Buurtcontract Woensel-West 2020

Leuk idee voor de wijk?
Ook in 2020 is er weer subsidie voor initiatieven die goed zijn voor de
leefbaarheid in de wijk. Activiteiten die mensen bij elkaar brengen en
Woensel-West tot een nog fijnere plek maken om te wonen. Heb je een
idee? Voor hulp, advies en financiële ondersteuning kun je terecht bij de
Buurtinfowinkel in het SPILcentrum.

In de kijker

Er is geen enkele wijk waar zoveel
vrijwilligers zich inzetten voor de
buurt. Een kleine 120 ingeplaatsten
en ‘gewone’ bewoners uit en van
buiten Woensel-West. Sommigen
wekelijks of zelfs dagelijks, anderen
bij terugkerende activiteiten als
Halloween, het Woensel Westival
of de Kerstmarkt (de grootste van
Eindhoven!). We blijven investeren
in al die fantastische mensen.
Begeleiden,trainen, inspireren.
Zodat ze enthousiast blijven!
Vrijwilligerswerk, iets voor jou?
Tijd en zin om je in te zetten voor de
bewoners van Woensel-West? Voor
kinderen, jongeren, volwassenen of
ouderen? Iets met taal of rekenen,
sport of muziek, veiligheid of
leefbaarheid? Bij de Buurtinfowinkel
in het SPILcentrum vertellen ze je
graag wat je zoal kunt doen!
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Hoeveel er ook is verbeterd, een wijk als Woensel-West houdt natuurlijk
bepaalde problemen. Vooral bij mensen achter de voordeur. Dat blijft
onverminderd onze aandacht houden. Maar ondertussen is het wel
belangrijk dat we al het positieve nieuws naar buiten brengen. Want er
gaat heel veel goed in Woensel-West. Kom maar eens kijken in onze
bruisende, hippe en kleurrijke buurt!
Ook komend jaar delen we weer
zoveel mogelijk positieve verhalen, met
elkaar en met de stad. Bijvoorbeeld
via onze Nieuwsbrief en via de media.
Want er vallen meer dan genoeg
successen te melden. Het enorme
aantal vrijwilligers, de prestaties van de
leerlingen van ’t Palet, al die bijzondere

Aandacht
voor onze
vrijwilligers
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Taal moet!

winkeltjes, gezellige eettentjes, de fraaie
nieuwbouw, de bijzondere architectuur,
de creativiteit en ondernemingszin, de
evenementen … Al die dingen zetten we
in de kijker. Zodat iedereen WoenselWest ziet als een prachtig en uniek
stukje Eindhoven!

Je zoekt een woning. Een baan
misschien. Je maakt een praatje met
de buren. Je krijgt een brief van
school. Je moet uitleggen wat er
scheelt bij de dokter. Een formulier
van de gemeente invullen. Bij al deze
belangrijke zaken draait het om taal.
Taal is een basisvaardigheid die
ervoor zorgt dat je mee kunt doen
met de samenleving.
Voor jong en oud
Vanaf het allereerste begin dat we ons
samen sterk zijn gaan maken voor
Woensel-West, hebben we nadruk
gelegd op het leren van taal. Er zijn tal
van taalactiviteiten ontwikkeld, voor jong
en oud. Dat moet ook wel, in een wijk
met meer dan honderd (!) verschillende
talen. Van Turks tot Spaans, van Pools tot
Syrisch, van Chinees tot Albanees.

Hulp voor
bewoners
In de 12 jaar dat we ons met ons allen sterk maken voor de wijk, is er
enorm veel ten goede veranderd. Maar er blijven altijd bewoners die
hulp en ondersteuning heel hard nodig hebben. Ze kunnen op de
samenwerkende partners in Woensel-West blijven rekenen.
Inloopuren in Pand 360
Bewoners blijven welkom bij
de ‘inloop’ van De Tulp, in Pand
360 aan de Edisonstraat. Voor
een praatje en een kop koffie,
voor hulp en advies op alle
mogelijke gebieden. Daar zit ook
de Financiële Werkplaats voor
ondersteuning op financieel

gebied. De Sociale Raadslieden
geven hier gratis juridisch
advies. De Budget Coach helpt
bewoners hun financiën op orde
te krijgen. WIJ Eindhoven houdt
hier spreekuur en wijst mensen
de weg naar hulp op het gebied
van bijvoorbeeld wonen, werken,
ontmoeten en opvoeden.

Toekomst van
de Buurtonderneming

WIJ Eindhoven; Buurt in bloei
Vanuit Buurt in Bloei kijken we
waar jouw talent ligt en hoe je
deze zo goed mogelijk kunt
inzetten. Dit doen we samen met
ontwikkelplaatsen in de wijk. Heb je
een leuk idee om in de wijk te doen
of te organiseren? Wil je mensen
ontmoeten? Wil je je talenten
inzetten in de wijk? dan kan Buurt
in Bloei daarin met je meedenken.

Bij de start van de
Buurtonderneming werd uitgegaan
van een periode van tien jaar samenwerking tussen de verschillende
partners. Toen die periode in 2019
afliep, besloten we daar een overgangsjaar aan toe te voegen. Nu
spreken we af om ook in 2020 door
te gaan, zodat alle programma’s
in de wijk gewoon door kunnen
draaien.

Op 20 januari jl. tekenden alle
samenwerkingspartners het
buurtcontract.
De Buurtonderneming brengt
samenhang tussen de programma’s.
Zorgt ervoor dat de juiste dingen op
het juiste moment door de juiste
mensen worden gedaan. De Buurtonderneming houdt overzicht, stuurt aan,
jaagt aan … Dat moet hoe dan ook
doorgaan. Komend jaar buigen we ons
samen over de vraag in welke vorm we
dat het beste kunnen gieten.
Het evaluatierapport 10 jaar Buurtonderneming Woensel-West opgesteld
door AEF kunt u terugvinden op:
www.woensel-west.com

Meer weten?
Kijk voor meer informatie op
www.woensel-west.com
of loop binnen bij de Buurtinfowinkel in
het SPILcentrum.

Opnieuw focus op taal
Al die taalactiviteiten zijn in de loop der
jaren verder uitgewerkt, verdiept en
uitgebreid. Rekenen kwam erbij. Omgaan
met de computer. Je weg kunnen vinden
op internet. Omgaan met geld. Leren
hoe de samenleving in elkaar steekt en
hoe instanties werken. Het aanbod van

Het taalprogramma voor volwassenen kent in totaal 5 lesgroepen met
55 tot 60 deelnemers
taallessen - in de breedste zin van het
woord - in onze wijk is enorm. En we
gaan door met allerlei bestaande en
nieuwe taalactiviteiten, zoveel
mogelijk afgestemd wat deelnemers
in hun situatie nodig hebben. Omdat
iedereen erbij hoort en iedereen
moet kunnen meedoen. Taal moet!

Contact
Buurtonderneming Woensel-West
Inloopochtend Buurtonderneming op
dinsdag en donderdag van 9.30-12.00 uur
Locatie: Edisonstraat 65, Kids plus huis
info@boww.nl
Stichting Woensel-West
Wenckenbachstraat 52
5621 HB Eindhoven
tel. 040 – 244 5621
infowinkel@woensel-west.com

Dit is wat we beloven
In het Buurtcontract spreken we af
wat we het komende jaar in WoenselWest gaan doen en waarop we onze
aandacht zullen richten. Alle partijen

die in de wijk samenwerken, plaatsen
daaronder hun handtekening.
Daarmee geven ze aan dat ze achter
de gemaakte afspraken staan. Deze
partijen zijn: Gemeente Eindhoven,
Sint Trudo, Stichting Woensel-West,
’t Palet, de Tulp, Sociale Raadslieden,
WIJ Eindhoven, de taalaanbieders,
Kindervakantieweek, Wijksportclub,
Kids Plus, Dynamo Jeugdwerk,
Buurtonderneming Woensel-West,
‘thuis, politie, ZuidZorg, Korein, Tante
Netty, Werkplaats Financiën XL en
Buurtbedrijven.
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Samen op de bres
voor taal

Ruimte
voor
ondernemers

Zoals gezegd, er draaien heel wat
taalprogramma’s in onze wijk. Voor
jong en oud. Omdat taal absoluut
nodig is om ‘erbij’ te horen en ‘mee
te doen’, spreken alle partners in de
wijk - professionals en vrijwilligers,
bewoners en school - af dat ze
bewoners daarop wijzen. En dat ze
hen verwijzen naar de voor hen
juiste taalactiviteit.
Zoveel mogelijk op maat
De taalprogramma’s sluiten waar
mogelijk aan bij de behoefte van de
individuele deelnemer. Bij datgene
waar die in het dagelijkse leven mee
bezig is of te maken krijgt. Op die manier
kun je immers meteen toepassen wat je
leert en blijft de stof veel beter hangen.

Voor jezelf en voor elkaar
Naast de verschillende taallessen,
kunnen bewoners ook zelf thuis aan de
slag. Oefenen.nl biedt daarvoor een
uitstekend programma. Gratis. Verder
sporen we bewoners die goed
taalvaardig zijn, aan om anderen die
meer moeite hebben met taal, te
helpen. Je broertje met zijn huiswerk.
Je vader die worstelt met een brief van
de gemeente. De kleintjes van de buren
die dol zijn op voorleesverhaaltjes.
Taal leer je samen.
Het woordenschat programma voor
kinderen is er maar liefst voor 6 groepen
met in totaal 80 deelnemers.

Steeds mooier in de wijk
De fysieke vernieuwing trekt steeds dieper de wijk in en het wordt almaar
mooier in Woensel-West. Komend jaar wordt Plan Celsius fase 2 (het voormalige
Snelliushof en omgeving) opgeleverd: 132 woningen en 15 bedrijfsruimten voor
nieuwe ondernemers.
Aparte zaakjes
Er komen nóg meer leuke zaakjes in
de wijk. Een lunchroom bijvoorbeeld.
Speciaalzaakjes in houten speelgoed,
natuurlijke voeding. Aparte winkeltjes
die je ergens anders niet zo gauw
tegenkomt. En die de wijk nog
levendiger en aantrekkelijker maken.

Buurman Vredeoord
Vredeoord is weliswaar geen WoenselWest, maar wel een naaste buur. Een plek
waar veel Woensel-Westenaren naartoe
verhuizen. Het hele jaar door worden hier
zo’n 300 nieuwe woningen opgeleverd.
Plus een nieuw gezondheidscentrum
en ook dat is prettig voor Woensel-West.

Door met fase 3
In het voorjaar worden de woningen
van fase 3 (Jan van der Heijdestraat
en omgeving) gesloopt. Vervolgens
gaat het snel en zal er al in het
najaar worden gebouwd. Ook de
herinrichting van de Edisonstraat, bij
de nieuwbouw van fase 2, vindt in
2020 plaats. Nieuwe straten, stoepen,
groen, verlichting het komt er prachtig
uit te zien.

Schoolplein op de schop
De herinrichting van het schoolplein aan
de Galileïstraat liep wat vertraging op.
Vergunningen lieten op zich wachten en
er bleek een bodemonderzoek nodig.
Het lijkt er nu toch op dat men komend
jaar echt aan de slag kan. De hekken gaan
weg en de oude speelplaats wordt een
fijn pleintje voor de wijk. Bij Brooklyn
Square wordt deel van de Wattstraat
afgesloten voor auto’s, zodat je daar
lekker kunt genieten op het terras.

Met de oplevering van fase 2 van
Plan Celsius komen er nóg meer
leuke zaakjes bij. Geen enkele buurt
in Eindhoven kent zo’n divers en
bijzonder aanbod. Ambachtelijk
creatief, vernieuwend, avontuurlijk.
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Ook in 2020 blijven we ondernemers
alle ruimte bieden. En begeleiding, als
ze daar behoefte aan hebben. Omdat
we hun kansen willen geven. Omdat al
die bijzondere zaakjes zowel voor als
achteraan de Edisonstraat zorgen voor
levendigheid en gezelligheid. En zeker
ook omdat blijkt dat de ondernemers
die zich hier vestigen, zich echt betrokken
voelen bij de buurt. Ze laten zich zien
en horen bij evenementen, sponseren
activiteiten, denken en doen mee.
Ondernemers en Woensel-West horen
bij elkaar; dat is altijd zo geweest.

Steeds meer sterkere ondernemers
in de wijk
Het verloop? Valt reuze mee. Als er
ruimte vrijkomt, is die heel snel weer
verhuurd. Bovendien is het geen ramp
als er eens een winkel de deuren moet
sluiten. In Woensel-West kun je, zonder
je diep in de schulden te hoeven
steken, iets uitproberen. Een nieuwe
formule, een nieuw concept. Ook dat
hoort bij ondernemerschap.

Fijne wijk? Maak je zelf!
We willen allemaal wel dat de omgeving waarin we leven, netjes op orde is.
Dat er geen rommel rondslingert op straat, dat straatlantaarns goed werken,
dat je niet struikelt over een kapotte stoeptegel, dat we de achterpaden schoon
houden, de poorten sluiten. Dat kinderen veilig buiten kunnen spelen en
dat we zelf ’s avonds zonder angst over straat kunnen lopen. Dat is een zaak
van de gemeente, de politie, de woningcorporatie. Maar eerst en vooral van
onszelf!
Buiten Beter app
Ook in 2020 blijven we ons sterk maken
voor een schone, hele en veilige wijk.
We wijzen bewoners onder meer op
hun eigen verantwoordelijkheid en op
de Buiten Beter app van de gemeente.
Daarmee kun je heel makkelijk doorgeven als er iets kapot is in de openbare
ruimte, zodat het snel wordt opgelost.
Buurtpreventieteam
Natuurlijk blijft het Buurtpreventieteam
zijn rondjes lopen om een waakzaam
oogje in het zeil te houden. Dat team
kan overigens wel wat versterking
gebruiken. Bewoners die af en toe eens
willen meelopen om toe te zien op de
veiligheid in hun buurt en mee willen
helpen om het allemaal te organiseren
kunnen zich melden bij de Buurtinfowinkel in het SPILcentrum.
Aandacht voor sloopwoningen
Ook met de opschoondagen gaan we
door. Zeker nu er weer gesloopt gaat
worden, is het belangrijk om de boel

op straat netjes te houden. De te slopen
woningen worden zoals gebruikelijk
onklaar gemaakt en dichtgeplankt, voor
de veiligheid. En hier en daar prijken nu
al kleurrijke kunstwerkjes van Kids Plus
op de dichtgetimmerde ramen, om de
verlaten straten toch een beetje op te
vrolijken. Schoon. Heel. Veilig.
Daar zorgen we samen voor!

Kansen voor kinderen

Kids Plus draait prima. Zowel
de naschoolse activiteiten voor
basisschoolleerlingen, als de avonden
voor tieners. Er zijn volop vrijwilligers
en een gezellig Kids Plus Huis aan het
Edisonplein. Kortom, een uitstekende
basis om Kids Plus verder uit te werken
en te verdiepen.

Talentenroute
In 2019 zijn we gestart met de opzet van
een ‘talentenroute’ voor kinderen. Via
dit volgsysteem kunnen we gezamenlijk
per kind bekijken wat nodig is om zijn of
haar talenten te ontdekken en verder
te ontwikkelen. Komend jaar werken
we verder aan dit stukje verdieping in de
persoonlijke ontwikkeling van de kids.

Aandacht voor
waarden en normen
De samenleving verhardt. Mensen lijken steeds minder in staat zich in een
ander in te leven en reageren vaak te snel en agressief. Die verharding sijpelt
onvermijdelijk door in onze wijk en op school. Basisschool ’t Palet gaat dat
aanpakken. Samen met alle partners in Woensel-West.

Werkplaats
De Werkplaats aan de Celsiusstraat
die in 2019 voorzichtig opende,
moet komend jaar op volle kracht
gaan draaien. In de met hulp van
ASML ingerichte bouwkeet kunnen
tieners lekker timmeren en sleutelen
aan fietsen en brommers.

De school constateert dat kinderen
soms niet weten hoe ze zich moeten
gedragen. Hoe ga je op een leuke
manier met elkaar om? Hoe toon
je respect voor een ander? Hoe ver
kun en mag je wel en niet gaan?
De school gaat in 2020 nog meer
aandacht besteden aan hoe we met
elkaar omgaan. De partners in de wijk
- Dynamo Jeugdwerk, Kids Plus, WIJ
Eindhoven - sluiten daarbij aan, ieder
vanuit zijn eigen expertise. Ook zullen
jongerenwerkers worden aangespoord
om de wat oudere jeugd op dit thema
aan te spreken.
Vrijwilligers weerbaar maken
Ook veel vrijwilligers in de wijk merken
de vervelende gevolgen van de
verharding van de samenleving. We
gaan hen begeleiden en trainen. Sterker
maken in hun rol, zodat ze weerbaarder
worden en beter in staat zijn met
ongewenst gedrag om te gaan. Want we
willen allemaal dat ze plezier houden in
hun mooie vrijwilligerswerk!

