in de wijk 
Niet alleen het evaluatierapport, maar ook alle partners in de 

Buurtonderneming onderstrepen het belang van samen-

werking. Van zichtbare samenwerking en daadwerkelijk 

commitment. Waartoe dat kan leiden, bleek eens te meer toen 

basisschool ’t Palet afgelopen januari door het  Ministerie van 

Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot Excellente School werd 

benoemd. Juist vanwege de manier waarop het team van de 

basisschool en de verschillende partijen in onze wijk samen-

werken om ieder kind optimale kansen te geven om zich ten 

volle te ontwikkelen. 

Kansen creëren
Samenwerken is belangrijk. Maar net zo belangrijk is dat je je tijd 

en aandacht op de juiste dingen concentreert. Dat je met zijn 

allen goed weet op welke keuzes je wilt inzetten. Voor Woensel-

West ligt de focus voor wat betreft het sociale programma op 

kansen voor kinderen en kansen voor kwetsbare bewoners. Dat 

zijn de twee aandachtsgebieden waaromheen we allerlei 

activiteiten en initiatieven organiseren. Met succes. En dat blijven 

we doen, óók in 2019!

Ondertussen gaat ook de fysieke 
vernieuwing van Woensel-West 
gestaag door. Komend jaar staat 
voor een belangrijk deel in het teken 
van Plan Celsius fase 2 en ook op 
andere plaatsen wordt er gebouwd. 
(Bijna) Iedereen is het erover eens: 
het wordt steeds mooier in onze 
wijk!  

De eerste woningen van Celsius fase 

2, ook wel Celsius Snellius genoemd, 

worden tegen de zomer van 2019 

opgeleverd. Het gaat om 126 wonin-

gen en 7 tot 14 bedrijfsruimtes waarin 

ondernemers aan de slag gaan die 

echt iets toevoegen aan Woensel-

West. 

De (tijdelijke) bewoners van fase 3 

(omgeving Jan van der Heijdestraat) 

moeten  eind 2019 vertrokken zijn. 

Zodat daar vervolgens de sloop kan 

beginnen. Inmiddels worden met de 

bewoners van fase 4 (omgeving 

Celsiusstraat) gesprekken gevoerd 

over hun toekomstplannen en 

woonwensen. 

Kindervakantieweek 2018

Black and White Haircreation

Woordenschat
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Verankeren 
van activiteiten

Als je ziet dat er iets positiefs gebeurt in je omgeving en 
dat mensen zich voor elkaar inspannen, raak je vanzelf 
gemotiveerd en geïnspireerd. Daarom is het belangrijk 
dat we zichtbaar zijn in de wijk. De wijk beheerder, de 
 buurtconciërge, de professionals, de vrijwilligers … 

We zullen er komend jaar voor zorgen dat onze aanwezig-

heid in Woensel-West nog beter zichtbaar is voor bewoners. 

Zodat ze nog makkelijker naar ons toe komen om vragen te 

stellen en meldingen te doen van zaken die belangrijk zijn 

voor hen en voor de buurt. Juist dat laagdrempelige, 

 persoonlijke contact zorgt ervoor dat we op de hoogte 

blijven van wat er leeft en speelt in de wijk. Dat krijg je 

vanachter je bureau nooit voor elkaar!

Geen enkele wijk in Eindhoven telt 
zoveel bewoners die zich als vrijwilli-
ger inzetten voor hun buurt. Mede 
door hun onvermoeibaar enthousi-
asme en betrokkenheid is Woensel-
West een steeds fi jnere plek om te 
wonen en te leven. Iets om trots op te 
zijn. En iets om te koesteren! 

Steeds meer jongeren bieden zich aan 

als vrijwilliger. In hen vindt de wijk 

misschien wel de meest enthousiaste 

ambassadeurs voor programma’s en 

activiteiten die ze in veel gevallen zelf 

hebben doorlopen. Wat ze daarbij 

hebben geleerd en ervaren, dragen ze 

graag over aan een volgende lichting 

kids. Daar blijven we ook in 2019 zeker 

op inzetten!

We benaderen niet alleen nieuwe 

mensen, maar bekijken ook of we 

bestaande vrijwilligers misschien nog 

meer en breder kunnen inzetten. Want 

juist zij blijken vaak over letterlijk 

ongekende talenten te beschikken, 

waar de wijk graag gebruik van maakt.

In het bestuur van 
SWW? Welkom!

Het bruist in onze wijk! Mede dankzij 
Stichting Woensel-West (SWW), de 
bewonersorganisatie die er voor 
iedereen wil zijn. Bijvoorbeeld door 
activiteiten als Halloweenvieringen, 
knutselmiddagen, diverse activitei-
ten voor de jeugd en koffi  eochten-
den te organiseren. Maar ook door 
bij belangrijke beslissingen de stem 
van bewoners te laten horen. 

SWW is op zoek naar een nieuw, 

enthousiast bestuurslid. Ben jij betrok-

ken bij de wijk en ken je veel mensen in 

de buurt? Lijkt het je leuk om mee te 

denken over leuke activiteiten? En om 

mee te beslissen over de toekomst van 

Woensel-West? Neem dan via de 

Buurtinfowinkel contact op met Saskia 

of Monique. Of loop gewoon even 

binnen tijdens de koffi  eochtend in het 

Spilcentrum. Je bent van harte welkom!   
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Dat we het goed doen, mag geen reden zijn om 
achterover te leunen. Integendeel. We moeten de 
behaalde successen zien vast te houden. Dat vraagt en 
krijgt onze voortdurende aandacht. 

Eén ding staat vast: de Buurtonderneming houdt een 

keer op te bestaan. We dienen er dan ook voor te zorgen 

dat de programma’s en activiteiten in onze wijk op eigen 

benen kunnen staan. Daarom gaan we onderzoeken of 

we  KIDS+ kunnen verzelfstandigen, zoals we dat eerder 

ook met de Wijksportclub hebben gedaan. 

Uiteindelijk is het de bedoeling dat de verschillende 

programmaonderdelen  zelfstandig kunnen draaien. Los 

van de gemeente en Sint Trudo als de huidige kartrekkers. 

Daarmee ontstaat meteen ook een onafhankelijkheid die 

het werven van fondsen een stuk makkelijker maakt.

Dat onze regio het in economisch 
opzicht zo goed doet, ligt voor een 
belangrijk deel aan de manier waarop 
we hier samenwerken. Iedereen maakt 
zich sterk voor een gezamenlijk doel. 
Zo werkt dat ook in Woensel-West. 
Alle partijen in de wijk gaan voor 
hetzelfde belang: kansen voor 
 kinderen en volwassenen die wel een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. 

Al krijgt men vanuit de eigen organisatie 

misschien verschillende opdrachten 

mee, de partijen in Woensel-West zijn 

echt partners. We staan allemaal voor 

dezelfde opgave en zetten daarvoor 

onze beste mensen in. Juist dat maakt 

buitenschoolse activiteiten als Woorden-

schat en Rekenspel zo succesvol. 

Die samenwerking zetten we voort en 

breiden we uit. ’t Palet en Dynamo 

Zichtbaar

De kracht van vrijwilligers

Nog intensiever samenwerken
Uitbreiding tienerprogramma 
Uit gesprekken met de verschillende 
partners in de Buurtonderneming 
blijkt dat onze wijk behoefte heeft aan 
meer activiteiten voor jongeren. Daar 
geven we graag gehoor aan. In 2019 
openen we een Werkplaats voor 
tieners. 

We gaan op zoek naar een geschikte 

locatie voor een Werkplaats. Een plek 

waar tieners en jongeren bijvoorbeeld 

lekker kunnen timmeren en sleutelen aan 

fi etsen en brommers. Mogelijk in 

samenwerking met creatieve en 

technische ondernemers uit de wijk. 

Een leuke en inspirerende omgeving 

om techniek te ruiken en te voelen en 

je talenten te ontdekken. 

De nieuwe Werkplaats wordt betaald 

met geld uit de ASML Foundation. Dit 

fonds ondersteunt wereldwijd educa-

tieve projecten op het gebied van 

technologie. Voor Europa ging maar 

liefst 49% van de stemmen naar onze 

aanvraag uit Woensel-West! 

Kansen voor kwetsbare bewoners 
Een van de grootste uitdagingen in 
Woensel-West is de fi nanciële situatie 
van bewoners. Dat blijft onze aan-
dacht vragen. Daarom zullen we in 
2019 de ondersteuning op dit gebied 
voortzetten en uitbreiden.   

Bij de Financiële Werkplaats kunnen 

bewoners terecht die vragen hebben 

over geldzaken of die moeite hebben 

fi nancieel rond te komen. We onder-

steunen dit sympathieke initiatief. De 

organisatie draait (vrijwel) volledig op 

vrijwilligers en is daardoor kwetsbaar. 

Daarom willen we meer doen voor de 

Financiële Werkplaats. Onder meer op 

verzoek van WIJeindhoven en de Tulp 

onderzoeken we komend jaar hoe we 

deze belangrijke voorziening kunnen 

borgen en versterken. 

Een nieuw initiatief dat we gaan onder-

steunen, is de Kledingbank van de Tulp. 

Dankzij deze zaak in gedoneerde, 

gebruikte kleding voor een heel lage prijs 

kunnen ook bewoners met een echt 

krappe beurs knap voor de dag komen. 

Sint Trudo gaat onderzoeken of zij 

mensen ( waar dat aan de orde is) weer 

aan het werk kunnen krijgen.

Leuk idee voor de wijk? 
Ook in 2019 is er weer subsidie beschikbaar voor allerlei activiteiten en initia-
tieven die bijdragen aan de leefbaarheid in Woensel-West. Mooie activiteiten 
die mensen bij elkaar brengen en het wonen in de wijk nog fi jner maken! 

Denk aan Halloween, de Kerstmarkt, Woensel Westival en Sinterklaas. Leuk en 
belangrijk, want juist bij dit soort gelegenheden leren buurtbewoners elkaar kennen. 

Misschien heb jij een heel nieuw idee? Voor fi nanciële ondersteuning kun je terecht 

bij Stichting Woensel-West en de regiegroep Waardebonnen. Voor activiteiten is 

een bedrag beschikbaar van € 24.000 via SWW en het budget voor waardebonnen 

is eveneens € 24.000.   

Hulp of advies nodig? Loop even binnen bij de Buurtinfowinkel in het SPILcentrum 

(ma, wo, do: 09.00 tot 16.00 uur; di: 09.00 tot 12.00 uur; vrij: 10.00 tot 12.00 uur)

Jeugdwerk hebben bijvoorbeeld 

aangegeven dat ze nog meer en hechter 

binnen het buitenschoolse programma 

met elkaar willen optrekken. Daar gaan 

we samen voor zorgen. En ook andere 

samenwerkingen, zoals tussen Korein 

en basisschool ‘t Palet, worden verder 

uitgebreid. 

Kids+ huiskamer Woordenschat

Buurtconciërge Toon

De “W” van werkplaats


