Buurtcontract 2012
1. Inleiding
Woensel-West is een unieke wijk met een heel eigen gezicht. Een wijk waar veel bewoners trots op zijn, waar ze zich thuis voelen en zich graag inzetten
voor andere bewoners. Dat gevoel moet vooral zo blijven en daar wordt zorgvuldig voor gewaakt. Waar mogelijk wordt het unieke karakter zelfs versterkt.
In de projecten en activiteiten staan de bewoners van Woensel-West centraal.
In 2012 wordt in Woensel-West voor de derde maal een buurtcontract opgesteld. Het is het derde buurtcontract waarvan de sturingsverantwoordelijkheid
bij de Buurtonderneming ligt. Daarnaast heeft de bewonersorganisatie nadrukkelijk nagedacht over de opgave.
De thema’s die in Woensel-West spelen zijn door de kerngroep van bewonersorganisatie Stichting Woensel-West tegen het licht gehouden. Er is een
prioriteitstelling benoemd die resulteert in een duidelijke wijkagenda met de thema’s van de bewoners.
Het bestuur van de Buurtonderneming is voornemens het bestuur uit te breiden met een onafhankelijk voorzitter. Daarnaast is er de wens het bestuur te
versterken met bewonersvertegenwoordiging .Op die manier krijgt de bewonersvertegenwoordiging direct de verantwoordelijkheid en zeggenschap om
mee te praten en te beslissen over de gestelde doelen en uitvoering van de
Buurtonderneming. Het bestuur van Stichting Woensel-West staat positief tegenover
deze deelname er van uitgaande dat de betrokken partijen in onderling overleg tot
een goede invulling van deze positie komen.
Na de doorstart van de Buurt onderneming Woensel-West, in Augustus 2011 hebben
alle partners drie belangrijke aandachtspunten voor 2012 aangegeven. Als eerste het
organiseren van een optimale kennisdeling. Als tweede het organiseren van
ondersteuning van vrijwilligers, voor individuele en collectieve activiteiten in
Woensel-West. En als derde de noodzaak om zorg- en hulpverlening op wijkniveau
te organiseren en te ontkokeren.
Deze aandachtspunten zijn nog in ontwikkeling en zullen vanuit de
buurtonderneming georganiseerd worden.
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2. Hoe ziet de toekomst van Woensel-West eruit?
Het proces van de wijkvernieuwing is nog in volle gang in Woensel-West. De toekomstvisie van Woensel-West 2012 ligt vast in een document, genaamd:
‘Visie Woensel-West , Focus op emancipatie in een ander decor‘. De brug naar het nieuwe Woensel-West steunt op drie pijlers. Dit zijn:
- Focus op emancipatie
- Verandering van decor
- Verbetering van imago

Focus op emancipatie
Enerzijds door ervoor te zorgen dat niemand buiten de boot valt of (verder) achterop raakt. Anderzijds door kansen en mogelijkheden te creëren.
Bewoners die vooruit willen, worden daarbij geholpen. Om dat mogelijk te maken ,wordt er kritisch gekeken naar nieuwe instroom in de wijk door Trudo.
Van de nieuwe bewoners verwachten we een actieve maatschappelijke bijdrage.
Verandering van decor
Het uiterlijk/decor van de buurt verandert ook. De wijkvernieuwing krijgt in fysieke zin vorm. Daarnaast wordt gewerkt aan meer veiligheid en meer
levendigheid in de buurt door het organiseren van activiteiten en meer nieuwe bedrijvigheid. Ook wordt een deel van de openbare ruimte aangepakt en
wordt een deel van de woningen vervangen door nieuwbouw die aan alle huidige eisen moet voldoen. Het doel is meer levendigheid te creëren in een
prettige omgeving waar iedereen zich thuis voelt (bewoners en bezoekers).
Verbetering van imago
Woensel-West komt zowel in de buurt als stedelijk anders op de kaart te staan door speciale activiteiten en bijzondere evenementen voor en door de
buurt. Met nieuwe, opvallende gebouwen en echte eyecatchers.
Via deze drie pijlers: focus op emancipatie, verandering van decor en verbetering van imago, groeit Woensel-West de komende jaren uit tot een
eigentijdse, inspirerende buurt, met kansen en mogelijkheden voor iedereen die ze wil grijpen. Om dit te bereiken werken bewoners,
bewonersorganisatie, gemeente Eindhoven en Trudo samen. Ook andere partners leveren hier hun bijdrage aan.
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Om de verbinding te kunnen maken tussen de visie en het jaarlijkse buurtcontract, is er behoefte aan een meerjarig programma. De Buurtonderneming zal
daarvoor het meerjarig programma voor Woensel-West opnemen in haar ondernemersplan.
3. De opgave: thema’s met haar doelen
1. De toekomst van de jeugd van 0 tot 18 jaar.
Doelen:
- kansen voor een positieve deelname aan de maatschappij nemen toe;
- blijvende positieve aandacht voor de school, die een afspiegeling is van, en binding heeft met de wijk.
2. Een veilig, maar ook schoon en heel Woensel-West.
Doelen:
- de kwaliteit van de openbare ruimte, met de resultaten van de afgelopen jaren, minimaal behouden;
- voorkomen van nieuwe illegale kamerverhuur;
- in de bestaande illegale kamerverhuur doorpakken op de handhaving;
- aanpak door woningcorporaties m.b.t. illegale kamerverhuur in de huurwoningen.
3. Benut het Spilcentrum.
Doelen:
- het succesvol benutten van het Spilcentrum voor buurt- en emancipatieactiviteiten;
- een goed georganiseerd en buurtgericht beheer, in het Spilcentrum, samen met bewoners;
- eigen inzet van bewoners stimuleren en ondersteunen.
4. Kwetsbare bewoners.
Doelen:
- kwetsbare bewoners zijn in beeld en doen mee;
- geen nieuwe kwetsbare bewoners in de wijk.
5. Wonen.
Doelen:
- bewoners toekomst bieden in leefbare wijk;
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- een goede en bijzondere openbare ruimte, bestaand en nieuw;
- nieuwe woningen in de gebieden Volta Galvani en Plan Celsius die aansprekend zijn en passen bij de ontwikkelde visie van Woensel-West;
- aandacht voor de bestaande woningen in Woensel-West.
6. Communicatie.
Doelen:
- goede informatievoorziening en afstemming tussen bewoners, bewonersvertegenwoordigers en alle professionals;
- een duidelijke overlegstructuur waarbij iedereen op de hoogte is van alle ontwikkelingen in Woensel-West.
In de onderstaande tabel vindt u de activiteiten van alle partners van het Buurtcontract. Deze activiteiten realiseren/ondersteunen de bovenstaande visie
met de bijbehorende thema’s en doelen. Er worden een aantal momenten gepland om de voortgang van het buurtcontract te monitoren, te evalueren en
waar nodig bij te stellen. De Buurtonderneming vraagt de voortgang aan de verantwoordelijke organisatie en/of persoon. Deze benoemt de voortgang en
vervolgens wordt dit vier keer per jaar tijdens de bewonersraad besproken.

4

Celsiusplein 19
ICT Werkplaats

Muziekles St. Hengel,
Taalles en muziekles
Stichting TAC

In de
Voortuin
Wijkrestaurant,
leerwerkplek

Tweedehands
computers
werkervaringsplaats

Edison 67
Stichting
Turan
Ontmoeting,
activiteiten

Van Abbe,
techniek+

Yunus
Emre
Ontmoeting,
gebedsruimte

SPILcentrum
Boschdijk
Basisschool ’t Palet ,
Zuidzorg, Korein, Stichting
Woensel West, Buurtontmoeting, Computerruimte,
Wijksport, Taalles,
huiswerkbegeleiding, …

Tante Netty
Offline galerie &
Culturele hangout,
Workshops

De Tulp
Inloophuis GGzE,
spreekuur Welzijn
maatschappelijk
werk

Wijkcentrum
Welzijn Ehv

Emmaus
Tweedehands winkel met sociaal doel,
daarachter het Baekelandplein met
raamprostitutie

Zaal, biljart, jongeren
ontmoetingsruimte,
Kidsclub, Tiener-disco,
Bingo, Kienen, …..

Stichting BAZ
Creatieve ondernemers in
oud schoolgebouw: yoga,
design, schilderen, toneel,..

Buurtonderneming
Samenwerking
Gemeente&Trudo; ook
Dress for Success, WW
Actief, Trudo spreekuur
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1. De toekomst van de jeugd van 0 tot 18 jaar.
Doelen:
- kansen voor een positieve deelname aan de maatschappij nemen toe;
- blijvende positieve aandacht voor de school , die een afspiegeling is van, en binding heeft met de wijk.
Activiteit
Sociaal
programma Spil

Omschrijving
Sociaal programmeur zorgt voor een programma voor
Spilcentrum Boschdijk, dat aansluit op de ontwikkeling van de
wijk en waarin de groepen uit de wijk hun plek vinden.
Activiteiten met een emancipatiekarakter gaan voor.

Organisatie
Buurtonderneming
Woensel-West

Wie
Sociaal
programmeur
Spilcentrum

Waar
Spilcentrum
Boschdijk

Computerclub
als huiskamer
voor kwetsbare
kinderen die lid
zijn van de
club.

De inloop van de computerclub dient in eerste instantie als
huiskamerfunctie voor de kwetsbare jeugd. Op deze manier is
er zicht op en contact met de jeugd.
Daarnaast wordt er een educatief en onderhoudend
programma aangeboden door vrijwilligers, met professionele
ondersteuning van Welzijn Eindhoven.
.

Stichting Woensel-West.
Professionele
ondersteuning van
Welzijn Eindhoven.

Inzet vrijwilligers
+ ondersteuning
Welzijn
Eindhoven

Spilcentrum
Boschdijk

Huiswerk begeleiding +
coachen
Taallessen en
woordenschat

Extra steun voor 45 kinderen per jaar, via wekelijkse
activiteiten gericht op schoolprestatie, nl:
• 8 kinderen van 4-7 jr taalondersteuning bij
Woordenschat
• 10 kinderen van 6–11jr huiswerkbegeleiding 12• 20 kinderen van groep 8/brugklas één op één
begeleiding thuis via het mentorproject
• 15 scholieren middelbare school, huiswerkbegeleiding
12+

Trudo

Coördinator
inplaatsing

Spilcentrum
Boschdijk

Knutselexpediti
e

Talentontwikkeling voor 40 kinderen. (timmeren, zagen,
boren, metselen)

Buurtonderneming
Woensel-West

Vakdocent

Spilcentrum
Boschdijk

Welzijn Eindhoven

Kinderwerk

Spilcentrum

KNAP (kort

•

gemiddeld bereik van 12 kinderen per module;.

Monitoren
4x per jaar

4x per jaar.

4x per jaar

4x per jaar

4x per jaar
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naschools
activiteiten programma)

•
•
•
•

•

•
•

Inzet van
zichtbaar en
laagdrempelig
kinderwerk.

•

•

•

8 modules per jaar;
6 bijeenkomsten per module;
kinderen worden begeleid bij het bevorderen van hun
talent;
door middel van gerichte programma's wordt er
gewerkt aan onder andere zelfstandigheid, positief
zelfbeeld, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden;
kinderen maken kennis met bijvoorbeeld techniek,
kunst en cultuur, natuur en milieu, educatieve- en
sport- en spel-activiteiten;
kinderen worden doorverwezen naar reguliere
activiteiten en verenigingen;
samen met school wordt er gezorgd voor de
ontwikkelings- en onderwijskansen van kinderen.
Signalen en zorgen met betrekking tot de
ontwikkeling van kinderen worden afgestemd met
school (en/of andere ketenpartners).

de kinderwerker zorgt ervoor dat zij zichtbaar is in de
wijk, waardoor ze bekend is bij de verschillende
partners in de wijk. Daarmee werkt ze samen en
stemt ze af;
de kinderwerker biedt vraaggerichte laagdrempelige
activiteiten aan. Een voorbeeld hiervan is de
kinderdisco;
de kinderwerker ondersteunt bewonersinitiatieven
die zich inzetten voor kinderactiviteiten,
bijvoorbeeld de activiteiten voor kinderen in
schoolvakanties.

Boschdijk

Welzijn Eindhoven

Kinderwerk

Woensel-West

4x per jaar
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Kinderactiviteiten

Georganiseerd door buurtbewoners, zoals de kinderbusreis,
kindervakantiekamp, lampionnenoptocht, sinterklaas, de
kidsclub

Stichting Woensel-West

Bewoners
Woensel-West.

Woensel-West

4x per jaar

Sport en
bewegingLessen.

De functionaris sport en beweging organiseert samen met
docenten en vrijwilligers sport en bewegingslessen zoals
voetbal, basketbal, turnen, hiphop en breakdance.
Daarnaast wordt er intensief gebruik gemaakt van het ‘buiten
spelen’ in de Spilstraat, Johan Cruijff Court en omgeving.

Wijksport club

Combinatiefuncti
onaris: sport en
beweging, inzet
vakdocenten en
vrijwilligers.

Spilcentrum
Boschdijk,
Spilstraat 2012
en
Buitensport,o
mgeving Johan
Cruijff Court.

4x per jaar

Risicojeugd
(positief) in
beeld brengen,
middels
ondersteuning.

Ondersteuning verlenen bij initiatieven/activiteiten die
komen vanuit de jongeren of vanuit bewoners/partners in de
wijk. Dit in samenwerking met het individueel opbouwwerk.
Initiatieven en de daaruit voorkomende activiteiten zijn
gericht op de jeugd.

Welzijn Eindhoven

Jongerenwerk

Woensel-West

4x per jaar

2. Een veilig, maar ook schoon en heel Woensel-West.
Doelen:
- de kwaliteit van de openbare ruimte, met de resultaten van de afgelopen jaren, minimaal behouden;
- voorkomen van nieuwe illegale kamerverhuur;
- in de bestaande illegale kamerverhuur doorpakken op de handhaving;
- aanpak door woningcorporaties m.b.t. illegale kamerverhuur in de huurwoningen.
Activiteit

Omschrijving

Organisatie

Wie

Waar

Monitoren
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Overlast
kamerverhuur in
gesloten gebied

Woensel-West is een zogenaamd “aangewezen
gesloten gebied”, als het gaat om een
omzettingvergunning.
De sector Vergunningen, toezicht en handhaving
van de gemeente Eindhoven laat extra toezicht ,
controle en handhaving plaatsvinden op
overlastgevende panden waar sprake is van illegale
kamerverhuur.

Gemeente Eindhoven

Afdeling VTH

Woensel-West

4x per jaar

Overleg leefbaarheid Woensel-West.
- aanpak tippelen
- aanpak overlastpanden
- cameratoezicht
- aanpak lang parkeren
- aanpak graffiti
- illegale kamerverhuur in de huurwoningen

Stichting Woensel-West
corporaties, buurtbrigadier,
stadstoezicht,
Buurtonderneming

Bewonersondersteuner
Stichting WoenselWest

Spilcentrum
Boschdijk.
Doorlopend
2012

4x per jaar

Twee buurtschouwen en één veiligheidswandeling.
Uitvoering van de daaruit voortkomende acties.

Stichting Woensel-West,
Buurtbedrijven,
Buurtonderneming

Stichting WoenselWest

Woensel-West

4x per jaar

Er zijn in Woensel-West 75panden bekend met
illegale kamerverhuur. Daarvan zijn 50 panden zijn
gecontroleerd en verkeren in een juridische
procedure. In 2012 moet er doorgepakt worden op
deze 50 panden, om de illegaliteit en overlast tegen
te gaan.
Daarnaast vindt er een controle plaats op de
overige 25 panden.

Buurtschouwen
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Opschoonacties

Twee opschoonacties: één keer Franklin en één
keer M2A

Stichting Woensel-West

Schone, veilige en
begaanbare
achterpaden

Onderhoud hekken, lampen en achterpaden.
Bewoners aanspreken op hun verantwoordelijkheid
en betrekken bij de actie.

Buurtinfowinkel Stichting
Woensel-West en
woningcorporaties

Beheer (semi)
openbare ruimte.
Schone straten en
pleinen

Inzet Buurtbedrijf op aansturing van de
buurtonderneming en infowinkel Stichting WoenselWest. Afspraken zijn vastgelegd in een
wijkhandboek.

Buurtonderneming
Infowinkel Stichting
Woensel-West

Stichting WoenselWest en bewoners van
Woensel-West
Buurtinfowinkel en
bewonersondersteuner
Stichting WoenselWest.

Woensel-West

4x per jaar

Woensel-West

4x per jaar

Buurtonderneming en
Buurtinfowinkel

Woensel-West

4x per jaar
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3. Benut het Spilcentrum
Doelen:
- het succesvol benutten van het Spilcentrum voor buurt- en emancipatieactiviteiten;
- een goed georganiseerd en buurtgericht beheer, in het Spilcentrum, samen met bewoners;
- eigen inzet van bewoners stimuleren en ondersteunen.
Activiteit

Omschrijving

Organisatie

Wie

Waar/wanneer

Monitoren

Sport voor
volwassenen

Buiten en binnen sporten; o.a. badminton,
zumba, seniorengym en basketbal.

Wijksport club

Combinatiefunctionaris
sport en beweging

Spilcentrum
Boschdijk

4x per jaar

Taallessen en
informatie- en
thema-avonden voor
allochtonen

Taallessen, computerlessen, fietslessen en
thema-avonden specifiek voor de Turkse groep.

De Klaver/ Buurt
onderneming

Buurtbewoonster i.s.m.
GGD, netwerkpartners
in Woensel-West

Spilcentrum
Boschdijk

4x per jaar

Seniorenactiviteiten

Bingo- en kaartmiddagen, biljarten, uitjes en
themafeestjes.

Stichting WoenselWest

Buurtbewoonster

V.T.A. Wattstraat

4x per jaar

Economisch
programma

Opzet campagne m.b.t. verhuur nieuw
gebouwde atelierruimtes aan de Edisonstraat
(i.s.m. Trudo).

Buurtonderneming

Medewerker Polyground

Woensel-West

4x per jaar

Economisch
programma

Individuele begeleiding van ondernemers en
starters in Woensel-West.

Buurtonderneming

Medewerker Polyground

Woensel-West

4x per jaar

Waardebonnen

Het stimuleren en financieel ondersteunen van
bewonersinitiatieven. Dit wordt gerealiseerd
door een waardebon toe te kennen aan de
initiatiefnemers.

Buurtonderneming en
de regiegroep
waardebonnen

Buurtonderneming en de
regiegroep
waardebonnen,
bestaande uit minimaal
5 bewoners uit Woensel
- West

Buurtonderneming/
Spilcentrum
Boschdijk

4x per jaar

Diverse
bewonersactiviteiten

Organiseren van diverse activiteiten in WoenselWest. B.v het bloembakken project: het
aankleden, opfleuren en vergroenen openbare

Stichting WoenselWest

Wijkactiviteitengroep.

Woensel-West

4x per jaar
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ruimte.
Organiseren van
diverse activiteiten in
Woensel-West door
een vijftal
huurdersverenigingen

Diverse activiteiten zoals: vrijwilligersfeest,
straatfeest, historische werkgroep: een
inloopkoffie-uurtje voor het aanleveren van
foto’s en evt. om de geschiedenis van WoenselWest te vertellen.
Het onderzoeken van, en informeren over de
geschiedenis van Woensel-West.

Stichting WoenselWest

t’Lijntje, Franklin,
M2A,bewonersvereniging
Woensel-West,
Huurderbelangen
Woonbedrijf

Woensel-West

4x per jaar

Ondersteuning
georganiseerde
bewonersorganisaties
(zoals SWW)

Stichting Woensel-West heeft als partner in vele
processen in Woensel-West een belangrijke
taak, zeker gezien alle ontwikkelingen in 2012.
Onafhankelijke professionele ondersteuning,
daar waar wenselijk moet zijn geborgd.

Gemeente Eindhoven,
Trudo,
Stichting WoenselWest

SWW/Buurt
onderneming

Woensel- West

4x per jaar

Wie
Professional GGZE en
ervaringsdeskundigen

Waar
Edisonstraat

4. Kwetsbare bewoners
Doelen:
- kwetsbare bewoners zijn in beeld en doen mee;
- geen nieuwe kwetsbare bewoners in de wijk.

Activiteit
Maatschappelijk
steunsysteem

Omschrijving
De Tulp is een vangnet voor ongeveer 182 mensen.
Het fungeert als ontmoetingsplaats voor kwetsbare
mensen met (vermeende) psychische problemen.
Het is een gecoördineerd netwerk van personen,
diensten en voorzieningen, gericht op het bieden
van ondersteuning, voor zowel individuele mensen

Organisatie
De Tulp

Monitoren
4x per jaar
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als onderlinge contacten. Daarnaast fungeert de
informele en professionele steun als uitvalsbasis
voor professionals, die mensen thuis bezoeken en
vergezellen naar instanties. In 2012 wordt de
aanpak en de resultaten op het sociaal domein in
zijn geheel nauwkeurig gevolgd. Afstemming op;
wat de bewoners in de buurt nodig hebben en het
aanbod van voorzieningen en diensthulp verleners.
Casusoverleg
Woensel-West

In WW is, naast sociale stijging, het voorkomen
van sociale uitsluiting en het binnenboord houden
van zorghuurders een belangrijke doelstelling. In
het casusoverleg hebben alle hulp- en
dienstverleners zitting die in WW werkzaam zijn.
Samen hebben ze het doel om signalen van zorg
rondom een bewoner te delen, vervolgens af te
spreken welke zorg een bewoner nodig heeft en
welke hulp- en dienstverleners hiervoor worden
ingeschakeld. De Buurtonderneming borgt de
continuïteit door ruimte, administratie en
voorzitterschap van het casusoverleg te
organiseren en daar waar nodig op te schalen.

Buurtonderneming
Woensel-West.
Doorlopend 2012

Buurtonderneming

Buurtonderneming
Woensel-West

4x per jaar

Sociale
Raadslieden

Spreekuurmiddag voorziet in directe individuele
probleemoplossingen.

Welzijn Eindhoven

Sociaal raadslieden
Welzijn Eindhoven

Spilcentrum
Boschdijk

4x per jaar

Maatschappelijk
Werk

Individuele hulpvragen worden opgepakt via
spreekuren, via actieve en vroegtijdige
benadering. Via casemanagement in de ‘Achter de
Voordeur–aanpak’ en via signalering door andere
professionals.

Welzijn Eindhoven

Maatschappelijk werkers
Welzijn Eindhoven

De Tulp
Edisonstraat

4x per jaar
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Woensel-West
Actief

Werkeloze bewoners individueel helpen met het
zetten van stappen naar deelname aan het
arbeidsproces. 150 individuele benaderingen van
meerdere gesprekken.

Gemeente Eindhoven
(WZI)

Gemeente Eindhoven
(casemanagers WZI)

Buurtonderneming

4x per jaar

Dress for Succes

200 Mensen met een uitkering worden met kleding
en adviezen geholpen bij de voorbereiding van een
sollicitatiegesprek.

Dress for Succes,
Buurtonderneming

Project coördinator

Buurtonderneming

4x per jaar

Emancipatiewerk

Achter de voordeur–gesprekken’ d.m.v. het voeren
van een breed intakegesprek.
De daaruit voortvloeiende acties initiëren en (
laten) uitvoeren.
Acties zijn gericht op het voorkomen,mee oplossen
van problemen en op de mogelijkheden om sociaal
te stijgen.
De gesprekken richten zich op de herhuisvesters.
Daarnaast adressen die voortkomen uit het
casusoverleg
Bewoners helpen om (meer) regie op het eigen
leven te krijgen, zodat problemen worden
gestabiliseerd of opgelost.
Het individueel opbouwwerk richt zich daarbij met
name op de thuissituatie van de jongeren die extra
aandacht en begeleiding nodig hebben en werkt
intensief samen met het jongerenwerk en het
maatschappelijk werk.
In samenwerking met de GGD wekelijks spreekuur
bij de huisarts en tevens aansluiting bij de groep
van de Klaver.
Houden van themabijeenkomsten.

Trudo

Emancipatiemedewerker

Woensel-West

4x per jaar

Welzijn Eindhoven

Individueel opbouwwerk

Woensel-West

4x per jaar

GGD ism
De Klaver/ Stichting
Woensel-West

Medewerkers GGD en
buurtbewoonster

Spilcentrum
Boschdijk i.s.m.
huisartsenpraktijk.

4x per jaar

Krachtteamaanpak

Gezondheid

5. Wonen
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Doelen:
- bewoners toekomst bieden in leefbare wijk;
- een goede en bijzondere openbare ruimte, bestaand en nieuw;
- nieuwe woningen in de gebieden Volta Galvani en Plan Celsius die aansprekend zijn en passen bij de ontwikkelde visie van Woensel-West;
- aandacht voor de bestaande woningen in Woensel-West.

Activiteit

Omschrijving

Organisatie

Wie

Wanneer/waar

monitoren

Spilstraat

Realiseren/uitvoeren van plan de Spilstraat.

Gemeente Eindhoven

Projectmanager

Februari/maart
2012.

1x aan het
eind

Vanaf het
spilcentrum door 1e
en 2e Franklinstraat
naar
Groenewoudseweg

Sport en Bewegen

Aanleg Johan Cruijff Court en omgeving

Gemeente Eindhoven

Gebied coördinator
Woensel-Zuid

Fysieke
interventies
Woensel-West

Volta en Galvani:
- uitwerken bewonerskeuze trajecten in
werkgroepen en een- op een gesprekken
- afronden bouwrijp maken Volta en Galvani
voorjaar 2012
- start uitvoering van de woningen medio
2012 opleveren medio 2013
Plan Celsius, uitwerken stedenbouwkundig Plan als
vervolg op uitgangspunten van de werkgroep
Ruimtelijk Plan in werkgroep / workshop / inloop.
Hoeken Edisonstraat, prijsvraag selectie twee
hoeken met jury.

Trudo

Projectleider en
medewerker klanten
Projectleider

Februari/maart
2012
Omgeving
Groenewoudseweg.
Januari 2012 – mei
2012
April 2012

Projectleider

Juni 2012

Projectleider

Jan 2012 – Nov
2012

Projectleider

Mei / juni 2012

Trudo

1x aan het
eind

1 maal per
kwartaal

Trudo
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Wijkvernieuwing
Celsiusplein

Herhuisvestinggesprekken bewoners plan Celsius

Trudo

Medewerker klanten

Woensel-West

4x per jaar

Spreekuur Trudo

Het behandelen van vragen en klachten van
huurders.

Trudo

Medewerker klanten

Buurtonderneming
Woensel-West

4x per jaar
4x per jaar
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6. Communicatie
Doelen:
- goede informatievoorziening en afstemming tussen bewoners, bewonersvertegenwoordigers en alle professionals;
- een duidelijke overlegstructuur waarbij iedereen op de hoogte is van alle ontwikkelingen in Woensel-West.

Activiteit

Omschrijving

Organisatie

Wie

Waar

monitoren

Buurtkrant

Nieuws van en uit de wijk gebundeld in een krant

Buurtonderneming
Woensel-West

Stichting WoenselWest

4x per jaar

WE-nieuwsbrief

Nieuws vanuit de gemeente
(Buurtkrant en WE worden samen 4x per jaar
uitgebracht)

Werkgroep
communicatie.
Buurtonderneming
Woensel-West

Werkgroep
communicatie

Buurtonderneming/
Spilcentrum
8x per jaar
Buurtonderneming
4x per jaar

Website
www.woenselwest.com

Alle activiteiten en nieuws zijn up-tot-date en op de
website terug te vinden

Buurtonderneming

Buurtonderneming

4x per jaar

Nieuwsbrief

Informatieve digitale nieuwsbrief voor professionals
en actieve bewoners
Interviewen en in beeld brengen van bijzondere
momenten in Woensel-West

Werkgroep
communicatie.
Buurtonderneming
Woensel-West
Buurtonderneming
Woensel-West
Stichting Woensel-West

Buurtonderneming

Buurtonderneming

4x per jaar

Stichting WoenselWest

Woensel-West

4x per jaar

Filmclub

4x per jaar
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