Buurtcontract 2022 Woensel-West
Woensel-West is aangewezen als actiegebied voor de jaren 2021 en 2022, dit besluit is
op 6 oktober 2020 genomen door B&W. De nieuwe woonbuurt Vredeoord valt ook onder
het actiegebied Woensel-West, in 2021 is de bewonersorganisatie WIJ Vredeoord ook
formeel opgericht en zijn zij inmiddels een actieve partner binnen het wijknetwerk.
Dit besluit kwam natuurlijk niet als een verassing aangezien er nog voldoende aanleiding
is om stevig in te zetten op de leefbaarheid. De buurt kent nog een concentratie van
kwetsbaarheid, zowel zelfredzaamheid als samenredzaamheid staan onder druk, zeker
met de nog gaande Coronacrisis. In het buurtcontract van 2021 hebben wij een basis
gelegd voor de aanpak in de wijk voor een termijn van 2 jaar op basis van het besluit
actiegebieden, wij borduren hier dus op verder.
Ruim 13 jaar werken de gemeente en Trudo intensief samen aan de wijkaanpak. Dit doen
zij vanuit de Buurtonderneming. De buurtonderneming is bedoeld geweest als tijdelijke
interventie, in eerste instantie voor 10 jaar (2009-2018). Zowel de gemeente en Trudo zijn
van mening dat de Buurtonderneming succesvolle programma’s heeft opgebouwd, die
een positieve bijdrage hebben geleverd aan Woensel-West. Het is belangrijk dat deze
programma’s verduurzaamd worden en geborgd worden in de wijk.

Het borgen van deze programma’s door de Buurtonderneming is zowel in 2021 als 2022
een belangrijk en essentieel thema binnen het buurtcontract. Voor dit proces is maximaal
4 jaar uit getrokken parallel lopend aan de wijkvernieuwingsfase. Woensel-West kent een
groot aantal initiatieven, activiteiten en programma’s op het gebied van emancipatie en
leefbaarheid vooral rond de 2 hoofdthema’s die altijd de focus hebben gehad:
1. Kansen voor Kinderen
2. Ondersteuning kwetsbare bewoners
Daarnaast is Woensel-West nog steeds een verandergebied. Inmiddels is de bouw van
fase 3 en 4 bijna aan zijn einde gekomen en wonen de eerste bewoners er al. In 2022
staat de bouw van het Waaggebouw, het sluitstuk van het vernieuwingsplan op de
planning. Niet alleen door de nieuwbouwprojecten is het decor in de wijk de afgelopen
jaren al drastisch veranderd, er is ook veel aandacht voor de kwaliteit van de openbare
ruimte. Zo is De herinrichting van het oude schoolplein tussen de Wattstraat en de
Galileistraat opgeleverd in 2020 en staat de herinrichting van de openbare ruimte van de
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Edisonstraat ook op de planning. Verder in het buurtcontract staan de fysieke plannen nog
een keer uitgebreid beschreven onder het stuk Veranderend decor.
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1 De Buurtonderneming verandert

De buurtonderneming is inmiddels al bijna 13 jaar actief, de samenwerkingsovereenkomst
tussen Trudo en Gemeente Eindhoven was voor een periode van 10 jaar. Het moment is
aangebroken om de Buurtonderneming weer te transformeren naar een nieuwe
samenwerkingsvorm. Dat moet er wel een zijn die stevig regie kan voeren zolang als dat
nog nodig is. De ambitie is om dat model zodanig vorm te geven dat het ook in andere
actiegebieden met vergelijkbare problematiek toepasbaar is.

De buurtonderneming kan niet in één beweging terug schakelen naar de werkwijze in
andere actiegebieden. De belangrijkste doelstelling is om eerst de programma’s te borgen
in de wijk. Zodra zij zelfstandig op eigen benen staan kan de Buurtonderneming daarvan
meer afstand nemen en zich richten op de regiefunctie in de wijkaanpak.
De Buurtonderneming wil nog vier jaar verder kunnen blijven werken om dit zorgvuldig en
stapsgewijs te doen (2021 was het eerste uitvoeringsjaar van de transitie) Als het eerder
kan, dan kan er eerder overgeschakeld worden. Hieronder de belangrijkste onderdelen
van dit proces.
Verzelfstandigen programma kansen voor kinderen
Dit project is geïnitieerd en wordt volledig aangestuurd door de Buurtonderneming.
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Het programma is gebaat bij een eigen organisatie met toegewijd bestuur dat kennis van
en affiniteit heeft met jeugd en onderwijs.
Het programma gericht op het bieden van gelijke kansen aan kinderen uit de buurt, het
bestaat uit 3 deelprogramma’s:
1. Woordenschat taal voor kinderen
2. Woordenschat+ taal voor de ouders van de kinderen
3. Kids plus naschools programma gericht op educatie, oriëntatie en zinvolle
vrijetijdsbesteding
In 2021 is er gewerkt aan een plan hoe dit programmaonderdeel te verzelfstandigen.
Nieuw bestuur is inmiddels bekend.
In 2022 worden de eerste stappen gezet om het programma zelfstandig te gaan draaien
met een eigen organisatie en bestuur.
Verzelfstandigen programma kwetsbare bewoners
Het is belangrijk dat alle activiteiten en initiatieven rondom deze doelgroep geborgd blijven
in de wijk. Een grote doelgroep waar de behoefte duidelijk aanwezig is om gebruik te
maken van het aanbod. Het betreft alle activiteiten die onder de vleugels van de
Buurtonderneming zijn ontstaan en gericht zijn op de ondersteuning van buurtbewoners in
een kwetsbare positie.
In 2021 is de kwartiermaker vanuit de Buurtwerkkamer aan de slag gegaan in de wijk, om
te onderzoeken hoe dit initiatief zou landen. De uitkomsten waren positief en inmiddels is
de Buurtwerkkamer operationeel met een eigen coördinator vanuit de wijk. Uiterlijk in
2024 moet deze zelfstandig draaien in de nieuwbouw met beperkte professionele
ondersteuning. Inmiddels is de Buurtwerkkamer operationeel en lopen er allerlei
activiteiten. Aandachtspunt voor 2022 is om de financiering structureel te borgen.

Van Buurtonderneming naar Regieteam
Het is belangrijk dat de resultaten van de Buurtonderneming niet wegglippen. Woensel
West heeft de komende jaren nog steeds blijvende inzet nodig op leefbaarheid. Daarom is
stevige regie op de wijkaanpak noodzakelijk . Als de samenstelling van het regieteam
bekend is zal er gezamenlijk gekeken worden naar de visie van de wijk, dit is een traject
wat in gezamenlijkheid met de stakeholders uitgevoerd gaat worden om te komen tot een
regiedocument met de belangrijkste opgaven voor de komende jaren. Het is hierin wel
belangrijk dat mensen participeren die vanuit hun organisatie de mandaat hebben en/of
krijgen om slagvaardig te handelen wanneer nodig en/of krachtig reageren op kansen die
zich voordoen om de wijk te verbeteren. Nieuwe ontwikkeling is dat er voor Stadsdeel
Woensel Zuid een organisatie wordt opgetuigd voor een intensieve aanpak van dit
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stadsdeel onder de naam “Pact Woensel Zuid”. De organisatie van die aanpak is tevens
onderdeel van het integrale gebiedsgerichte werken dat gemeentelijk wordt opgezet. De
Buurtonderneming en de opzet van het Regieteam dient hiermee afgestemd te zijn.
Uiterlijk 2024 moet er een goed functionerende regieteam zijn die breder
vertegenwoordigd is op de belangrijkste thema’s voor de wijk. De samenstelling van het
regieteam is inmiddels bekend, in 2021 hebben de eerste gesprekken met de partners
plaatsgevonden en inmiddels ook een eerste bijeenkomst. We hebben daarbij gebruik
gemaakt van de wijkmonitor om nieuwe data voor Woensel West in kaart te brengen die
we kunnen gebruiken om de opgave opnieuw te bepalen.
In 2022 gaan we de opgave gezamenlijk vaststellen en meer vorm en inhoud geven aan
de functie en werkwijze van het Regieteam.

2.

Kansen voor Kinderen, inzet op jeugd

In Woensel-West is de visie er altijd geweest om kinderen niet te laten opgroeien in
achterstand, het bieden van diverse programma’s en activiteiten met focus op taal. Maar
ook oriëntatie, het bieden van een zinvolle vrijetijdsbesteding spelen hierin een belangrijke
rol. Zij zijn de toekomst en de volgende generatie waar volop op moeten worden
geïnvesteerd om ze gelijke kansen te bieden en ook tegenwicht te bieden aan de
problemen in de thuissituaties.

Kansen voor Kinderen, Kidsplus Huiskamer
Omdat taal belangrijk is als basis om mee te doen in de samenleving. Omdat oriëntatie
belangrijk is in contact te komen met thema’s/onderwerpen die je vanuit huis niet zo snel
mee krijgt. Een zinvolle vrijetijdsbesteding waarin je jezelf kan ontplooien en kennis kan
maken met allerlei activiteiten.
Naschoolse taalprogramma’s zowel voor kinderen als hun ouders gaan door. Kids plus
huiskamer blijft geopend en er is dagelijks naschoolse programmering voor diverse
leeftijden. De Buurtonderneming werkt samen met Dynamo Jeugdwerk op het onderdeel
huiskamer Kidsplus (coördinatiefunctie)

Basisschool het Palet
De school blijft een belangrijke samenwerkingspartner als het gaat om het kansen voor
kinderen programma. Zo wordt er ook inhoudelijk samengewerkt op de taalprogramma’s
en is hier ook een docent van het Palet aan gekoppeld. Het Palet wilt een school blijven
en zijn voor alle soort kinderen, kansrijk, kansarm en alles ertussenin.
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Naschoolse programma’s worden in samenwerking met het Kansen voor Kinderen
programma opgezet. Palet blijft een docent leveren die hierbij betrokken is. Palet werkt
aan het aanbod om voor alle kinderen in de buurt interessant te blijven. Palet besteed
extra aandacht aan het thema bewegen voor kinderen, zo zijn zij de samenwerking
aangegaan met de Wijksportclub en combineren zij woordenschat met theater en sport.
Daarnaast gaan zij ook starten met sporten voor kinderen in samenwerking met Korein en
de Kidsplus Huiskamer.

Stichting Woensel-West
Het is belangrijk dat er diverse activiteiten georganiseerd blijven worden voor alle
buurtbewoners. Om bij te dragen aan een zinvolle dagbesteding, voor volwassenen en
voor kinderen, zowel sociaal als cultureel.
De Stichting blijft de diverse (kinder) activiteiten organiseren en uitvoeren, dan wel
faciliteren, zoals: Pasen, Sinterklaas, Carnaval, Halloween, Kerst,
Kindervakantieweek, knutselactiviteiten etc. (onder voorbehoud en coronaproof)
Daar waar mogelijk wordt er samenwerking gezocht met de bewonersorganisatie in
Vredeoord, elkaar versterken waar nodig ook als het gaat om gebruik van diverse spullen
voor allerlei wijkactiviteiten.

3 Ondersteuning kwetsbare bewoners
In de afgelopen jaren dat we ons met z’n 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 ook in 2022 op de samenwerkende partners in Woensel-West
blijven rekenen.
Inloop de tulp (GGZE)
Omdat voor iedereen zingeving belangrijk is. Met het organiseren van de inloop wordt er
hulp geboden bij het opbouwen van een sociaal netwerk, creëren van een dagritme en
uitvoeren van zinvolle taken. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd binnen de
inloop. Zo is er een kookgroep, wandelgroep en een lunchgroep. Omdat deze activiteiten
vallen onder de laagdrempelige basisdagbesteding zijn deze voor iedereen toegankelijk
(activiteiten onder voorbehoud en coronaproof).
Het beoogde doel is dat de deelnemers hun mentale veerkracht/weerbaarheid vergroten
en kunnen hier werken aan hun persoonlijke doelen.

Financiële Werkplaats XL
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Er wonen veel mensen in WW die (te) weinig te besteden hebben, daardoor schulden
hebben opgelopen en in armoede leven. Ondersteuning op financieel vlak is daarom erg
belangrijk. Er is een inloopspreekuur voor mensen met financiële vragen, de Sociale
Raadslieden geven hier gratis juridisch advies en de budget coach helpt bewoners hun
financiën op orde te krijgen.
In verband met de corona epidemie zijn er aangepaste openingstijden en wordt er op
afspraak gewerkt. De Financiële Werkplaats heeft een grote aantrekkingskracht naar ook
andere delen van Woensel en Eindhoven, bezoekers komen niet alleen uit Woensel-West
Financiële werkplaats XL valt onder de Vrijwillige hulpdienst Eindhoven

WIJ Eindhoven
WIJeindhoven werkt met een vast team generalisten voor WW. Deze wijk kent een hoog
aantal actieve casussen en het is voor bewoners belangrijk dat zij op diverse leefgebieden
de juiste hulp krijgen. Het team is zichtbaar aanwezig in de wijk, zijn toegankelijk en goed
bereikbaar. WIJeindhoven houdt spreekuur en wijst mensen de weg naar hulp op het
gebied van wonen, werken, ontmoeten en opvoeden.
In Woensel West wordt de Verbinder in het kader van project Buurt in Bloei gevraagd om
een actieve bijdrage te leveren in het goed laten functioneren van Buurtwerkkamer 360.

Woningcorporatie Thuis
In 2019 gaven bewoners van de 208 woningen in een woonbelevingsonderzoek aan
ontevreden te zijn over een aantal aspecten van hun woningen. O.a. de badkamers,
keuken en toilet. Dat is niet wenselijk een kwalitatief goede woning is een
basisvoorwaarde voor prettig wonen.
Het grootschalig renovatieproject is gestart in 2021 met de eerste gesprekken voor een
inventarisatie van wensen en knelpunten. Dat proces loopt en er wordt verder uitvoering
aan gegeven in 2022. De eerste stap bij de verbetering van de woonbeleving van deze
bewoners moet dan ook gericht zijn op het verbeteren van de woningkwaliteit
(klantwaarde). De verwachting van het gebiedsteam is dat een deel van de huidige
(kwetsbare) bewoners niet kunnen of willen deelnemen aan de
onderhoudswerkzaamheden. Daarom zullen er extra sociale inventarisaties achter de
voordeur plaatsvinden tijdens grootonderhoud badkamer, keuken en toilet.

4. Schoon, heel en veilig
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Het is belangrijk dat de omgeving waarin geleefd wordt netjes op orde is. Een schone wijk
waar je als bewoner trots op kan zijn maar waar je je ook veilig voelt. De fysieke
vernieuwing gaat hard en het wordt alsmaar mooier in Woensel-West, er wordt hard
gewerkt aan de uitvoering van de laatste fase. Maar al deze veranderingen dienen ook
goed onderhouden en beheerd te worden. Dit is niet alleen een verantwoordelijkheid van
de gemeente, politie en corporaties maar ook van de bewoners zelf!

Afvalproblematiek
In de afgelopen 2 jaar is de afvalproblematiek toegenomen. Het bijzetten van afval naast
ondergrondse containers en het dumpen van afval in de openbare ruimte is zichtbaar
toegenomen in de wijk. Een aantal ondernemers en bewoners zijn het zat en vinden dat
er extra inzet gepleegd moet worden om dit probleem aan te pakken. Afgesproken is om
de bestaande initiatieven te versterken, zo zijn er kleine groepjes bewoners actief die met
dit thema bezig zijn. De buurtwerkkamer is ook een nieuw initiatief gestart rondom dit
thema. Insteek is om op kleinschalig niveau extra aandacht te vragen voor de
afvalproblematiek in de wijk. Bewoners worden gestimuleerd om gebruik te maken van de
waardebonnen, Tante Netty kan hierin meedenken en ondersteunen.
Daarnaast blijven we inzetten op een aantal opschoondagen en acties jaarlijks in de wijk.
Buurtconciërge is ook een belangrijke spil in dit hele verhaal, in WW zijn de lijntjes zeer
kort en verloopt de samenwerking met Buurtbedrijven erg goed. Waar mogelijk wordt ook
gebruik gemaakt van het stedelijke aanbod.

Herinrichting openbare ruimte Edisonstraat
Het veranderend decor in WW is al geruime tijd een belangrijke pijler, met name de
wijkvernieuwingsplannen spelen hier een belangrijke rol in. Naast het bouwen van huizen
en ondernemerspanden is de openbare ruimte ook een belangrijk onderdeel van het
totale decor. Het herinrichten van (een deel van) de openbare ruimte Edisonstraat staat
nog op de planning, dat wil zeggen de aanleg nieuwe bovengrondse infrastructuur tussen
de kop van de Edisonstraat en de Stephensonstraat. Deze herinrichting is het sluitstuk
van de verbetering van de openbare ruimte in de wijk.
In 2022 gaat gestart worden met de aanleg van het nieuwe deel binnen plan Celsius.
Daarna moet het bestaande deel nog aangepakt worden. In 2021 is het ontwerp diverse
keren aangepast. Op basis van het verkeersvraagstuk (parkeren) zal er een besluit
genomen moeten worden om in 2022 daadwerkelijk uit te gaan voeren.
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5. Veranderen decor, de fysieke projecten

Fase 3 en 4 Plan Celsius
Plan Celsius nadert haar voltooiing. Door de versnelde herhuisvesting kunnen fase 3 en
fase 4 plan Celsius in één bouwstroom. Dat scheelt veel tijd en veel overlast, fase 3 is al
deels opgeleverd. De rest van de woningen volgt voorjaar 2022. De oplevering betekent
een vrij grote nieuwe groep nieuwe buurtgenoten, aangezien er geen herhuisvesting meer
plaats vindt. Een deel van de woningen gaat naar het ingeplaatsenproject voor vrijwilligers
die in de buurtprogramma’s actief zijn of worden, een deel via motivatiebrieven en een
deel via de gangbare toewijzing via Wooniezie of urgentie. Het welkom heten en
inburgeren van deze nieuwe groep zal onze aandacht vergen in 2022.

Waaggebouw en Celsiusplein
Bijzonder deelproject van plan Celsius is het gebouw, midden op het nieuwe Celsiusplein.
Het is een blikvanger voor Woensel West, niet alleen door zijn kleurige uiterlijk, maar ook
door de hoogte. De begane grond biedt ruimte voor een maatschappelijke functie, die zal
worden ingevuld door de Buurtwerkkamer 360, die nu proefdraait in de Stephensonstraat.
Tegelijk met de oplevering zal ook het nieuwe plein klaar zijn met een laatste fase van
winkeltjes en horeca, waaronder een echte supermarkt voor de buurt.

Edisonplein 16, hoekpandenproject
Tegenover de Verheven huisjes is altijd nog een bijzonder gebouw bedacht. Dat is nu
mogelijk geworden door het vrijkomen van de hoekwoning. Het plan is al gepubliceerd en
in 2022 gaat de bouw beginnen als alles volgens planning verloopt.

Kop Edison 1, nieuwbouw Kop Edison/Bastiaans
De leegstand aan de Kop van de Edisonstraat, hoek Marconilaan is al lang een doorn in
het oog. Het is gelukt om met de eigenaar tot een overeenkomst te komen waarbij de
hoek wordt herontwikkeld, dat wil zeggen dat de panden van Bastiaans en Trudo worden
gesloopt en dat er nieuw gebouw voor terugkomt met nieuwe woningen en een winkel
eronder, In 2022 zal het plan worden uitgewerkt, de bouw zal in 2023 plaatsvinden.

Kop Edison 2: Volkshuisvestingsfonds: onderzoek verbetering Kop Edisonstraat
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Met het nieuwbouwplan zijn we er nog niet. Het zou goed zijn om het hele gebied opnieuw
vorm te geven en in te richten. Er is in het kader van de aanpak Woensel zuid ook geld
beschikbaar gekomen om te onderzoeken, met alle betrokkenen hoe we dat de komende
jaren kunnen vormgeven. Dat wordt nog een belangrijke klus.

6.

Wijkmonitor

de buurtmonitor wordt bijgehouden hoe het met de wijk gaat. Uit de evaluatie van de
wijkaanpak kwam naar voren dat op dat vlak verbetering nodig is. Iedereen wil graag
weten of de doelen waar men zich voor inzet ook echt dichterbij gebracht worden en de
Buurtmonitor is daarvoor niet toereikend. In de wijkvisie Woensel West ligt bijvoorbeeld
een belangrijke focus op het verbeteren van de Kansen van Kinderen. Maar hoe kom je
er nu achter of die kansen ook verbeterd worden. Er zijn wel veel cijfers over de prestatie
van de school maar dat geeft een te beperkt inzicht. De Buurtonderneming wil zich
inspannen om beter te kunnen bijhouden hoe het staat met de prestaties van de kinderen
in Woensel west. Niet alleen de harde cijfers, maar ook of ze zelf en hun ouders vinden
dat het beter gaat of dat het beter moet.
In

Samen met het Verwey Jonker instituut zoomen we met het instrument Wijkmonitor in op
de ontwikkelingen voor specifieke groepen, voor zover we die in openbare cijfers kunnen
achterhalen. Het doel daarbij is om te kijken of we in de wijk nog specifiek aanbod moeten
ontwikkelen voor bepaalde groepen.

7. Communicatie en organisatie
Het buurtcontract zal op verschillende manieren worden gecommuniceerd:
1. Dit format zal alleen gecommuniceerd worden met alle betrokken stakeholders en
professionals die ook een inhoudelijke bijdrage hebben geleverd en actieve
deelname hebben binnen het wijknetwerk.
2. Er zal een versie worden gemaakt in de vorm van een nieuwsbrief die huis aan
huis verspreid zal worden in de wijk en ook online gepubliceerd wordt via de wijk
site. Deze zal samenvattend zijn, voor iedereen helder en leesbaar .
3. Tussentijds zullen we in de nieuwsbrief die 2-3 keer per jaar verschijnt aandacht
besteden aan de verschillende onderdelen buurtcontract en hoe de voortgang
loopt.
De Buurtonderneming bewaakt de voortgang van het Buurtcontract. Dat doet ze samen
met alle stakeholders. Daarvoor zullen de maandelijkse netwerkbijeenkomsten gehouden
worden met alle stakeholders om de voortgang van het buurtcontract te volgen en waar
nodig bij te sturen of aan te vullen.
8 Bewonersorganisaties en gebiedscommissie
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De bewonersorganisatie Stichting Woensel west
De bewonersorganisatie blijft hoofdzakelijk verantwoordelijk voor het sociaal cultureel
programma in de wijk. Zij zijn enerzijds kartrekker van diverse activiteiten maar hebben
ook een ondersteunende en faciliterende rol naar diverse initiatieven.
Ze beheren de Buurtinfowinkel en ondersteunen daarmee de buurtprogramma’s. Zo
stellen zij hun ruimte beschikbaar voor een deel van de taalprogramma’s van de
Buurtonderneming en kan de ruimte gebruikt worden voor diverse overleggen. Zij blijven
een laagdrempelige vorm van ontmoeting organiseren in de vorm van koffieochtenden
voor bewoners. Uiteraard onder voorbehoud van alle maatregelen en waar het wel
mogelijk is coronaproof.
De bewonersorganisatie WIJ Vredeoord
In 2021 is de bewonersorganisatie in deelbuurt Vredeoord officieel opgericht. Zij richten
zich op inzet in Vredeoord, daar waar mogelijk wordt er de samenwerking gezocht met
Stichting Woensel-West. Met name als het gaat om afstemming van activiteiten, grote
activiteiten voor de wijk samen organiseren daar waar mogelijk.
In 2022 zal er gewerkt worden aan 3 hoofddoelen:
-

ontmoeten & verbinden,

-

het vergroten van de kansen voor kinderen en

-

het vergroenen/verduurzamen van de wijk.

De bewonersorganisatie wilt activiteiten organiseren om de buurtbewoners elkaar te laten
ontmoeten en te verbinden. Dit heeft ten doel het tegengaan van de verdeeldheid in de
wijk, het tegengaan van eenzaamheid en de inwoners elkaar te laten helpen met hun
problemen. Ook zetten zij zich in om een bijdrage te leveren in het vergroten van de
kansen van de kinderen in de wijk. Hiermee hopen zij ook een positief effect te hebben op
de ontwikkeling van de kinderen en het overlast door de jeugd te verkleinen. Tot slot willen
zij de inwoners stimuleren om de met elkaar de wijk verder te verduurzamen en
vergroenen.

Van Regiegroep naar Gebiedscommissie
Per 1 jan 2021 zijn alle Regiegroepen in Eindhoven komen te vervallen en zijn we gaan
werken met gebiedscommissies. Het gebruik van de waardebonnen is veranderd. Het
uitgangspunt is: waardebonnen zet je in voor de verbeterpunten uit het buurtcontract. De
regiegroep is omgevormd tot een gebiedscommissie. Hierin krijgen bewoners,
buurtprofessionals en de gebiedscoördinator een rol. Een aanvraag kan nog steeds via
een standaard aanvraagformulier, maar ook bijvoorbeeld via een presentatie. Het sociaal
domein van de gemeente heeft hier positieve ervaringen mee. Door nieuwe manieren van
aanvraag en verantwoording mogelijk te maken, kunnen we beter aansluiten bij wensen
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en mogelijkheden van verschillende bewoners. De gemeente neemt de financiële
administratie weer op zich. Om te werken aan de verbeterpunten krijgt Buurt in Bloei de
vraag om op zoek te gaan naar enthousiaste bewoners en daarmee (of daardoor) een
groter netwerk op te bouwen. Samen zetten we zo de schouders onder méér
betrokkenheid bij de buurt. Hoe de gebiedscommissie er precies uitziet, is maatwerk per
gebied. In Woensel-West bestaat deze uit 5 personen, 3 bewoners, 1 ondernemer en de
gebiedscoördinator. Ondanks de coronamaatregelen zijn er in 2021 diverse aanvragen
binnen gekomen bij de gebiedscommissie, Het blijft een uitdaging om bewoners te
enthousiasmeren en te ondersteunen voor een nieuw initiatief, dat bijdraagt aan de
leefbaarheid in de wijk.

9.

Aandacht voor diversiteit en inclusie

In Woensel-West willen we dat iedereen er toe doet en iedereen mee mag doen, het
gebied is erg kleurrijk aan allerlei type bewoners en culturen. Een mengelmoes aan
diverse mensen die met elkaar fijn willen wonen. De een mengt zich meer dan de ander,
maar het tolerantieniveau naar elkaar is hoog.
De gemeente heeft aan Tante Netty gevraagd om actief mee te denken omtrent dit thema,
hoe bereiken we allerlei soorten mensen en hoe vertalen we de opgehaalde informatie
naar beleid en wijkaanpak. Het jaar 2021 was een bijzonder jaar voor Tante Netty.
Ondanks de Corona pandemie zijn er toch bijzondere projecten gerealiseerd die juist in
een pandemie enorm van waarde zijn. Het doel was om met kunst en design op
wijkniveau bij te dragen aan bewustwording, empowerment en onderlinge verbinding in
een wereld die niet altijd even overzichtelijk en inclusief lijkt. Zij hebben zich verdiept in
systemen, principes en mogelijkheden van artistiek onderzoek.

Wikken&Wegen
Eén van deze projecten is Wikken&Wegen. Afgelopen zomer gingen zij de wijk in om
bewoners objecten en verhalen met elkaar te laten ruilen. Zij hebben een zeer diverse
groep bewoners bereikt die allemaal zeer bijzondere objecten en verhalen hebben
gedeeld met elkaar. Niet alleen het ontvangen maar ook het weggeven van een object
kreeg een persoonlijke betekenis. De verhalen zijn allemaal vastgelegd door fotograaf
Miranda Gashi en nog alleen dit jaar nog te zien op de bouwhekken in de Reaumurstraat.

De club van ….
In samenwerking met de gemeente Eindhoven is er een methode ontwikkeld om met een
diverse groep in gesprek te gaan over wijkthema’s. In samenwerking met een antropoloog
en ontwerper heeft Tante Netty ‘de club van’ ontwikkeld. ‘De club van’ is een bakfiets met
een uitklaptafel waarop bewoners met kaartjes kunnen aangeven in hoeverre een thema
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persoonlijk van belang is. Dit gaf de ingang om over thema’s in gesprek te gaan. De
volgende stap zou zijn om vanuit deze methode wijkambassadeurs te werven.
Bijvoorbeeld ‘De club van groen’ of ‘De feestclub’. Op deze manier worden bewoners met
elkaar verbonden vanuit een gezamenlijke interesse. Deze methode is zo laagdrempelig
mogelijk gemaakt voor een diverse groep bewoners door alle kaartjes in het Engels,
Arabisch en Nederlands aan te bieden en het zo visueel mogelijk te ontwerpen.

En dan nu in 2022
Samen met Studio Davy de Lepper wordt het gesprek opgestart rondom solidariteit. Er
gaat gesproken worden over jezelf zijn en elkaar zichzelf laten zijn, vooral rondom de
onderwerpen gender en seksualiteit. Dit wordt samen met de basisschool ’t Palet en Kids
plus gedaan. Davy de lepper is onder andere een educatieve video aan het maken over
dit onderwerp met mensen uit de wijk. Ook creëren we een veilige basis van mensen als
supporters genaamd: Homohooligans. Deze zijn straks in het straatbeeld te herkennen
aan de heuse supporter sjaal.
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