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Er gaat veel goed in de buurt. Maar er 

valt natuurlijk ook nog heel wat te 

verbeteren. Daarom maakten we voor 

komend jaar goede plannen volgens 

duidelijke afspraken. Plannen waarmee 

we de wijk vooruithelpen, verdeeld 

over 4 thema’s: 

1. Kansen voor kinderen
Programma en activiteiten voor 

kinderen met een focus op taal en 

zinvolle vrijetijdsbesteding.

2. Buurtsupport
Vriendelijke hulp en waardevolle 

ondersteuning voor iedereen die het 

nodig heeft of goed kan gebruiken.

3. Schoon, heel en veilig

De buurt verdient geregeld onderhoud 

en goed beheer in samenwerking met 

de bewoners.

4. Wijk in uitvoering
Het wordt alsmaar mooier in Woensel-

West. Dit jaar is Plan Celsius aan de 

beurt. De openbare ruimte van de 

Edisonstraat is het sluitstuk.
  

Wij zijn de 
Buurtonderneming 
Woensel-West is ons thuis. We helpen 

mensen graag op weg en zorgen dat 

dingen in goede banen worden 

geleid. Voor meer info, advies en 

support ben je bij ons aan het juiste 

adres. Loop gerust eens bij ons 

binnen op dinsdagochtend. .

Wegwijs
Hier lees je wat er speelt en wat je in 

2021 nog kunt verwachten. Door de 

plattegrond weet je alles in Woensel- 

West te vinden. De nieuwsbrief van De 

Buurtonderneming verschijnt dit jaar 

nog maximaal drie keer, afhankelijk van 

de activiteiten en actualiteiten in de wijk.

 

Heb je suggesties, vragen of opmerkin-

gen: neem gerust contact op via mail, 

info@boww.nl of loop binnen op een 

dinsdagochtend tussen 9.00-12.00 uur. 

 nummer 1

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Gelukkig is de buurt sterk en in 
beweging. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.

Laat je horen voor Woensel-West!
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Infowinkel SPILcentrum Boschdijk
Wenckenbachstraat 54
5621 HB Eindhoven
040 - 244 5621

Vanwege de coronamaatregelen is 
de buurtinfowinkel beperkt open op 
woensdag van 9.00-12.00 uur.

KIDS +
facebook.com/woenselwestkids

Plan Celsius
www.woensel-west.nl

Info over de wijk
www.woensel-west.com

teksten: ALTH

Woensel-West timmert aan de weg. 
Ook de komende tijd wordt er in de 
buurt nog heel wat gebouwd en 
gesjouwd. Dit jaar krijgt het Celsius-
plein definitief vorm. Daarbij wordt 
een fraaie verbinding gemaakt met 
de buren van Vredeoord. Lekker 
kleurrijk en divers.
  
Goed werk heeft tijd nodig
Alweer 15 jaar geleden is begonnen 

met de aanpak van het Marconiplein en 

de Edisonstraat. Daarna volgende de 

Volta, Galvanistraat en fase 1 en 2 van 

Plan Celsius. Nu beginnen fase 3 en 4 

van hetzelfde plan. Dit project bestaat 

vooral uit verschillende sociale 

huurwoningen (met tuin) en 

appartementen. Ook staat de aanleg 

van een bijzonder groen park op de 

planning. En als kers op de taart: een 

fonkelnieuw Celsiusplein, met meer 

winkels en horeca voor de hele buurt.

Sinds dit jaar kent de wijk een 

beoordelingscommissie. In deze 

samenwerking buigen gemeente, 

bewoners, ondernemers en 

wijkprofessionals zich over allerlei 

aanvragen op het gebied van 

leefbaarheid. De regiegroep 

waardebonnen komt hiermee te 

vervallen. Wel is er nog budget 

beschikbaar voor initiatieven die 

bijdragen aan prettiger wonen in 

Woensel-West.

Heb je een goed idee voor een 

wijkactiviteit of -initiatief? Stuur een 

mail naar gebiedscoördinator Rachida 

Fethi: r.fethi@eindhoven.nl. We helpen 

je graag met je aanvraag (gebruik het 

standaard formulier). Je mag een pitch 

houden, een presentatie geven of een 

leuk filmpje maken over je idee. Elk 

idee is welkom, iedere inwoner van 

Woensel-West kan er gebruik van 

maken.

4. Wijk in uitvoering

Steuntje nodig voor je 
plannetje?

In vogelvlucht

“Woensel-West is een karaktervolle wijk, de be-
woners zijn erg betrokken. Veel van hen weten 
wat de wijk heeft doorgemaakt. Hoe de wijk in 
korte tijd is veranderd. En ze zetten zich in om 
dat voort te zetten. Daardoor is Woensel-West 
uitgesproken en kleurrijk, net als de nieuwbouw 
in de wijk, met zijn gezellige ho!esstructuur. 

Later dit jaar is het Celsiusplein aan de beurt. En vanaf 2022 pakken we 
ook de buitenruimte van de Edisonstraat aan. Zo zie je maar: er wordt 
hier hard gewerkt om alles binnen 2 jaar af te krijgen.”

— Fieke van den Beuken, 
projectleider Trudo, Plan Celsius

Op deze plattegrond staan de belangrijkste hotspots van 
Woensel-West op een rij. Zo weet je in een oogopslag waar 
je moet zijn en vind je makkelijk je weg.

Dit is Tante Netty

Samen met jonge kunstenaars en 

ontwerpers werken aan nieuwe 

inzichten, goede ideeën en slimme 

oplossingen voor allerlei sociale 

uitdagingen. Je kent Tante Netty 

misschien wel van de Eregalerij, de 

Schatten of het Rode Licht van 

Woensel-West. Stuk voor stuk 

projecten waarmee ze bijdragen aan 

een gezond en betrokken buurtklimaat. 

Meer weten over Tante Netty en de 

activiteiten in Woensel-West? Bezoek 

de website of loop een keer binnen.

Tante Netty (plattegrond: 6)

Edisonstraat 70a, Eindhoven
www.tantenetty.nl 

Dit is KEVN

KEVN (kort voor: Kelderman & Van 

Noort) is een centrum van makers en 

kijkers, voor vorm en inhoud, gasten  

en vrienden, fijnproevers en cultuur-

snuivers. Behalve een expositieruimte 

met bookshop zijn er zeven studio’s en 

ateliers die bol staan van creativiteit. 

Ook opende er afgelopen jaar een 

bijzondere ontmoetingsplek op het 

voormalige schoolplein, helemaal 

gemaakt van hergebruikte materialen. 

Loop er eens binnen om kennis te 

maken. Op de website vind je meer 

informatie.

KEVN (plattegrond: 9)

Galileïstraat 2, Eindhoven
www.kevn.nu 
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Creatief in de buurt



In Woensel-West telt iedereen mee. 
Voor de jeugd hebben we een leerzaam 
en leuk programma gericht op cultuur, 
taal, sport en spel. Daarbij zijn ook de 
ouders meer dan welkom. Zo 
investeren we niet alleen in de jonge 
generatie, maar in de toekomst van de 
hele buurt.  
 

Huiskamer KIDS+ 
Jong geleerd is mooi meegenomen. Bij 

KIDS+ weten ze er alles van. Vanuit de 

huiskamer aan het Edisonplein dagen ze 

kinderen uit de wijk al meer dan 7 jaar uit 

om hun talenten te ontdekken en verder 

te ontwikkelen. Dat doen ze met 

taallessen en huiswerkbegeleiding. Maar 

je kunt er bijvoorbeeld ook spelen, 

sporten en kokkerellen. 

Bij KIDS+ is altijd wat leuks te doen. De 

deuren staan 5 dagen per week open 

voor groepsactiviteiten. Alle kinderen uit 

de buurt zijn welkom. Daarbij kijken en 

luisteren de vrijwilligers goed mee. 

 

Schoolmaatjesproject
Door corona was het ook voor KIDS+ een 

spannende tijd. Eigenlijk moet er de hele 

tijd op de nieuwe situatie worden 

ingespeeld. Daardoor zijn sommige 

activiteiten uitgesteld. Maar er zijn ook 

nieuwe ideeën ontstaan. Een goed 

voorbeeld is het Schoolmaatjesproject. 

Woordenschat
Dankzij Woordenschat is er voor de 

kinderen van Woensel-West al 10 jaar 

extra aandacht voor taal. Spelenderwijs 

leren ze met onze vrijwilligers beter 

Nederlands spreken, lezen en schrijven 

tegelijk. Begin dit jaar kreeg Woorden-

schat een nieuwe coördinator die ervoor 

zorgt dat alles op rolletjes loopt en 

iedereen prettig kan samenwerken.     

Woordenschat+
Ook voor volwassenen uit de buurt 

organiseren we het hele jaar door 

taallessen. De cursussen Woordenschat+ 

en Bijspijkeren worden gegeven met 

ondersteuning van een NT2-docente. 

Er doen veel verschillende cursisten mee. 

Allemaal wonen ze in Woensel-West. 

Allemaal willen ze dolgraag de Neder-

landse taal beter beheersen. Omdat 

iedereen anders is, worden de lessen 

aangepast op ieders niveau, zodat je in je 

eigen tempo kunt leren. Voor de lessen 

wordt materiaal uit de dagelijkse praktijk 

gebruikt, en in de ko!epauzes komen 

allerlei onderwerpen aan bod. Het 

programma richt zich overigens ook op 

rekenen en digitale vaardigheden. 

Daarnaast worden verschillende wijk- en 

sportactiviteiten georganiseerd. 

1. Kansen voor kinderen

“We merkten al snel dat sommige 
kinderen moeite hebben met wer-
ken vanuit huis. Bovendien missen 
ze hun klasgenootjes enorm. Om 
ze te helpen, komen onze vrijwil-
ligers nu een keer per week met 
de kinderen samen in de huiska-
mer. Ze ondersteunen bij online 
lessen, bij moeilijke vakken en bij 
het plannen van huiswerk. En dat 
gaat goed, want er zijn al meer dan 
twintig schoolmaatjes actief.”

Astrid van Mierlo,
coördinator Kids plus 

“In de periode dat ik zelf in Woensel-West woon – nu 20 
jaar — heb ik de buurt in positieve zin zien veranderen. 
Eerder was ik leerkracht in het middelbaar onderwijs, 
werkte ik met vluchtelingen en als postbode. Nu ben ik 
de nieuwe coördinator van Woordenschat. Met 40 
vrijwilligers ga ik er alles aan doen om van taal vooral  
iets leuks te maken. Daar heb ik erg veel zin in. 

Iedereen wil het beste voor zijn kind, en is heel enthousiast over ons program-
ma. Dat programma willen we komend jaar uitbreiden. Op dit moment 
onderzoeken we wat we kunnen doen voor oudere kinderen (tot 14 jaar).  
En hoe we samen met Korein iets kunnen betekenen voor de allerjongsten.”

Maud van de Poel, coördinator Woordenschat

“Door mijn stage bij Vluchtelingenwerk kwam ik voor het 
eerst in aanraking met mensen die het Nederlands nog niet 
beheersen. Toen ik 2 jaar geleden in Woensel-West kwam 
wonen, heb ik me meteen aangemeld bij Woordenschat+. 
Ik wil dolgraag mensen vooruithelpen met taal. 

De groep die ik met 4 andere vrijwilligers begeleid bestaat uit 10 tot 15 personen. 
Ook mijn buurman uit Syrië zit ertussen. We voeren gesprekken in Nederlands en 
lezen samen in boeken. Ook help ik hem bijvoorbeeld bij zijn opleiding elektro-
techniek.  De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en beginnen meestal met ko!e, 
thee en een gezellig gesprek. Mensen vinden het hier echt heel leuk en gaan 
dankzij dit programma rap vooruit. Soms zelfs sneller dan op school, zeggen  
ze zelf.”

Merel Peters, begeleider Woordenschat 
(en masterstudent Peace, Trauma & Religion) 

Woensel-West gaat van goed naar 
beter. Op straat, maar ook achter de 
voordeur. Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd in positieve zin. Toch is niet 
voor iedereen alles koek en ei. Wie hulp 
of een extra steuntje in de rug kan 
gebruiken: jullie kunnen ook dit jaar op 
ons rekenen. 

Celsius 360
In buurtcentrum Celsius 360 vind je 

allerlei praktische en handige services 

bijeen. Kinderen zijn welkom voor 

activiteiten rondom taal, sport, spel en 

muziek. Volwassenen kunnen er terecht 

voor goed advies over wonen, werken, 

samenleven en ontmoeten. Maar 

bijvoorbeeld ook voor hulp bij de 

administratie en gratis juridisch advies. 

De Tulp
Voor iedereen die een luisterend oor kan 

gebruiken: bij De Tulp kun je een paar keer 

per week op het spreekuur terecht voor 

uiteenlopende dagelijkse dingen. In de 

huiskamer bespreken we belangrijke en 

minder belangrijke zaken. Loop eens 

binnen voor een gezellig gesprek met een 

kop ko!e. 

Werkplaats Financiën
De Werkplaats Financiën adviseert en 

helpt bij lastige geldzaken. Alle vrijwilligers 

en ervaringsdeskundigen kunnen je snel 

verder helpen. Bij het op orde brengen 

van de administratie bijvoorbeeld, of bij 

het wegwerken van schulden. Wie 

begeleiding nodig heeft op de langere 

termijn kan rekenen op de steun van een 

Maatje. En de Sociaal Raadslieden geven 

gratis juridisch advies. 

Buurtinfowinkel
De Buurtinfowinkel is een activiteiten- en 

ontmoetingsruimte die beheerd wordt 

door de bewonersorganisatie uit de wijk 

(Stichting Woensel-West). Ze organiseren 

jaarlijks een aantal vaste activiteiten, zoals 

Sinterklaas, Halloween en Pasen, en 

hebben een faciliterende rol bij diverse 

initiatieven. 

WIJ Eindhoven
WIJ Eindhoven is een belangrijke partner 

voor buurtsupport. Met een team van 

generalisten dat bewoners een-op- 

een ondersteuning biedt op diverse 

leefgebieden.

Sinds kort is er een nieuwe verbinder in de 

wijk: Patrick van den Nieuwenhof. Vanuit 

het project Buurt in Bloei versterkt hij 

sociale netwerken en biedt hij trainingen 

aan waarmee hij bewoners hun talenten 

laat ontdekken en leert hoe ze deze 

kunnen inzetten.

Woensel-West is sociaal en van ons 
allemaal. Zo’n levendige wijk verdient 
een schone, veilige omgeving. 
Daarom staan beheer en onderhoud 
hoog op de agenda. Bij gemeente en 
politie, maar ook bij de buurt-
bewoners zelf. Samen krijgen we alle 
zaakjes op orde. Hoe meer mensen 
meehelpen, hoe beter het wordt. 

“Samen aan de bak”?
Straatverlichting die werkt, opge-

ruimde stoepen en gangpaden, de 

kinderen onbezorgd buiten laten 

spelen, en ’s avonds met een goed 

gevoel een ommetje maken. Zo’n 

omgeving is een kwestie van 

teamwork en duidelijke afspraken. 

Wijkagent voor iedereen
Belangrijke spil in de samenwerking is 

wijkagent Gijs Wasser. Sinds eind 2019 

heeft hij in Woensel-West goede 

contacten opgebouwd. De buurt kent 

hem, hij kent de buurt.

Buurtpreventieteam
Voorkomen is natuurlijk beter dan 

genezen. Laat dat maar aan het 

Buurtpreventieteam over. Betrokken 

bewoners die extra opletten op straat 

waar en wanneer dat nodig is. Ze zijn 

de ogen en oren van de buurt. Je kunt 

verdachte of storende zaken bij ze 

melden met een berichtje, eventueel 

met een foto. Maar ze maken vaak ook 

gewoon een praatje, omdat persoon-

lijk contact er nou eenmaal toe doet. 

2. Buurtsupport 3. Schoon, heel en veilig In de prijzen

“In Woensel-West moeten heel wat 
mensen rondkomen van een uit-
kering of minimumloon. Da’s niet 
altijd even makkelijk. Voor mensen 
waarbij het financieel misgaat zijn 
wij vaak de eerste stap naar een 
oplossing. Ik wil iedereen op het 
hart drukken niet te lang met je 
vragen of problemen te wachten. 
Hoe eerder je erbij bent, hoe meer 
we kunnen betekenen. Wil je meer 
weten? Ken je iemand die financi-
ele hulp nodig heeft? Neem gerust 
contact op.” 

Chantal Cliteur, 
Coördinator 

“Ik ben al een aantal jaren met veel liefde en plezier actief als vrijwillige 
gastvrouw in de Buurtinfowinkel. Samen met mijn collega-vrijwilligers zorg 
ik ervoor dat de infowinkel open is en de ko!e klaar staat. We beantwoorden 
vragen, helpen iedereen zo goed mogelijk of verwijzen ze door. En wanneer 
er hulp nodig is bij activiteiten, helpen we graag mee. 

Ook beheren wij de sleutels van de achterpaden van een deel van de wijk. 
Door de coronamaatregelen zijn we op dit moment helaas beperkt open en 
zijn de drukbezochte ko!eochtenden tijdelijk van de baan. Mensen missen 
de sociale contacten, dat merken we. Ik hoop echt dat we gauw weer bij 
elkaar kunnen zitten. Iedereen is welkom in de Buurtinfowinkel!‘’

Debbie Bos,
vrijwilliger Stichting Woensel-West

“Woensel-West is een diverse wijk waar geen dag hetzelfde is en altijd wat gebeurt. Dat is 
vaak positief, maar soms ook helemaal niet. Gelukkig wordt er op het gebied van leef-
baarheid en veiligheid goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd. Toch zie en merk 
ik dat er nog veel ongezien en ongehoord blijft — en dat is jammer. Ik ben er voor meer 
dan overlast en criminaliteit alleen. 

Je kunt bij mij ook terecht voor minder zware zaken. Onveilige verkeerssituaties, een 
oplopend meningsverschil, afval op straat: het is goed om ook dat te melden. Via het 
buurtpreventieteam of direct aan mij. Dat kan telefonisch, maar je kunt me natuurlijk ook 
gewoon aanspreken. Ik ben zo veel en zo vaak mogelijk in de straten van Woensel-West.”

Gijs Wasser, 
wijkagent Woensel-West

“Buurtpreventie past makkelijk 
in je dagelijkse routine. Ik laat 
er mijn hondje wat vaker voor 
uit. We kunnen allebei wel een 
extra wandelingetje gebruiken, 
bovendien is het gezellig. Er gaat 
eigenlijk altijd wel een iemand van 
het team mee. We spreken men-
sen aan en krijgen vaak hele leuke 
reacties. Ik merk dat mensen het 
fijn en belangrijk vinden dat we 
onze rondjes lopen.” 

Diane Rothengatter, lid van het 
Buurtpreventieteam sinds 2018Team Buurtinfowinkel (v.l.n.r.): Annelies, 

Ans, Stanny en Debbie (Albert ontbreekt 
op de foto).

Wijksportclub Woensel-West heeft 
een prijs gewonnen voor het beste 
sportinitiatief van Eindhoven. 
Met de cheque ter waarde van ! 1500 
kunnen ze weer hele mooie dingen 
gaan doen! 

De wijksportclub kreeg de prijs omdat 

ze vrijwillig sportlessen geven aan 

mensen die minder te besteden 

hebben. Doordat de trainers de 

buurtbewoners en -kinderen leren 

kennen heeft het initiatief grote 

maatschappelijke waarde voor de wijk. 

Hulde aan alle vrijwilligers, proficiat!

Patrick van den Nieuwenhof, 
verbinder WIJ Eindhoven

Kom jij het Buurtpreventieteam 
versterken? 

We kunnen je hulp goed  
gebruiken. Meld je via mail aan 
bij gebieds-coördinator Rachida 
Fehti: r.fethi@eindhoven.nl.
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werkte ik met vluchtelingen en als postbode. Nu ben ik 
de nieuwe coördinator van Woordenschat. Met 40 
vrijwilligers ga ik er alles aan doen om van taal vooral  
iets leuks te maken. Daar heb ik erg veel zin in. 

Iedereen wil het beste voor zijn kind, en is heel enthousiast over ons program-
ma. Dat programma willen we komend jaar uitbreiden. Op dit moment 
onderzoeken we wat we kunnen doen voor oudere kinderen (tot 14 jaar).  
En hoe we samen met Korein iets kunnen betekenen voor de allerjongsten.”

Maud van de Poel, coördinator Woordenschat

“Door mijn stage bij Vluchtelingenwerk kwam ik voor het 
eerst in aanraking met mensen die het Nederlands nog niet 
beheersen. Toen ik 2 jaar geleden in Woensel-West kwam 
wonen, heb ik me meteen aangemeld bij Woordenschat+. 
Ik wil dolgraag mensen vooruithelpen met taal. 

De groep die ik met 4 andere vrijwilligers begeleid bestaat uit 10 tot 15 personen. 
Ook mijn buurman uit Syrië zit ertussen. We voeren gesprekken in Nederlands en 
lezen samen in boeken. Ook help ik hem bijvoorbeeld bij zijn opleiding elektro-
techniek.  De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en beginnen meestal met ko!e, 
thee en een gezellig gesprek. Mensen vinden het hier echt heel leuk en gaan 
dankzij dit programma rap vooruit. Soms zelfs sneller dan op school, zeggen  
ze zelf.”

Merel Peters, begeleider Woordenschat 
(en masterstudent Peace, Trauma & Religion) 

Woensel-West gaat van goed naar 
beter. Op straat, maar ook achter de 
voordeur. Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd in positieve zin. Toch is niet 
voor iedereen alles koek en ei. Wie hulp 
of een extra steuntje in de rug kan 
gebruiken: jullie kunnen ook dit jaar op 
ons rekenen. 

Celsius 360
In buurtcentrum Celsius 360 vind je 

allerlei praktische en handige services 

bijeen. Kinderen zijn welkom voor 

activiteiten rondom taal, sport, spel en 

muziek. Volwassenen kunnen er terecht 

voor goed advies over wonen, werken, 

samenleven en ontmoeten. Maar 

bijvoorbeeld ook voor hulp bij de 

administratie en gratis juridisch advies. 

De Tulp
Voor iedereen die een luisterend oor kan 

gebruiken: bij De Tulp kun je een paar keer 

per week op het spreekuur terecht voor 

uiteenlopende dagelijkse dingen. In de 

huiskamer bespreken we belangrijke en 

minder belangrijke zaken. Loop eens 

binnen voor een gezellig gesprek met een 

kop ko!e. 

Werkplaats Financiën
De Werkplaats Financiën adviseert en 

helpt bij lastige geldzaken. Alle vrijwilligers 

en ervaringsdeskundigen kunnen je snel 

verder helpen. Bij het op orde brengen 

van de administratie bijvoorbeeld, of bij 

het wegwerken van schulden. Wie 

begeleiding nodig heeft op de langere 

termijn kan rekenen op de steun van een 

Maatje. En de Sociaal Raadslieden geven 

gratis juridisch advies. 

Buurtinfowinkel
De Buurtinfowinkel is een activiteiten- en 

ontmoetingsruimte die beheerd wordt 

door de bewonersorganisatie uit de wijk 

(Stichting Woensel-West). Ze organiseren 

jaarlijks een aantal vaste activiteiten, zoals 

Sinterklaas, Halloween en Pasen, en 

hebben een faciliterende rol bij diverse 

initiatieven. 

WIJ Eindhoven
WIJ Eindhoven is een belangrijke partner 

voor buurtsupport. Met een team van 

generalisten dat bewoners een-op- 

een ondersteuning biedt op diverse 

leefgebieden.

Sinds kort is er een nieuwe verbinder in de 

wijk: Patrick van den Nieuwenhof. Vanuit 

het project Buurt in Bloei versterkt hij 

sociale netwerken en biedt hij trainingen 

aan waarmee hij bewoners hun talenten 

laat ontdekken en leert hoe ze deze 

kunnen inzetten.

Woensel-West is sociaal en van ons 
allemaal. Zo’n levendige wijk verdient 
een schone, veilige omgeving. 
Daarom staan beheer en onderhoud 
hoog op de agenda. Bij gemeente en 
politie, maar ook bij de buurt-
bewoners zelf. Samen krijgen we alle 
zaakjes op orde. Hoe meer mensen 
meehelpen, hoe beter het wordt. 

“Samen aan de bak”?
Straatverlichting die werkt, opge-

ruimde stoepen en gangpaden, de 

kinderen onbezorgd buiten laten 

spelen, en ’s avonds met een goed 

gevoel een ommetje maken. Zo’n 

omgeving is een kwestie van 

teamwork en duidelijke afspraken. 

Wijkagent voor iedereen
Belangrijke spil in de samenwerking is 

wijkagent Gijs Wasser. Sinds eind 2019 

heeft hij in Woensel-West goede 

contacten opgebouwd. De buurt kent 

hem, hij kent de buurt.

Buurtpreventieteam
Voorkomen is natuurlijk beter dan 

genezen. Laat dat maar aan het 

Buurtpreventieteam over. Betrokken 

bewoners die extra opletten op straat 

waar en wanneer dat nodig is. Ze zijn 

de ogen en oren van de buurt. Je kunt 

verdachte of storende zaken bij ze 

melden met een berichtje, eventueel 

met een foto. Maar ze maken vaak ook 

gewoon een praatje, omdat persoon-

lijk contact er nou eenmaal toe doet. 

2. Buurtsupport 3. Schoon, heel en veilig In de prijzen

“In Woensel-West moeten heel wat 
mensen rondkomen van een uit-
kering of minimumloon. Da’s niet 
altijd even makkelijk. Voor mensen 
waarbij het financieel misgaat zijn 
wij vaak de eerste stap naar een 
oplossing. Ik wil iedereen op het 
hart drukken niet te lang met je 
vragen of problemen te wachten. 
Hoe eerder je erbij bent, hoe meer 
we kunnen betekenen. Wil je meer 
weten? Ken je iemand die financi-
ele hulp nodig heeft? Neem gerust 
contact op.” 

Chantal Cliteur, 
Coördinator 

“Ik ben al een aantal jaren met veel liefde en plezier actief als vrijwillige 
gastvrouw in de Buurtinfowinkel. Samen met mijn collega-vrijwilligers zorg 
ik ervoor dat de infowinkel open is en de ko!e klaar staat. We beantwoorden 
vragen, helpen iedereen zo goed mogelijk of verwijzen ze door. En wanneer 
er hulp nodig is bij activiteiten, helpen we graag mee. 

Ook beheren wij de sleutels van de achterpaden van een deel van de wijk. 
Door de coronamaatregelen zijn we op dit moment helaas beperkt open en 
zijn de drukbezochte ko!eochtenden tijdelijk van de baan. Mensen missen 
de sociale contacten, dat merken we. Ik hoop echt dat we gauw weer bij 
elkaar kunnen zitten. Iedereen is welkom in de Buurtinfowinkel!‘’

Debbie Bos,
vrijwilliger Stichting Woensel-West

“Woensel-West is een diverse wijk waar geen dag hetzelfde is en altijd wat gebeurt. Dat is 
vaak positief, maar soms ook helemaal niet. Gelukkig wordt er op het gebied van leef-
baarheid en veiligheid goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd. Toch zie en merk 
ik dat er nog veel ongezien en ongehoord blijft — en dat is jammer. Ik ben er voor meer 
dan overlast en criminaliteit alleen. 

Je kunt bij mij ook terecht voor minder zware zaken. Onveilige verkeerssituaties, een 
oplopend meningsverschil, afval op straat: het is goed om ook dat te melden. Via het 
buurtpreventieteam of direct aan mij. Dat kan telefonisch, maar je kunt me natuurlijk ook 
gewoon aanspreken. Ik ben zo veel en zo vaak mogelijk in de straten van Woensel-West.”

Gijs Wasser, 
wijkagent Woensel-West

“Buurtpreventie past makkelijk 
in je dagelijkse routine. Ik laat 
er mijn hondje wat vaker voor 
uit. We kunnen allebei wel een 
extra wandelingetje gebruiken, 
bovendien is het gezellig. Er gaat 
eigenlijk altijd wel een iemand van 
het team mee. We spreken men-
sen aan en krijgen vaak hele leuke 
reacties. Ik merk dat mensen het 
fijn en belangrijk vinden dat we 
onze rondjes lopen.” 

Diane Rothengatter, lid van het 
Buurtpreventieteam sinds 2018Team Buurtinfowinkel (v.l.n.r.): Annelies, 

Ans, Stanny en Debbie (Albert ontbreekt 
op de foto).

Wijksportclub Woensel-West heeft 
een prijs gewonnen voor het beste 
sportinitiatief van Eindhoven. 
Met de cheque ter waarde van ! 1500 
kunnen ze weer hele mooie dingen 
gaan doen! 

De wijksportclub kreeg de prijs omdat 

ze vrijwillig sportlessen geven aan 

mensen die minder te besteden 

hebben. Doordat de trainers de 

buurtbewoners en -kinderen leren 

kennen heeft het initiatief grote 

maatschappelijke waarde voor de wijk. 

Hulde aan alle vrijwilligers, proficiat!

Patrick van den Nieuwenhof, 
verbinder WIJ Eindhoven

Kom jij het Buurtpreventieteam 
versterken? 

We kunnen je hulp goed  
gebruiken. Meld je via mail aan 
bij gebieds-coördinator Rachida 
Fehti: r.fethi@eindhoven.nl.



In Woensel-West telt iedereen mee. 
Voor de jeugd hebben we een leerzaam 
en leuk programma gericht op cultuur, 
taal, sport en spel. Daarbij zijn ook de 
ouders meer dan welkom. Zo 
investeren we niet alleen in de jonge 
generatie, maar in de toekomst van de 
hele buurt.  
 

Huiskamer KIDS+ 
Jong geleerd is mooi meegenomen. Bij 

KIDS+ weten ze er alles van. Vanuit de 

huiskamer aan het Edisonplein dagen ze 

kinderen uit de wijk al meer dan 7 jaar uit 

om hun talenten te ontdekken en verder 

te ontwikkelen. Dat doen ze met 

taallessen en huiswerkbegeleiding. Maar 

je kunt er bijvoorbeeld ook spelen, 

sporten en kokkerellen. 

Bij KIDS+ is altijd wat leuks te doen. De 

deuren staan 5 dagen per week open 

voor groepsactiviteiten. Alle kinderen uit 

de buurt zijn welkom. Daarbij kijken en 

luisteren de vrijwilligers goed mee. 

 

Schoolmaatjesproject
Door corona was het ook voor KIDS+ een 

spannende tijd. Eigenlijk moet er de hele 

tijd op de nieuwe situatie worden 

ingespeeld. Daardoor zijn sommige 

activiteiten uitgesteld. Maar er zijn ook 

nieuwe ideeën ontstaan. Een goed 

voorbeeld is het Schoolmaatjesproject. 

Woordenschat
Dankzij Woordenschat is er voor de 

kinderen van Woensel-West al 10 jaar 

extra aandacht voor taal. Spelenderwijs 

leren ze met onze vrijwilligers beter 

Nederlands spreken, lezen en schrijven 

tegelijk. Begin dit jaar kreeg Woorden-

schat een nieuwe coördinator die ervoor 

zorgt dat alles op rolletjes loopt en 

iedereen prettig kan samenwerken.     

Woordenschat+
Ook voor volwassenen uit de buurt 

organiseren we het hele jaar door 

taallessen. De cursussen Woordenschat+ 

en Bijspijkeren worden gegeven met 

ondersteuning van een NT2-docente. 

Er doen veel verschillende cursisten mee. 

Allemaal wonen ze in Woensel-West. 

Allemaal willen ze dolgraag de Neder-

landse taal beter beheersen. Omdat 

iedereen anders is, worden de lessen 

aangepast op ieders niveau, zodat je in je 

eigen tempo kunt leren. Voor de lessen 

wordt materiaal uit de dagelijkse praktijk 

gebruikt, en in de ko!epauzes komen 

allerlei onderwerpen aan bod. Het 

programma richt zich overigens ook op 

rekenen en digitale vaardigheden. 

Daarnaast worden verschillende wijk- en 

sportactiviteiten georganiseerd. 

1. Kansen voor kinderen

“We merkten al snel dat sommige 
kinderen moeite hebben met wer-
ken vanuit huis. Bovendien missen 
ze hun klasgenootjes enorm. Om 
ze te helpen, komen onze vrijwil-
ligers nu een keer per week met 
de kinderen samen in de huiska-
mer. Ze ondersteunen bij online 
lessen, bij moeilijke vakken en bij 
het plannen van huiswerk. En dat 
gaat goed, want er zijn al meer dan 
twintig schoolmaatjes actief.”

Astrid van Mierlo,
coördinator Kids plus 

“In de periode dat ik zelf in Woensel-West woon – nu 20 
jaar — heb ik de buurt in positieve zin zien veranderen. 
Eerder was ik leerkracht in het middelbaar onderwijs, 
werkte ik met vluchtelingen en als postbode. Nu ben ik 
de nieuwe coördinator van Woordenschat. Met 40 
vrijwilligers ga ik er alles aan doen om van taal vooral  
iets leuks te maken. Daar heb ik erg veel zin in. 

Iedereen wil het beste voor zijn kind, en is heel enthousiast over ons program-
ma. Dat programma willen we komend jaar uitbreiden. Op dit moment 
onderzoeken we wat we kunnen doen voor oudere kinderen (tot 14 jaar).  
En hoe we samen met Korein iets kunnen betekenen voor de allerjongsten.”

Maud van de Poel, coördinator Woordenschat

“Door mijn stage bij Vluchtelingenwerk kwam ik voor het 
eerst in aanraking met mensen die het Nederlands nog niet 
beheersen. Toen ik 2 jaar geleden in Woensel-West kwam 
wonen, heb ik me meteen aangemeld bij Woordenschat+. 
Ik wil dolgraag mensen vooruithelpen met taal. 

De groep die ik met 4 andere vrijwilligers begeleid bestaat uit 10 tot 15 personen. 
Ook mijn buurman uit Syrië zit ertussen. We voeren gesprekken in Nederlands en 
lezen samen in boeken. Ook help ik hem bijvoorbeeld bij zijn opleiding elektro-
techniek.  De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en beginnen meestal met ko!e, 
thee en een gezellig gesprek. Mensen vinden het hier echt heel leuk en gaan 
dankzij dit programma rap vooruit. Soms zelfs sneller dan op school, zeggen  
ze zelf.”

Merel Peters, begeleider Woordenschat 
(en masterstudent Peace, Trauma & Religion) 

Woensel-West gaat van goed naar 
beter. Op straat, maar ook achter de 
voordeur. Er is de afgelopen jaren veel 
veranderd in positieve zin. Toch is niet 
voor iedereen alles koek en ei. Wie hulp 
of een extra steuntje in de rug kan 
gebruiken: jullie kunnen ook dit jaar op 
ons rekenen. 

Celsius 360
In buurtcentrum Celsius 360 vind je 

allerlei praktische en handige services 

bijeen. Kinderen zijn welkom voor 

activiteiten rondom taal, sport, spel en 

muziek. Volwassenen kunnen er terecht 

voor goed advies over wonen, werken, 

samenleven en ontmoeten. Maar 

bijvoorbeeld ook voor hulp bij de 

administratie en gratis juridisch advies. 

De Tulp
Voor iedereen die een luisterend oor kan 

gebruiken: bij De Tulp kun je een paar keer 

per week op het spreekuur terecht voor 

uiteenlopende dagelijkse dingen. In de 

huiskamer bespreken we belangrijke en 

minder belangrijke zaken. Loop eens 

binnen voor een gezellig gesprek met een 

kop ko!e. 

Werkplaats Financiën
De Werkplaats Financiën adviseert en 

helpt bij lastige geldzaken. Alle vrijwilligers 

en ervaringsdeskundigen kunnen je snel 

verder helpen. Bij het op orde brengen 

van de administratie bijvoorbeeld, of bij 

het wegwerken van schulden. Wie 

begeleiding nodig heeft op de langere 

termijn kan rekenen op de steun van een 

Maatje. En de Sociaal Raadslieden geven 

gratis juridisch advies. 

Buurtinfowinkel
De Buurtinfowinkel is een activiteiten- en 

ontmoetingsruimte die beheerd wordt 

door de bewonersorganisatie uit de wijk 

(Stichting Woensel-West). Ze organiseren 

jaarlijks een aantal vaste activiteiten, zoals 

Sinterklaas, Halloween en Pasen, en 

hebben een faciliterende rol bij diverse 

initiatieven. 

WIJ Eindhoven
WIJ Eindhoven is een belangrijke partner 

voor buurtsupport. Met een team van 

generalisten dat bewoners een-op- 

een ondersteuning biedt op diverse 

leefgebieden.

Sinds kort is er een nieuwe verbinder in de 

wijk: Patrick van den Nieuwenhof. Vanuit 

het project Buurt in Bloei versterkt hij 

sociale netwerken en biedt hij trainingen 

aan waarmee hij bewoners hun talenten 

laat ontdekken en leert hoe ze deze 

kunnen inzetten.

Woensel-West is sociaal en van ons 
allemaal. Zo’n levendige wijk verdient 
een schone, veilige omgeving. 
Daarom staan beheer en onderhoud 
hoog op de agenda. Bij gemeente en 
politie, maar ook bij de buurt-
bewoners zelf. Samen krijgen we alle 
zaakjes op orde. Hoe meer mensen 
meehelpen, hoe beter het wordt. 

“Samen aan de bak”?
Straatverlichting die werkt, opge-

ruimde stoepen en gangpaden, de 

kinderen onbezorgd buiten laten 

spelen, en ’s avonds met een goed 

gevoel een ommetje maken. Zo’n 

omgeving is een kwestie van 

teamwork en duidelijke afspraken. 

Wijkagent voor iedereen
Belangrijke spil in de samenwerking is 

wijkagent Gijs Wasser. Sinds eind 2019 

heeft hij in Woensel-West goede 

contacten opgebouwd. De buurt kent 

hem, hij kent de buurt.

Buurtpreventieteam
Voorkomen is natuurlijk beter dan 

genezen. Laat dat maar aan het 

Buurtpreventieteam over. Betrokken 

bewoners die extra opletten op straat 

waar en wanneer dat nodig is. Ze zijn 

de ogen en oren van de buurt. Je kunt 

verdachte of storende zaken bij ze 

melden met een berichtje, eventueel 

met een foto. Maar ze maken vaak ook 

gewoon een praatje, omdat persoon-

lijk contact er nou eenmaal toe doet. 

2. Buurtsupport 3. Schoon, heel en veilig In de prijzen

“In Woensel-West moeten heel wat 
mensen rondkomen van een uit-
kering of minimumloon. Da’s niet 
altijd even makkelijk. Voor mensen 
waarbij het financieel misgaat zijn 
wij vaak de eerste stap naar een 
oplossing. Ik wil iedereen op het 
hart drukken niet te lang met je 
vragen of problemen te wachten. 
Hoe eerder je erbij bent, hoe meer 
we kunnen betekenen. Wil je meer 
weten? Ken je iemand die financi-
ele hulp nodig heeft? Neem gerust 
contact op.” 

Chantal Cliteur, 
Coördinator 

“Ik ben al een aantal jaren met veel liefde en plezier actief als vrijwillige 
gastvrouw in de Buurtinfowinkel. Samen met mijn collega-vrijwilligers zorg 
ik ervoor dat de infowinkel open is en de ko!e klaar staat. We beantwoorden 
vragen, helpen iedereen zo goed mogelijk of verwijzen ze door. En wanneer 
er hulp nodig is bij activiteiten, helpen we graag mee. 

Ook beheren wij de sleutels van de achterpaden van een deel van de wijk. 
Door de coronamaatregelen zijn we op dit moment helaas beperkt open en 
zijn de drukbezochte ko!eochtenden tijdelijk van de baan. Mensen missen 
de sociale contacten, dat merken we. Ik hoop echt dat we gauw weer bij 
elkaar kunnen zitten. Iedereen is welkom in de Buurtinfowinkel!‘’

Debbie Bos,
vrijwilliger Stichting Woensel-West

“Woensel-West is een diverse wijk waar geen dag hetzelfde is en altijd wat gebeurt. Dat is 
vaak positief, maar soms ook helemaal niet. Gelukkig wordt er op het gebied van leef-
baarheid en veiligheid goed samengewerkt en naar elkaar geluisterd. Toch zie en merk 
ik dat er nog veel ongezien en ongehoord blijft — en dat is jammer. Ik ben er voor meer 
dan overlast en criminaliteit alleen. 

Je kunt bij mij ook terecht voor minder zware zaken. Onveilige verkeerssituaties, een 
oplopend meningsverschil, afval op straat: het is goed om ook dat te melden. Via het 
buurtpreventieteam of direct aan mij. Dat kan telefonisch, maar je kunt me natuurlijk ook 
gewoon aanspreken. Ik ben zo veel en zo vaak mogelijk in de straten van Woensel-West.”

Gijs Wasser, 
wijkagent Woensel-West

“Buurtpreventie past makkelijk 
in je dagelijkse routine. Ik laat 
er mijn hondje wat vaker voor 
uit. We kunnen allebei wel een 
extra wandelingetje gebruiken, 
bovendien is het gezellig. Er gaat 
eigenlijk altijd wel een iemand van 
het team mee. We spreken men-
sen aan en krijgen vaak hele leuke 
reacties. Ik merk dat mensen het 
fijn en belangrijk vinden dat we 
onze rondjes lopen.” 

Diane Rothengatter, lid van het 
Buurtpreventieteam sinds 2018Team Buurtinfowinkel (v.l.n.r.): Annelies, 

Ans, Stanny en Debbie (Albert ontbreekt 
op de foto).

Wijksportclub Woensel-West heeft 
een prijs gewonnen voor het beste 
sportinitiatief van Eindhoven. 
Met de cheque ter waarde van ! 1500 
kunnen ze weer hele mooie dingen 
gaan doen! 

De wijksportclub kreeg de prijs omdat 

ze vrijwillig sportlessen geven aan 

mensen die minder te besteden 

hebben. Doordat de trainers de 

buurtbewoners en -kinderen leren 

kennen heeft het initiatief grote 

maatschappelijke waarde voor de wijk. 

Hulde aan alle vrijwilligers, proficiat!

Patrick van den Nieuwenhof, 
verbinder WIJ Eindhoven

Kom jij het Buurtpreventieteam 
versterken? 

We kunnen je hulp goed  
gebruiken. Meld je via mail aan 
bij gebieds-coördinator Rachida 
Fehti: r.fethi@eindhoven.nl.
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Er gaat veel goed in de buurt. Maar er 

valt natuurlijk ook nog heel wat te 

verbeteren. Daarom maakten we voor 

komend jaar goede plannen volgens 

duidelijke afspraken. Plannen waarmee 

we de wijk vooruithelpen, verdeeld 

over 4 thema’s: 

1. Kansen voor kinderen
Programma en activiteiten voor 

kinderen met een focus op taal en 

zinvolle vrijetijdsbesteding.

2. Buurtsupport
Vriendelijke hulp en waardevolle 

ondersteuning voor iedereen die het 

nodig heeft of goed kan gebruiken.

3. Schoon, heel en veilig

De buurt verdient geregeld onderhoud 

en goed beheer in samenwerking met 

de bewoners.

4. Wijk in uitvoering
Het wordt alsmaar mooier in Woensel-

West. Dit jaar is Plan Celsius aan de 

beurt. De openbare ruimte van de 

Edisonstraat is het sluitstuk.
  

Wij zijn de 
Buurtonderneming 
Woensel-West is ons thuis. We helpen 

mensen graag op weg en zorgen dat 

dingen in goede banen worden 

geleid. Voor meer info, advies en 

support ben je bij ons aan het juiste 

adres. Loop gerust eens bij ons 

binnen op dinsdagochtend. .

Wegwijs
Hier lees je wat er speelt en wat je in 

2021 nog kunt verwachten. Door de 

plattegrond weet je alles in Woensel- 

West te vinden. De nieuwsbrief van De 

Buurtonderneming verschijnt dit jaar 

nog maximaal drie keer, afhankelijk van 

de activiteiten en actualiteiten in de wijk.

 

Heb je suggesties, vragen of opmerkin-

gen: neem gerust contact op via mail, 

info@boww.nl of loop binnen op een 

dinsdagochtend tussen 9.00-12.00 uur. 

 nummer 1

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Gelukkig is de buurt sterk en in 
beweging. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.

Laat je horen voor Woensel-West!

Hotspots  
Woensel-West 2021 

Poort Celsius Snellius 2

Poort Celsius vd Heijden  3
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Brooklyn Square8
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Infowinkel SPILcentrum Boschdijk
Wenckenbachstraat 54
5621 HB Eindhoven
040 - 244 5621

Vanwege de coronamaatregelen is 
de buurtinfowinkel beperkt open op 
woensdag van 9.00-12.00 uur.

KIDS +
facebook.com/woenselwestkids

Plan Celsius
www.woensel-west.nl

Info over de wijk
www.woensel-west.com

teksten: ALTH

Woensel-West timmert aan de weg. 
Ook de komende tijd wordt er in de 
buurt nog heel wat gebouwd en 
gesjouwd. Dit jaar krijgt het Celsius-
plein definitief vorm. Daarbij wordt 
een fraaie verbinding gemaakt met 
de buren van Vredeoord. Lekker 
kleurrijk en divers.
  
Goed werk heeft tijd nodig
Alweer 15 jaar geleden is begonnen 

met de aanpak van het Marconiplein en 

de Edisonstraat. Daarna volgende de 

Volta, Galvanistraat en fase 1 en 2 van 

Plan Celsius. Nu beginnen fase 3 en 4 

van hetzelfde plan. Dit project bestaat 

vooral uit verschillende sociale 

huurwoningen (met tuin) en 

appartementen. Ook staat de aanleg 

van een bijzonder groen park op de 

planning. En als kers op de taart: een 

fonkelnieuw Celsiusplein, met meer 

winkels en horeca voor de hele buurt.

Sinds dit jaar kent de wijk een 

beoordelingscommissie. In deze 

samenwerking buigen gemeente, 

bewoners, ondernemers en 

wijkprofessionals zich over allerlei 

aanvragen op het gebied van 

leefbaarheid. De regiegroep 

waardebonnen komt hiermee te 

vervallen. Wel is er nog budget 

beschikbaar voor initiatieven die 

bijdragen aan prettiger wonen in 

Woensel-West.

Heb je een goed idee voor een 

wijkactiviteit of -initiatief? Stuur een 

mail naar gebiedscoördinator Rachida 

Fethi: r.fethi@eindhoven.nl. We helpen 

je graag met je aanvraag (gebruik het 

standaard formulier). Je mag een pitch 

houden, een presentatie geven of een 

leuk filmpje maken over je idee. Elk 

idee is welkom, iedere inwoner van 

Woensel-West kan er gebruik van 

maken.

4. Wijk in uitvoering

Steuntje nodig voor je 
plannetje?

In vogelvlucht

“Woensel-West is een karaktervolle wijk, de be-
woners zijn erg betrokken. Veel van hen weten 
wat de wijk heeft doorgemaakt. Hoe de wijk in 
korte tijd is veranderd. En ze zetten zich in om 
dat voort te zetten. Daardoor is Woensel-West 
uitgesproken en kleurrijk, net als de nieuwbouw 
in de wijk, met zijn gezellige ho!esstructuur. 

Later dit jaar is het Celsiusplein aan de beurt. En vanaf 2022 pakken we 
ook de buitenruimte van de Edisonstraat aan. Zo zie je maar: er wordt 
hier hard gewerkt om alles binnen 2 jaar af te krijgen.”

— Fieke van den Beuken, 
projectleider Trudo, Plan Celsius

Op deze plattegrond staan de belangrijkste hotspots van 
Woensel-West op een rij. Zo weet je in een oogopslag waar 
je moet zijn en vind je makkelijk je weg.

Dit is Tante Netty

Samen met jonge kunstenaars en 

ontwerpers werken aan nieuwe 

inzichten, goede ideeën en slimme 

oplossingen voor allerlei sociale 

uitdagingen. Je kent Tante Netty 

misschien wel van de Eregalerij, de 

Schatten of het Rode Licht van 

Woensel-West. Stuk voor stuk 

projecten waarmee ze bijdragen aan 

een gezond en betrokken buurtklimaat. 

Meer weten over Tante Netty en de 

activiteiten in Woensel-West? Bezoek 

de website of loop een keer binnen.

Tante Netty (plattegrond: 6)

Edisonstraat 70a, Eindhoven
www.tantenetty.nl 

Dit is KEVN

KEVN (kort voor: Kelderman & Van 

Noort) is een centrum van makers en 

kijkers, voor vorm en inhoud, gasten  

en vrienden, fijnproevers en cultuur-

snuivers. Behalve een expositieruimte 

met bookshop zijn er zeven studio’s en 

ateliers die bol staan van creativiteit. 

Ook opende er afgelopen jaar een 

bijzondere ontmoetingsplek op het 

voormalige schoolplein, helemaal 

gemaakt van hergebruikte materialen. 

Loop er eens binnen om kennis te 

maken. Op de website vind je meer 

informatie.

KEVN (plattegrond: 9)

Galileïstraat 2, Eindhoven
www.kevn.nu 
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Creatief in de buurt
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Er gaat veel goed in de buurt. Maar er 

valt natuurlijk ook nog heel wat te 

verbeteren. Daarom maakten we voor 

komend jaar goede plannen volgens 

duidelijke afspraken. Plannen waarmee 

we de wijk vooruithelpen, verdeeld 

over 4 thema’s: 

1. Kansen voor kinderen
Programma en activiteiten voor 

kinderen met een focus op taal en 

zinvolle vrijetijdsbesteding.

2. Buurtsupport
Vriendelijke hulp en waardevolle 

ondersteuning voor iedereen die het 

nodig heeft of goed kan gebruiken.

3. Schoon, heel en veilig

De buurt verdient geregeld onderhoud 

en goed beheer in samenwerking met 

de bewoners.

4. Wijk in uitvoering
Het wordt alsmaar mooier in Woensel-

West. Dit jaar is Plan Celsius aan de 

beurt. De openbare ruimte van de 

Edisonstraat is het sluitstuk.
  

Wij zijn de 
Buurtonderneming 
Woensel-West is ons thuis. We helpen 

mensen graag op weg en zorgen dat 

dingen in goede banen worden 

geleid. Voor meer info, advies en 

support ben je bij ons aan het juiste 

adres. Loop gerust eens bij ons 

binnen op dinsdagochtend. .

Wegwijs
Hier lees je wat er speelt en wat je in 

2021 nog kunt verwachten. Door de 

plattegrond weet je alles in Woensel- 

West te vinden. De nieuwsbrief van De 

Buurtonderneming verschijnt dit jaar 

nog maximaal drie keer, afhankelijk van 

de activiteiten en actualiteiten in de wijk.

 

Heb je suggesties, vragen of opmerkin-

gen: neem gerust contact op via mail, 

info@boww.nl of loop binnen op een 

dinsdagochtend tussen 9.00-12.00 uur. 

 nummer 1

2020 was voor iedereen een bijzonder jaar. Gelukkig is de buurt sterk en in 
beweging. Daar mogen we met z’n allen best trots op zijn.

Laat je horen voor Woensel-West!

Hotspots  
Woensel-West 2021 

Poort Celsius Snellius 2

Poort Celsius vd Heijden  3

Celsius 3605

Tante Netty6

Verheven huisjes7

Brooklyn Square8

Kelderman & Van Noort9

SPILcentrum Boschdijk10

Poort Volta Galvani  11

Het Baeken12

Gezellenhuis13

Winkelgebied Zuid14

Waaggebouw
(wordt nog gebouwd)

15

Winkelgebied Noord4

MARCON IL A AN

STATION
E IN DHOV EN
STR IJ P- S

K ER K

BEG R A AFPL A ATS

CRU Y FFCOU RT

E
D

IS
O

N
S

T
R

A
A

T

E
D

IS
O

N
S

T
R

A
A

T

ED I SON PLE IN

VOOR MALIG HOOFDK ANTOOR
PH I L I PS N EDER L AN D

B
O

S
C

H
D

IJ
K

B
O

S
C

H
D

IJ
K

M ED I SCH CENTRU M
BOSCH DIJK

G
R

O
E

N
E

W
O

U
D

S
E

W
E

G

P I ETE R Z EEMAN STR A AT

WATTSTR A AT

WATTSTR A AT

2E FR ANKLINSTR A AT

1E FR ANKLINSTR A AT

MINCKELERSTR A AT

CELS IUS FAS E 3 +  4

STEPHENSONSTR A AT

4

WIJKTU IN

BAS K ETBALV ELD

WIJK P ICKN ICK

3

6

1

7

2

5

8

9

10

11

12
13

14

3 7

11

16

15

15

Buurtschuur Vredeoord 16

Rode container op het dak
(Celsiusplein 28) 

1

16

Nieuwsbrief  maart 2021

Infowinkel SPILcentrum Boschdijk
Wenckenbachstraat 54
5621 HB Eindhoven
040 - 244 5621

Vanwege de coronamaatregelen is 
de buurtinfowinkel beperkt open op 
woensdag van 9.00-12.00 uur.

KIDS +
facebook.com/woenselwestkids

Plan Celsius
www.woensel-west.nl

Info over de wijk
www.woensel-west.com

teksten: ALTH

Woensel-West timmert aan de weg. 
Ook de komende tijd wordt er in de 
buurt nog heel wat gebouwd en 
gesjouwd. Dit jaar krijgt het Celsius-
plein definitief vorm. Daarbij wordt 
een fraaie verbinding gemaakt met 
de buren van Vredeoord. Lekker 
kleurrijk en divers.
  
Goed werk heeft tijd nodig
Alweer 15 jaar geleden is begonnen 

met de aanpak van het Marconiplein en 

de Edisonstraat. Daarna volgende de 

Volta, Galvanistraat en fase 1 en 2 van 

Plan Celsius. Nu beginnen fase 3 en 4 

van hetzelfde plan. Dit project bestaat 

vooral uit verschillende sociale 

huurwoningen (met tuin) en 

appartementen. Ook staat de aanleg 

van een bijzonder groen park op de 

planning. En als kers op de taart: een 

fonkelnieuw Celsiusplein, met meer 

winkels en horeca voor de hele buurt.

Sinds dit jaar kent de wijk een 

beoordelingscommissie. In deze 

samenwerking buigen gemeente, 

bewoners, ondernemers en 

wijkprofessionals zich over allerlei 

aanvragen op het gebied van 

leefbaarheid. De regiegroep 

waardebonnen komt hiermee te 

vervallen. Wel is er nog budget 

beschikbaar voor initiatieven die 

bijdragen aan prettiger wonen in 

Woensel-West.

Heb je een goed idee voor een 

wijkactiviteit of -initiatief? Stuur een 

mail naar gebiedscoördinator Rachida 

Fethi: r.fethi@eindhoven.nl. We helpen 

je graag met je aanvraag (gebruik het 

standaard formulier). Je mag een pitch 

houden, een presentatie geven of een 

leuk filmpje maken over je idee. Elk 

idee is welkom, iedere inwoner van 

Woensel-West kan er gebruik van 

maken.

4. Wijk in uitvoering

Steuntje nodig voor je 
plannetje?

In vogelvlucht

“Woensel-West is een karaktervolle wijk, de be-
woners zijn erg betrokken. Veel van hen weten 
wat de wijk heeft doorgemaakt. Hoe de wijk in 
korte tijd is veranderd. En ze zetten zich in om 
dat voort te zetten. Daardoor is Woensel-West 
uitgesproken en kleurrijk, net als de nieuwbouw 
in de wijk, met zijn gezellige ho!esstructuur. 

Later dit jaar is het Celsiusplein aan de beurt. En vanaf 2022 pakken we 
ook de buitenruimte van de Edisonstraat aan. Zo zie je maar: er wordt 
hier hard gewerkt om alles binnen 2 jaar af te krijgen.”

— Fieke van den Beuken, 
projectleider Trudo, Plan Celsius

Op deze plattegrond staan de belangrijkste hotspots van 
Woensel-West op een rij. Zo weet je in een oogopslag waar 
je moet zijn en vind je makkelijk je weg.

Dit is Tante Netty

Samen met jonge kunstenaars en 

ontwerpers werken aan nieuwe 

inzichten, goede ideeën en slimme 

oplossingen voor allerlei sociale 

uitdagingen. Je kent Tante Netty 

misschien wel van de Eregalerij, de 

Schatten of het Rode Licht van 

Woensel-West. Stuk voor stuk 

projecten waarmee ze bijdragen aan 

een gezond en betrokken buurtklimaat. 

Meer weten over Tante Netty en de 

activiteiten in Woensel-West? Bezoek 

de website of loop een keer binnen.

Tante Netty (plattegrond: 6)

Edisonstraat 70a, Eindhoven
www.tantenetty.nl 

Dit is KEVN

KEVN (kort voor: Kelderman & Van 

Noort) is een centrum van makers en 

kijkers, voor vorm en inhoud, gasten  

en vrienden, fijnproevers en cultuur-

snuivers. Behalve een expositieruimte 

met bookshop zijn er zeven studio’s en 

ateliers die bol staan van creativiteit. 

Ook opende er afgelopen jaar een 

bijzondere ontmoetingsplek op het 

voormalige schoolplein, helemaal 

gemaakt van hergebruikte materialen. 

Loop er eens binnen om kennis te 

maken. Op de website vind je meer 

informatie.

KEVN (plattegrond: 9)

Galileïstraat 2, Eindhoven
www.kevn.nu 

6

9

Creatief in de buurt


