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Doelstelling  
 

Stichting Buurtonderneming Woensel-West is opgericht d.d. 26 mei 2009 en de 
stichting heeft als doel om op basis van vastgestelde visies en plannen samen te 
werken aan de uitvoering van sociale, economische en fysieke opgaven in Woensel-
West. Tevens is één van de doelstellingen het mede coördineren van activiteiten en 
projecten gericht op de wijk ter realisatie van de in de Wijkvisie Woensel-West 2011 
beschreven doelen. Tot slot is een doelstelling om in het algemeen bijdragen te 
leveren aan de emancipatie van bewoners en het verbeteren van de beleving van de 
fysieke leefomgeving (decor) en verbetering van het imago van de wijk Woensel-
West. Vanaf 2011 vinden er activiteiten plaats binnen de stichting. 

 

Bestuurssamenstelling 

Het bestuur wordt gevormd door onbezoldigde bestuurders uit de geledingen Trudo, 

Gemeente Eindhoven en de bewonersorganisatie, voorgezeten door een 

onafhankelijke voorzitter. 

Voorzitter:     Yvonne van Mierlo 

Secretaris en penningmeester:  Jos Goijaerts 

Bestuurslid    Saskia Kweens 

Bestuurslid    Eja Praasterink 

 

Activiteiten 2021 
 

Jaarlijks worden de activiteiten gepubliceerd in het Buurtcontract. Dat is te vinden op 

de website van Woensel-West. De belangrijkste programma’s betreffen de 

buitenschoolse activiteiten voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar. Daarnaast 

worden activiteiten opzet en ondersteund gericht op de kwetsbare buurtbewoners. 

Onderdeel daarvan zijn de wijkevents, zoals Bouwdorp voor kinderen, 

Kindervakantieweek, Kerstmarkt en Woensel Westival. Ook wordt samengewerkt  

met GGZE (ontmoeting) en Sociaal raadslieden (Financiële Werkplaats XL) en de 

Buurtwerkkamer Coöperatie, in projecten gericht op deze doelgroep. 

In 2020 heeft de Buurtonderneming een proces in gang gezet om het programma, 

gericht op kansenongelijkheid voor de schoolgaande kinderen zelfstandig te maken. 

In 2021 zijn daarin belangrijke stappen gezet. zoals het oprichten van de Stichting 

Kansen voor Kinderen. Ook is besloten voor de Buurtwerkkamer 360 een eigen 

organisatie op te richten met een eigen financiering. In 2023 zal dat verder vorm 

moeten krijgen, zodat op dat gebied de Buurtonderneming een stap terug kan doen..  

In 2021 zijn de programma’s die door de COVID maatregelen in een beperkte en 

aangepaste vorm werden uitgevoerd weer opgepakt, maar het zal nog veel tijd en 

energie vergen om weer alles op te zetten.  


