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DESIGN YOUR OWN BIKE

Dé  2-wielerspecialist in Stratum

Tweewielerservice 

WieringaMijnMuziekles organiseert muzieklessen op kinderdagopvang en 
basisscholen in de regio Eindhoven, wij zitten op 2 locaties in Stratum.

• Heezerweg 87
• Floralaan-west 264

Leuke activiteiten zoals: Bandoptreden, CD opname, masterclass 
en clinics. De meeste activiteiten zijn gratis, zodat jij inspiratie kan 

blijven halen uit jouw instrument.

 Bezoek de website en probeer eens een gratis proefl es!
www.MijnMuziekles.nl

Heezerweg 87 Eindhoven •  www.mijnmuziekles.nl

• Makelaardij

• Hypotheken

• Verzekeringen 

www.denismakelaardij.nl

Dynamisch, jong, energiek 
en... Stratums !

Winkelstraat 16 • 5644 EK Eindhoven

T 040 2115152 • E info@denismakelaardij.nl

DONDERS SCHOENEN 
Winkelstraat 15 5644 EK Eindhoven Tel: 2113137

Schoenen in verschillende wijdtes
Vakkundige meetapparatuur 
Goed advies 
Redelijke prijzen

DONDERS SCHOENEN 

Schoenen in verschillende wijdtes
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Gattino
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Zat: 11 - 17 uur
en op afspraak

W: www.megafloorandmore.nl
E: info@megafloorandmore.nl
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Officiële opening Sporthogeschool
Sinds de laatste week van augustus 
zijn ze er: de studenten van Fontys 
Sporthogeschool Eindhoven. Na de 
oplevering in juni en de verhuizing van 
de vele sport— en lesmaterialen vanuit de 
locaties uit Sittard en Tilburg, zijn de lessen 
nu echt begonnen. 

Openingsweek 
Eind oktober zal het gebouw officieel worden 
geopend tijdens een speciale openingsweek. 
Woordvoerder Pieter Cornelissen: “In die week 
geven we verschillende doelgroepen de kans 
om kennis te maken met Fontys Sporthoge-
school. Zo vinden er gedurende de week ac-
tiviteiten voor medewerkers van Fontys en Ge-
meente Eindhoven plaats en worden er een 
congres en een grote reünie voor oud-studen-
ten georganiseerd. Op donderdag 25 oktober 
vindt de officiële opening plaats.”
 
KidZcity
Speciale aandacht is er voor de omwonen-
den en overige inwoners van Eindhoven. Na 
het grote succes van vorig jaar hebben Gen-
neper Parken, Sportformule Eindhoven en Fon-
tys Sporthogeschool Eindhoven nogmaals de 
handen ineen geslagen voor de organisatie 
van KidZcity 2012. Op 24 oktober wordt het 
Indoor-Sportcentrum Eindhoven en het gebouw 

van Fontys Sporthogeschool wederom omgeto-
verd tot ééndaags attractiepark waarbij uitda-
gende en aansprekende activiteiten  centraal 
staan. 

Meet & Greet
Op zaterdag 27 oktober organiseert Genne-
per Parken een Meet & Greet waarin alle inwo-
ners van Eindhoven de gelegenheid krijgen om 
uitgebreid kennis te maken met het unieke sport- 
en recreatiegebied inclusief de nieuwe Spor-
thogeschool. Tijdens deze dag zullen alle ac-
commodaties en verenigingen van Genneper 
Parken zich op een spectaculaire manier pre-
senteren in Fontys Sporthogeschool Eindhoven. 

Meer informatie over Fontys Sporthogeschool 
Eindhoven en de openingsweek via:
www.sporthogeschooleindhoven2012.nl.

Woonzorggroep Vitalis en het 
Parktheater gaan een unieke 
samenwerking aan. In November 
brengen bewoners van Vitalis 
Wilgenhof, samen met nog zelfstandig 
wonende inwoners van Eindhoven en 
omstreken, de toneelvoorstelling ‘Jane 
Eyre’ op de planken in het Parktheater. 

De spelerstroupe bestaat uit een twaalftal oude-
ren: sommige acteurs kennen nauwelijks fysieke 
problemen, anderen zijn aan een rolstoel ge-
kluisterd  en er zijn demente acteurs . Ze zijn al-
lemaal bereid Het Grote Avontuur aan te gaan. 
‘Jane Eyre‘, naar de befaamde roman van 
Charlotte Bronté, beloofd een indrukwekkend 
kostuumdrama te worden. De regie van deze 
theaterproductie is in handen van Coördinator 
Kunst & Cultuur Ivo van Megen. Hij regisseer-
de al vijfmaal met groot succes toneelvoorstel-
lingen met bewoners van Vitalis. Van Megen 
gaat nooit uit van de  onmogelijkheden van 
de oudere spelers, maar zet hen in hun authen-
tieke kracht. Zo is een klompvoet geen handi-
cap meer, maar sluipt deze dienstbode met sle-

pende tred door nachtelijke trappenhuizen. En 
hoe theatraal wordt een door reuma verwron-
gen hand als de actrice verwoede pogingen 
onderneemt een hemelbed in brand te steken...  
Ook worden persoonlijke ervaringen van de 
acteurs verweven met het oorspronkelijke ver-
haal: in de roman stortregent het voortdurend, 
wie is er tijdens zijn vakantie niet eens volko-
men verrast door een hoosbui? 

Iedereen is van harte uitgenodigd een van de 
voorstellingen in Het Parktheater bij te komen 
wonen. ‘Jane Eyre’ speelt op 16, 17, 18, 20, 21 
en 22 November, aanvang 19.00 uur (zondag 
14.30  uur). Kaarten kunt u reserveren via Het 
Parktheater.

Vitalis brengt Jane Eyre in Parktheater

Senioren van Vitalis Wilgenhof brengen toneel 
in het Parktheater

Van de redactie
Dit is het derde nummer van 
stadsdeelmagazine De Stratummer 
en het is alwéér wat dikker dan 
het vorige. In dit nummer haalt 
onze burgemeester Rob van Gijzel  
herinneringen op aan zijn jeugd 
in Stratum, nemen we een kijkje bij 
de Zusters op De Burgh en in de 
Rochusbuurt. Ook is er nieuws over 
het winkelcentrum Boulevard Zuid 
en de Bloemenbuurt. En natuurlijk 
nog heel veel meer.

Uitgave: Stichting De Stratummer
Redactie: 

T: (040) 211 32 89

stratummer@onsneteindhoven.nl
www.stratummer.nl

Productie en 
advertentie exploitatie:

T: (040) 2123 886

Oplage: 15.000 

Verspreiding: 12.500 exemplaren huis 
aan huis, separaat of samen met Groot 
Eindhoven. 2.500 exemplaren los op 

tien vaste punten in Stratum.
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De Burgh terug in oude glorie
Iedere Stratummer kent natuurlijk De 
Burgh, het prachtige kasteelachtige 
gebouw op de hoek van de 
Geldropseweg en de Ring. Het is 
van de ‘Kerkelijke Instelling Erfgoed 
Glorieux’. Hier genieten de Zusters van 
Barmhartigheid van een welverdiende 
oude dag, samen met leden van 
andere congregaties en alleenstaande 
ouderen met een religieuze of christelijke 
achtergrond.

De Burgh is al vanaf 1936 in het bezit van de 
Zusters en heeft dienst gedaan als inrichting 
voor psychiatrische patiënten. De zusters heb-
ben er bewust voor gekozen het Glorieuxpark 
niet te verkopen aan een projectontwikkelaar 
maar juist geschikt te maken voor passende, 
toekomstige, bewoners. 
Zelf willen ze er als groep waardig kunnen ster-
ven en er voor zorgen dat op het landgoed op 
de een of andere wijze ‘werken van barmhar-
tigheid’ voort gezet kunnen worden. Het viel de 
Stratummer op dat De Burgh deze zomer in de 
steigers stond en dat was een reden om eens 
te gaan praten met Ed Smolders, directeur van 
de instelling.

Hoe oud is De Burgh?

“Met de tuinaanleg is in 1911 begonnen, de 
bouw ging een jaar later van start . De op-
dracht werd gegeven door Norbertus Smits 
van Oyen, een welgestelde patriciër uit Eind-
hoven. Hij kocht het complex in 1905, toen het 
nog maar liefst 130 hectaren groot was. 

De Burgh werd gebouwd op de plaats van de 
oude Burgh, uit ongeveer1750. Dat was een 
kasteel met twee boerderijen, waarvan nog en-
kele resten zichtbaar zijn vlakbij de oude beuk 
uit die tijd; de oudste boom van Eindhoven! 

Deze plek is al bewoond sinds 1340, er stond  
altijd een min of meer versterkt huis met daar 
omheen een gracht. 
De vijver achter de huidige Burgh dateert van 
1911, de grond daaruit was nodig om het 
nieuwe gebouw omhoog te brengen. Dat ligt 
namelijk 2.30 meter boven het niveau van de 
Geldropseweg. Ooit sloot dit landgoed aan 

op het landgoed van de familie Be-
ken Pasteel, het landgoed wat nu Ei-
kenburg heet. Smits van Oyen heeft 
zijn nieuwe nieuw huis laten ontwer-
pen door Jos Cuypers, zoon van de 
beroemde architect Pierre Cuypers, 
van het Rijksmuseum en Centraal 
Station in Amsterdam en van onze 
eigen Sint Catharinakerk. 
Het werd een gebouw in de zoge-
naamde eclectische stijl, een combi-
natie van verschillende bouwstijlen. 
Uit hetzelfde jaar stamt ook het tuin-

plan van Jules Buyssens uit Ukkel. Die twee heb-
ben goed samengewerkt want aan de achter-
zijde van De Burgh zie je dat zichtlijnen in het 
park goed aansluiten op het gebouw, terwijl 
de vorm van het gebouw doorloopt in de vorm 
van het terras aan de voorzijde. Nu we met de 
restauratie van De Burgh begonnen zijn willen 
we ook de terrassentuin weer terugbrengen vol-
gens de oorspronkelijke tekeningen, want an-
ders is het niet compleet. Het is tenslotte als 
een eenheid ontworpen. Straks zal het Burgh-

complex weer terug gebracht zijn in de staat 
waarin het in 1912 oorspronkelijk gebouwd is, 
zowel qua inrichting als afwerking.”

Dat betekent dus dat er straks in Stratum een 
authentiek honderd jaar oud gebouw te 
bewonderen is? 

“Inderdaad en daarvan zijn er in Eindhoven 
niet veel te vinden.”

 
Hoe zijn de Zusters van Barmhar-
tigheid hier 1936 terechtgekomen?

“Smits van Oyen heeft De Burgh 
bewoond tot 1930 en is toen ver-
trokken naar het buitenland. Daarna 
heeft het een tijdje leeg gestaan en 
is het aangekocht door de congre-
gatie. Oorspronkelijk kwamen die 
halverwege de negentiende eeuw 
naar Nederland vanuit het Belgi-
sche Ronse, niet ver van de Franse 
grens. 

Dat was een textielstad in verval, op 13.000 
inwoners kende de stad 6000 bedelaars en 
de stichter van de congregatie Stefaan Modest 
Glorieux, die daarmee als jonge priester werd 
geconfronteerd, nam allerlei initiatieven om wat 
aan die ellende te doen. Daarbij kreeg hij hulp 
van anderen, waaronder vrouwen, die zich 

verenigden in de Congregatie van Barmhar-
tigheid. Vanuit Ronse zijn die zusters in 1853 

Woon– en recreatiegebouwen op het Glorieuxpark

Ed Smolders, directeur Glorieuxpark

De Jachtkamer; weer terug in oorspronkelijke stijl

Ook het interieur wordt gerestaureerd.

Stefaan Modest 
Glorieux
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Nieuwe ‘nul-energie’ groepswoning

ook naar Nederland gekomen. 
Ook hier was grote behoefte 
aan mensen die psychiatrische 
patiënten wilden verzorgen. De 
congregatie groeide daarna in 
Nederland gestaag en had de 
zorg over patiënten in verschil-
lende inrichtingen. In 1936 is in 
De Burgh uiteindelijk een soort 
nazorginstelling gekomen voor 
een wat lichtere categorie pa-
tiënten. In het begin honderd 
vrouwelijke patiënten, verzorgd 
door acht zusters die zelf sliepen in de kelder. 
Met het gebouw kochten de zusters ook twaalf 
hectaren grond, feitelijk het tuingedeelte. Op 
de rest van het landgoed zijn uiteindelijk de om-
liggende wijken gebouwd zoals het Witte dorp 
en het Burghplan.

De zusters hebben nog tot ver in de jaren ze-
ventig hier patiënten verzorgd, maar geleidelijk 
aan trad er vergrijzing op en veranderde de 
maatschappij waardoor de rol van religieuzen 
in ziekenhuizen en instellingen werd overgeno-
men door professionele krachten. De laatste 
patiënten vertrokken in 1980 en kort daarna 
werd besloten om alle zusters van de congre-
gatie uit Nederland na hun pensioen naar De 
Burgh te laten komen. Op het terrein van de 
Burgh werd daarom een kloosterverzorgings-
huis gebouwd.

In 1992 kwam de vraag van een andere con-
gregatie, de Zusters van Liefde uit Venray, of ze 
hier ook konden wonen. Ook voor die zusters 
is op het terrein een gebouw neergezet. Vanaf 
2006 werd de zorgbehoefte groter en moes-
ten er ook verpleeghuisfuncties komen en bo-
vendien kwamen de broeders van Dongen, de 
mannelijke tak van Glorieux, met het verzoek 
hier te mogen wonen.  Voor hen is in 2009 het 
gebouw Depoorter geopend.
Uiteindelijk is daar een huisvestingsplan voor 
het hele terrein uit voortgekomen, gebaseerd 
op een zorgomvang van 150 personen. Alleen 
op zo’n schaalgrootte kun je het op termijn vol-

houden en kun je ook allerlei 
noodzakelijke functies financie-
ren. Je kunt tenslotte niet door-
gaan tot de laatste zuster op 
een dag het licht uitdoet.”  

Dat brengt dus de 
nodige organisatorische 
veranderingen mee.

“Ja, alleen al het feit dat een 
kerkelijke instelling als Glorieux 
per definitie alleen door reli-

gieuzen kan worden bestuurd betekent dat je 
na moet denken over een ander bestuursmo-
del. Het nieuwe model is ook een kerkelijke 
instelling, namelijk de Kerkelijke Instelling Erf-
goed Glorieux, met dezelfde opdracht als de 
oorspronkelijke congregatie, maar wel met een 
bestuur dat in de toekomst ook uit leken mag 
bestaan.”

Maar ook de bewoners zullen dan 
uiteindelijk uit leken bestaan want de groep 
religieuzen wordt natuurlijk steeds kleiner.

“Inderdaad. Daarom hebben we de deur 
opengezet voor alleenstaanden met 
een christelijke achtergrond, en daar-
van wonen er inmiddels ook een stuk 
of tien hier. En we hebben bijvoor-
beeld een paar oud pastoors hier 
wonen. Daarvoor is vaak ook weinig 
geregeld als ze met pensioen gaan. Van 
die nieuwe categorie bewoners wordt natuur-
lijk wel verwacht dat ze zich kunnen verenigen 
met de levensstijl hier. De maaltijden bijvoor-

beeld vinden hier altijd gezamenlijk plaats, het 
is hier tenslotte feitelijk een klooster. Het –vlees-
beperkte– menu wordt op biologische basis 
bereidt in onze eigen warme keuken en is voor 
iedereen hetzelfde. Maar altijd topkwaliteit en 
zeer voedzaam; een menu wat klopt bij onze 
levensstijl. Dat past trouwens ook prima in onze 
meest recente ambitie: duurzaamheid.
De komende jaren zal het Glorieuxpark zich 
verder gaan ontwikkelen op het gebied van 
kleinschalig wonen, duurzaam bouwen, het 
opwekken van eigen (zonne)energie en bio-

logische voeding. Zo zijn we bijvoorbeeld 
erg bewust met energiegebruik. Onze nieuwe 
groepswoning is een zogenaamde nulenergie 
woning, de enige in Europa en misschien wel 
van het heelal. Dat bereiken we met zonne-
energie, warmtepompen, lage temperatuur ver-
warming en een isolatiewaarde die vijf keer on-
der de norm ligt. Het mooie van de bewoners 
hier is dat ze juist voor dat soort dingen zeer in 
zijn, want het is voor hen een kwestie van zorg-
vuldig omgaan met de schepping. Bovendien 
zijn de zusters van huis uit uitermate praktisch 
aangelegd, dus een overtuigend voorstel kan 
vaak zonder veel tijd te verliezen snel worden 
gerealiseerd. Wat dat betreft heb ik als direc-
teur hier een ideaal bestuur. En daarom ook is 

mijn werk hier niet te vergelijken met mijn 
vorige functies bij reguliere zorginstellin-
gen, hier wordt alles uiteindelijk gefun-
deerd door de ideële basis die ooit 
de opdracht was van Stefaan Modest 
Glorieux zelf. Wij proberen dus met 

deze instelling op eigentijdse wijze de 
goede werken van barmhartigheid te laten 

voortgaan.”

Tot slot, de renovatie van het hoofdgebouw 
en het park past dat ook in die ideële basis?

“Het gebouw en de omliggende tuin zijn ook 
onderdeel van ons erfgoed. Het werk van de 
zusters is natuurlijk de basis maar dit gebouw 
heeft het sinds 1936 mogelijk gemaakt dat 
werk hier te doen. Natuurlijk hebben de zusters 
in het begin eerst overwogen of ze het geld 
voor renovatie niet beter aan projecten in de 
derde wereld konden besteden, maar als we 
allerlei voorzieningen uitbouwen en herstarten 
op dit terrein moeten we ook dit historische ge-
bouw, als ons voornaamste uithangbord, terug 
brengen naar het niveau dat het verdient. 
En het krijgt op termijn in haar gerenoveerde 
staat ook weer een nuttige functie, bijvoor-
beeld als gastenverblijf. De kapel hiernaast is 
inmiddels onderdeel van een zeer bijdetijds 
vergadercomplex annex bezinningscentrum en 
je kunt je voorstellen dat de Burgh zelf naast 
huisvesting van bestuur en administratie van 
onze instelling straks ook als gastenverblijf 
voor het bezinningscentrum functioneert.”

De Beuk, oudste boom van 
Eindhoven

De Kapel is nu onderdeel van een modern 
conferentie/bezinningscentrum.

Anneke Meulman heeft een opmerkelijke carrièrestap gedaan: twintig jaar lang was ze 
zelfstandig grafisch ontwerper. Sinds vier maanden werkt ze als leerling verzorgende 
op het Glorieux park. 

“Het was een hele stap maar ik vind het nu fantastisch” zegt 
ze. “Ik volg naast mijn werk hier tegelijk een opleiding tot 
Verzorgende IG, zeg maar de verplegingsopleiding voor 
verzorgingstehuizen. Bijzonder aan mijn werk hier is dat ik als 
verzorgende samen met een collega elke dag met dezelfde 
zeven bewoners werk. Zo vormen we min of meer een soort 
familie met elkaar. 
Het is super dankbaar werk, op een heel speciale plek. 
In dit verzorgingstehuis hebben de bewoners bijna allemaal 
zelf ook een verzorgend beroep gehad. De zusters en 
broeders weten als geen ander wat dit werk inhoudt en laten 
daarom blijken dat ze dankbaar zijn voor wat je doet. Voor 
mij als leerling maakt dat het werk hier extra bijzonder.”

Werken en leren op Glorieuxpark
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Rob van Gijzel
Iedereen in Stratum zal Rob van Gijzel wel kennen want hij is nu al vierenhalf jaar burgemeester in Eindhoven. 
De enige stad waar hij burgemeester wilde worden want zijn wortels liggen hier diep verankerd. In Stratum namelijk.

Interview 

Kruidenier Viswinkel Koelewijn

Piuslaan

“Mijn opa was in 1933 een 
van eerste gemeenteraadsleden 
voor de SDAP in Eindhoven. Op 
de dag dat hij raadslid werd 
zei de pastoor tegen mijn oma 
dat ze van haar man af moest, 
want een katholieke vrouw 
kon niet getrouwd zijn met een 
socialistisch raadslid. 

Dat heeft ze natuurlijk 
geweigerd en het was meteen 
de laatste dag ze hun familie en 
schoonfamilie hebben gezien. 
Katholieke mensen uit de buurt 
moesten van de pastoor de 
straat oversteken als ze voorbij 
hun huis kwamen, ze mochten 
niet bij mijn opa over de stoep. Hij was vanaf 
toen natuurlijk ook verstoken van werk want 
als rooie kwam je ook niet bij Philips of DAF 
binnen in die tijd. Hij is toen aan de Boschdijk 
samen met anderen de sociaaldemocratische 
werkgemeenschap ‘Helpt Elkander’ begonnen 
en werd colporteur van dagblad Het Volk. 
Ook begon hij een particuliere bibliotheek met 

boeken van de Arbeiders Pers. Ik ben dus uit 
een echt rood nest afkomstig, mijn vader werd 
journalist bij het Vrije Volk, en was in Eindhoven 

onder andere voorzitter van de PvdA. Het is 
dus niet raar dat ik al heel jong politiek actief 
werd, al vanaf mijn zestiende. 

Piuslaan
Tot die tijd heb ik ook altijd in Stratum gewoond. 
Wij woonden op de Piuslaan 94 dat is tussen 
de Heezer– en de Leenderweg en aan de 

binnenkant van 
de Ring. Dat 
waren dubbele 
woningen en 
wij hadden de 

bovenwoning. 
Daar ben ik komen wonen toen ik 
twee was en ik verdwaalde prompt dezelfde 
dag. Ik werd later aangetroffen in het pand 
ernaast. 

Bij ons schuin aan de overkant op de hoek 
van de Leenderweg zat Karel van Lippen, de 
fietsenmaker. Daar tegenover zat Sjaantje de 
kruidenier. Daar werd ik vaak met een boekje 
naartoe gestuurd om boodschappen te doen 
die dan later in de maand werden afgerekend. 
Wat hadden we toen in Stratum nog meer? 
Drogisterij Lachniet en natuurlijk: visboer 
Koelewijn, jawel de vader van Peter. Ik kan me 
herinneren dat de rondweg werd aangelegd 
en er nog geen verkeerslichten waren. Vanaf 
waar wij woonden keek je eigenlijk uit op de 
Korianderstraat. De wijk Nieuwe Erven moest 

nog helemaal gebouwd worden.

Ik zat op kleuterschool in de 
Alpenroosstraat en ging daarna 
naar de Nutsschool aan de 
Norbertuslaan. Mijn favoriete 
plek in die tijd was een metalen 
klimtoestel ‘de raket’ in het 
Bonifaciuspark. Je moet je 
voorstellen dat ik daar John Glenn 
speelde. Dat was de eerste 
Amerikaan die een bemande 
ruimtevaart maakte. En jawel, 
wij hadden dus onze eigen raket 
daar in het park. Dat ding zou 
nu absoluut niet meer mogen hij 
was meters hoog en er lagen 
gewone betonnen tegels onder. 

Tegenwoordig wordt een wipkip al gevaarlijk 
gevonden. Ik heb daar als kind heel veel 
gespeeld en heb dat altijd geweldig gevonden. 

Blauwe badje
Toen ik weer voor het eerst terug kwam op die 
plek, in de tijd dat ik op campagne was voor 
het burgemeesterschap, zag ik hoe het Blauwe 
badje er bij lag. Verwaarloosd en ongebruikt. 
Maar ik weet hoe geweldig die badjes zijn 
voor kinderen en toen het Bonifaciuspark op 
de schop ging ontstond het idee dat het badje 
maar helemaal weg moest. Kans op legionella, 

dat soort discussies. Ik heb toen 
gezegd: dat zal toch wel op te 
lossen zijn?  Het badje wordt 
nu opgeknapt en blijft dus waar 
het was. Iedereen kan een 
badje in achtertuin hebben maar 
dit is veel leuker. Alle kinderen in 
het park bij elkaar!

Van mijn hele jeugd in Stratum 
kan ik alleen maar zeggen dat 
die geweldig was. De hei op, 

het bos in. Wat hebben we daar een tijd 
doorgebracht! Het Kanunnikensven was een 
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Een uniek project onder begeleiding van professionele tuinlieden

Glorieuxpark - Geldropseweg 170 - 5613 LN Eindhoven

Glorieuxpark zoekt enthousiaste vrijwilligers met groene 
vingers voor het onderhouden van de historische tuin

Aantal uren en werktijden in overleg 

Iets voor u? Neem dan contact op met mevrouw C. Peels, coördinator vrijwilligerswerk
Zij is bereikbaar per telefoon: 040 – 2947500 of per e-mail: c.peels@glorieuxpark.nl  

heel bijzondere plek waar een bijzonder 
visje voorkwam. Het hondsvisje. Het water 
in het ven is een zure biotoop waarin alleen 
die visjes kunnen overleven. Het is ook heel 
bijzonder vanwege dat drijvende eiland in het 
midden, vandaar de naam ‘Kannunikensven’. 
Kanunniken waren geestelijken met een 

‘tonsuur’, de ronde geschoren plek 
op hun hoofd. Dat eiland is eigenlijk 
een drijvende hoogveenlaag, en 
daar ben ik natuurlijk wel eens op 
geweest. Je moest dan wel flink blijven 
doorlopen want anders zakte je er 
gewoon doorheen. Stekelbaarsjes 
vingen we in het slootje rondom De 
Burgh. Daar liep ik trouwens ook 
een longontsteking op in een heel 
koude winter omdat ik een ijsschots 
los probeerde te springen. Dat lukte 
zo goed dat ik er onderschoot en 

drijfnat werd maar vervolgens niet naar 
huis toe durfde.

We hebben veel gesport. Basketbal, 
voetballen, honkballen en korfballen op 
de Heihoef. En we kwamen natuurlijk in 
het gebied wat nu Genneperparken heet, 

waar de Dommel doorheen 
stroomt en waar in die tijd nog 
het Heliport van Sabena was, 
het helikoptervliegveld. 

Op de plek waar nu het 
openluchtmuseum is was natuurlijk 
ook toen al water. Ik herinner me nog 
dat we probeerden met een ton en 
een stok over het water te komen. 

Niet gelukt natuurlijk en het leverde 
me weer een nat pak op, maar nu 
gelukkig met warm weer. Geweldige 
omgeving, allemaal verschillende 

plekken waar wij als kinderen of jongeren 
altijd dingen samen deden. 

Hangplekken
Net zoals er nu hangplekken zijn waar jongeren 
elkaar tegenkomen. Er wordt nogal snel 
negatief over gedaan vind ik: ‘hangplekken’ 
dat klinkt al negatief. Maar wij en iedereen 
heeft van die plekken gehad. Waar het om 
gaat is dat kinderen en jongeren uitdagingen 
nodig hebben maar ook grenzen moeten leren 
kennen. En die moeten komen van ouders en 
buurtgenoten of van de politie en onderwijzers. 

Kinderen leren niet thuis achter de computer 
sociaal mens te zijn maar vooral buiten. Ruzie 
maken en weer bijleggen. Spelen, afspraken 
maken en compromissen sluiten, dat soort 
dingen leer je allemaal buiten en met elkaar. 
En de tolerantie om kinderen buiten de ruimte 
te gunnen is buitengewoon belangrijk. 
En in Stratum kan dat gelukkig ook nu 
nog volop!”Het Kannunikensven (foto: Toon Vogels)

Heliport

Het Blauwe badje
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Rochusbuurt: dorpsgevoel in de stad

Oud en nieuw(er) in de Kettingstraat

Rochusstraat in 1920:  Slagerij op de hoek Oud en nieuw(er) in de Rochusstraat

Bombardement Hoefkestraat

De Rochusbuurt is de wijk tussen 
Sint Jorislaan, Geldropseweg en 
de Stratumsedijk. Het is een van de 
oudste buurten van Stratum want het 
werd gebouwd vanaf 1900. Langs 
de – toen nog – onverharde Sint 
Jorislaan kwamen de eerste woningen, 
kleine landarbeiderswoningen, met direct 
daarachter de Blauwververij. Ook de 
Geldropseweg kwam toen tot ontwikkeling, 
vooral omdat de paardentram naar 
Geldrop er over reed. 

Zo ontstond geleidelijk een kleine woonwijk 
binnen een aantal belangrijke verkeersaders 
en grenzend aan andere zeer karakteristieke 
wijken van Stratum. Aan de westkant de villa-
wijk Den Elzent, Aan de noordzijde de Iriswijk, 
ooit bewoond door arbeiders van de Karel 1 
sigarenfabriek van Henri van Abbe. En aan de 
oostkant ligt het ook al bijzondere Witte Dorp 
van architect Dudok. Het is een deel van Stra-
tum wat oudere en moderne woningen kent, en 
verschillende straten waarin de dorpse omge-
ving van begin twintigste eeuw nog bewaard 
gebleven is. De Rochusbuurt lijkt al deze ken-
merken in zich te verenigen.

Opbouw
De wijk heeft tot 1950 een geleidelijke op-
bouw gekend. Percelen werden vaak door 
particulieren individueel bebouwd. Zeker voor 
een wijk midden in stedelijk gebied waren de 
percelen groot en dus de bebouwingsdichtheid 
relatief laag. Er ontstond een wijk met gesloten 
bouwblokken, die behoorlijk grote binnenterrei-
nen omsloten. Daardoor kon er zich in de wijk 
een groot  aantal verschillende functies ontwik-
kelen. Naast de blauwververij, was er ooit 
een timmerfabriek, een marechausseekazerne, 
een verbindings- bunker van het leger, een 

doodskistenfabriek, de 
loods van een verhuisbe-
drijf en verschillende ga-
ragebedrijven. 
Middenstanders ves-
tigden zich al gauw 
op vrijwel elke straat-

hoek, nu nog zichtbaar in de 
bouwwijze van veel hoekpanden.

Oorlog
Wonen in een rustieke centrumwijk is leuk, tot-
dat de oorlog uitbreekt, tenminste dat bleek 
wel in de Tweede Wereldoorlog. In september 

1944 vulden zich de Stratumsedijk en de Her-
togstraat met geallieerde konvooien richting het 
noorden. En die konvooien werden door de 
Duitsers vanuit de lucht aangevallen

Grote gaten in de wijk zijn nog zichtbaar in 
de Pastoor Dijkmansstraat, de Hoefkestraat en 
wat nu het Hertog Hendrik van Brabantplein is. 
Sommige plekken bleven decennia lang braak 
liggen. En in de jaren zestig sloeg geleidelijk 
het verval toe. De karakteristieke bebouwing 
werd aan de randen afgebroken en vervangen 
door hoogbouw. Particulieren trokken weg, en 
huisjesmelkers kochten de goedkope woningen 
om te exploiteren voor kamerbewoning. 

Niet bevorderlijk voor de sociale cohesie want 
de eigenaarbewoners zagen de studenten met 
lede ogen aan. Dankzij een toen al zeer actie-
ve buurtvereniging werd het gemeentebestuur 
zich bewust van de problemen. In de jaren ze-
ventig werd de Rochusbuurt een stadsvernieu-
wingswijk. 

Ander aanzien
Particuliere woning-
verbetering werd 
gestimuleerd, er 
werden plannen 
gemaakt om lege 
plekken in te vul-
len, er kwam een 
verkeerscirculatieplan 
en nieuwe bestem-
mingsplannen traden 
in werking. Uiteindelijk 
kreeg de wijk vanaf 
de jaren tachtig een an-
der aanzien.

In 1988 werden 
de duplexwoningen 
aan de Kettingstraat, 
Rochusstraat en 
Hoefkestraat gesloopt, 
spouwmuurproblemen 
bleken onoplosbaar. 
Vanaf 1990 kwam daar nieuwbouw voor in 
de plaats. Gelukkig zijn nog een paar 
blokken met welgeteld zesendertig van 
de karakteristieke duplexwoningen 
gebleven.
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Erwin van Melis is de wijkagent van de 
Rochusbuurt. En verder van Den Elzent, 
Iriswijk, havenhoofd en Looijakkers. Naast 
zijn werk als wijkagent vult Erwin een 
deel van zijn tijd ook als motoragent en 
internetrechercheur. 

De Rochusbuurt ligt naast de Iriswijk en Erwin 
probeert vertegenwoordigers van beide 
wijken altijd zoveel mogelijk tegelijkertijd 
aan tafel te hebben. “Samen sta je sterk en 
een aantal problemen kunnen het best vanuit 
beide wijken tegelijk worden aangepakt.”

In zijn werkgebied en met name de 
Rochusbuurt zijn relatief veel woninginbraken, 
vaak door de gelegenheidsdieven zoals 
verslaafden. Zoals elke centrumwijk zijn er 
parkeerproblemen, die met de invoering van 
belanghebbendenparkeren in omliggende 
wijken alleen maar groter worden.
Een recent probleem waar hij als wijkagent 
op stuit zijn de gevolgen van bezuinigingen 
op de geestelijke gezondheidszorg. Mensen 
die noodzakelijke medicijnen of geestelijke 

bijstand niet meer kunnen betalen. Als 
wijkagent word je dan eerste aanspreekpunt 
en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Natuurlijk wil een wijkagent graag alles we-
ten wat er in zijn wijken gebeurd, burgers 
zijn de oren en ogen van de politie. Die in-
formatie krijgt Erwin van Melis op een heel 
laagdrempelige manier: mensen kunnen hem 
rechtstreeks mailen via erwin.van.melis@bra-
bant-zo.politie.nl en tevens via social media, 
namelijk Twitter. “Vooral in de Rochusbuurt zit-

ten heel veel twitteraars waar ik regelmatig 
mee in contact sta. In totaal heb ik meer dan 
achttienhonderd volgers waar ik actuele infor-
matie mee deel en andersom voorzien deze 
volgers mij ook van informatie.”

Erwin twittert dagelijks over zijn werk en 
wat er speelt in de wijken, van diefstallen tot 
inbraken en wetenswaardigheden en waar je 
als burger op moet letten, van babbeltrucs 
tot oplichters, “Soms zeggen mensen tegen 
mij dat ze door mij te volgen wel eens een 
onrustig gevoel krijgen maar tegelijk willen ze 
toch heel graag weten wat er in de omgeving 
aan de hand is.” 
Zeer recent werd er in de Rochusbuurt een 
oudere dame beroofd van haar fiets. Door 
dat direct op Twitter met de buurt te delen 
kreeg Erwin in de kortste keren informatie 
waardoor uiteindelijk een uitgebreid 
signalement ontstond. 
Een dag of wat later kon hij tijdens zijn dienst 
als motoragent de verdachte zelf arresteren 
na een beroving die door een alerte burger 
snel gemeld was via 112. 

Rochusbuurt volgt wijkagent van Melis

Erwin volgen? Volg @brigadierSTRMce op Twitter!

Pastoor Dijkmansstraat 44 •  5611 RB Eindhoven     
T: 040-2112450  E: dapstratum@zonnet.nl  W:   www.dierenkliniekstratum.nl

Dierenkliniek Stratum landelijk gekend
– advertorial –

Dierenkliniek Stratum is sinds 1959 
gevestigd in de Rochusbuurt. Het is 
een dierenkliniek die zich, naast het 
behandelen van katten en honden, in het 
bijzonder toegelegd heeft op kleinere 
dieren zoals konijnen en cavia’s.

In de loop der jaren is veel geïnvesteerd in 
apparatuur en kennis die niet in elke praktijk 
te vinden is. Ook daarom komen vanuit het 
hele land en vanuit België kwakkelende lang-
oren op de behandeltafel in Stratum terecht.

Dierenarts Don de Bruin: “Als bij kleine die-
ren een operatie noodzakelijk is kan in deze 
kliniek gebruik gemaakt worden van gasnar-
cose, want een narcose met een spuitje kan 

fataal zijn. Verder hebben wij hier digitale 
röntgenapparatuur. Daarmee krijg je betere 
beelden, minder stralingsbelasting en geen 
chemicaliën meer. Milieuvriendelijk dus en 
vooral beter voor het dier. 

Ook hebben we hier een echoapparaat 
wat details laat zien die anders niet zicht-
baar worden. Daarmee worden soms verge-
vorderde uitzaaiingen vastgesteld zodat het 
dierenleed (en de kosten) van een nutteloze 
operatie kan worden voorkomen en kunnen 
we ook makkelijk een urineblaas van binnen 
bekijken. Holle ruimtes zoals een oorka-
naal  en de gebitten van konijnen en 
cavia’s worden met de video-ortho-
scoop onderzocht waarbij de eige-
naar gewoon kan meekijken.”

Dierenkliniek Stratum 
behoort verder tot de negen 
of tien praktijken in Nederland waar met 
speciale laserapparatuur zeer nauwkeurig 
geopereerd kan worden. Aan het kleinste 
muisje of de grootste hond.

Toch is alle apparatuur geen doel op zich: 
bij een behandeling wordt altijd geprobeerd 
zover mogelijk te komen zonder inzet van on-
nodige middelen. Een goede dierenarts moet 
daarom kunnen luisteren naar mensen. Vaak 
kan al met het stellen van de juiste vragen 
een goede diagnose worden gesteld. In de 
kliniek werkt Don de Bruin samen met col-
lega Esther Rooseboom. Beide dierenartsen 
zien dat de trouw van hun patiënten groot is,  
ook als de baasjes verhuizen naar een ander 
stadsdeel.   

Don de Bruin: “Uiteindelijk is de manier waar-
op je je werk doet de beste reclame. Hoe 
mooi je pand er ook uit ziet, hoe er binnen 
gewerkt wordt is toch belangrijker. ”
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Rochusbuurt De Buurtvereniging 

Van links naar rechts: Albert van der Grinten, 
Frank van der Laak en Toine van Dongen.

Nieuw Buurthuis: voormalig 

café  De Buut

Buurtfeest in de ‘70 er jaren

Verbouwing Buurthuis in de ‘70 er jaren

Toine van Dongen, Albert van 
der Grinten en Frank van der 
Laak zijn woordvoerders van de 
Bewonersvereniging Rochusbuurt. 
Het hele bestuur bestaat in totaal 
uit zes leden en kent verschillende 
werkgroepen. Naast een 
werkgroep die zich bezighoudt met 
leefbaarheid is er een werkgroep 
die de buurtkrant Rochusnieuws 
maakt, is er een speeltuincommissie 
en niet te vergeten de werkgroep 
nieuwbouw.

De bewonersvereniging is een van de oudste, 
zo niet de oudste, van Stratum en kan binnenkort 
haar 35-jarig jubileum vieren. Het huidige 
bestuur is nog niet zo ver, maar de meeste 
leden zijn al meer dan twintig jaar actief.

Jaren zeventig
Frank: “De wijk had in de jaren zeventig bij 
de gemeente de reputatie links en rood te zijn, 
omdat de helft van de wijk PSP 
of CPN stemde. In die tijd dreig-
de de wijk ook een echt achter-
standsgebied te worden. Men-
sen verlieten de wijk en panden 
werden opgekocht door huisjes-
melkers waardoor hele gedeel-
ten snel verloederden. Vooral om 
die ontwikkeling te keren werd de 
buurtvereniging opgericht. Het 
buurthuis dat sinds die tijd in de 
Rochusbuurt in gebruik was moet 
zo’n beetje het eerste kraakpand 
van Eindhoven geweest zijn. 

Een van de eerste zaken die de buurt-
vereniging heeft aangepakt, is dat ze ervoor 
gezorgd hebben dat Rochusbuurt werd aan-
gewezen als een wijkvernieuwingsproject. 
Dat leidde ertoe dat de subsidie beschikbaar 
kwam om de particuliere woningen te verbe-
teren, en dat de straten opnieuw werden inge-

richt met parkeervakken en eenrichtingverkeer. 
Verder leidde dat ertoe dat de open plekken in 
de wijk, nog het gevolg van bombardementen 
uit de oorlog, weer werden bebouwd of de 
functie kregen van speeltuintje.”

Toine: “Van oudsher was de wijk een echte 
middenstandswijk met voornamelijk particuliere 
woningen. In die tijd liep de wijk gewoon door 

aan de andere kant van de Stratumsedijk en 
grensde aan de Elzentwijk. Achter de Wilma-
flat, die natuurlijk later gebouwd is, is nog een 
rijtje huizen te zien van hetzelfde type als in de 
Rochusbuurt.”

Albert: “Ooit was de Pastoor Dijkmansstraat 
een zandweg met wat werkmanshuisjes, ge-
leidelijk aan is daarachter deze wijk ontstaan. 

Huisje voor huisje, soms twee 
of drie tegelijk, en allemaal an-
ders. Dat maakte de Rochus-
buurt een heel gemêleerde 
wijk. Toen de huizenprijzen zo 
gigantisch omhoog schoten 
dat grotere panden wel een 
half miljoen waard werden 
dreigde het eventjes een yup-
penwijk te worden maar ge-
lukkig zien we de laatste jaren 
weer steeds meer gezinnetjes 
met kinderen. 

De ongeveer 1350 inwoners 
van de 650 woningen zijn bovengemiddeld 
betrokken bij de wijk en omdat een groot ge-
deelte als zelfstandig ondernemer binnen of 
buiten de wijk in zijn onderhoud voorziet, ont-
breekt het in de Rochusbuurt nooit aan initiatie-
ven. En baas in eigen buurt heeft hier dan ook 
altijd gegolden. Eind jaren tachtig waren er 
drie blokken met woningen uit 1920 die er zo 
slecht aan toe waren dat ze moesten worden 
afgebroken en vervangen door nieuwbouw. En 
hoewel sommige mensen vinden dat ze aan de 
buitenkant detoneren met de rest van de wijk 
zijn de bewoners zelf tevreden met hun huizen. 
Meer dan de helft van de bewoners uit de af-
gebroken woningen keerde terug in de nieuwe 
huizen.”

Die gehechtheid aan de Rochusbuurt is volgens 
de bewonersvereniging wel verklaarbaar: je 
woont er ideaal, een kwartiertje lopen van het 
station, in het centrum van de stad ben je bin-
nen tien minuten, en naar het Parktheater en het 
Stadswandelpark is vijf minuten lopen. Kortom: 
je woont midden in de stad in een wijk met 
een sterke dorpsuitstraling. De vergelijking met 
de nabij gelegen in Iriswijk dringt zich op, qua 
situering is de Iriswijk vergelijkbaar, maar de 

bevolkingsopbouw is daar veel ge-
varieerder met tal van nationaliteiten. 
De Rochusbuurt is nogal een witte wijk 
hoewel de bewonersvereniging daar 
zelf eigenlijk geen verklaring voor 
heeft.

Activiteiten
Van de belangrijke activiteiten die de 
bewonersvereniging organiseert wordt 
als eerste genoemd het jaarlijkse buurt-
feest. Op twee met stip: de buurtkrant 
Rochusnieuws. Niet alleen inhoude-
lijk een van de betere buurtkranten in 

Stratum maar met zeven uitgaven per jaar ook 
een van de meest frequent verschijnende. Ver-
meldenswaard zijn naast de vanzelfsprekende 
nieuwjaarsreceptie en jaarlijkse ledenvergade-
ring ook de plantenbeurs en de rommelmarkt. 

Running diner
Helemaal bijzonder is het jaarlijkse Running 
Diner. Een heel origineel initiatief om 
buurtbewoners met elkaar in contact te 
brengen. 

Albert: “Als je meedoet krijgt je een week 
van tevoren te horen wat je moet maken, 
een voorgerecht, een hoofdgerecht, of een 
toetje. Als je dat weet krijg je vervolgens te 
horen hoeveel mensen bij je komen eten 
en hoe laat je ze kunt verwachten maar je 
weet niet wie. Vanaf zeven uur s’ avonds 
bellen her en der groepjes van vier tot zes 
mensen op verschillende adressen aan 
voor het voorgerecht. Na drie kwartier krijgt 
iedereen een envelop met het adres waar het 
hoofdgerecht genoten kan worden, uiteraard 
in gezelschap van weer andere mensen. Na 
weer een uur verplaatst iedereen zich voor de 
derde keer richting toetje. Zelf ontvang je dus 
tenminste één keer gasten die bij jou komen 
eten en verder ben je zelf steeds te gast. 
Aan het einde van de avond komt iedereen op 
een centrale plek bijeen voor koffie en een bor-
rel. Gemiddeld doen daar ieder jaar ongeveer 
vijftig buurtbewoners aan mee, en ieder jaar 
weer ook weer nieuwe mensen. 
Het is zeker voor nieuwe bewoners in de 
wijk een perfecte manier om met andere 
mensen kennis te maken. Het bijzondere aan 
de Rochusbuurt is dat bijna alle huizen 
verschillend zijn, dus bij wie je ook aan 
tafel komt te zitten, er is altijd iets om 
over te praten.”
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De Bewonersvereniging heeft zich van het begin af aan 
intensief beziggehouden met de nieuwbouw in de Rochusbuurt: 

Albert van der Grinten: “Door de nieuwbouw zal het bestaande 
buurthuis verdwijnen en we hebben nu voor elkaar gekregen dat we 
in voormalig café De Buut een nieuw buurthuis kunnen openen. Dat 
was het sluitstuk van een lang proces om de nieuwbouw in te pas-
sen in de bestaande bebouwing. Omdat bleek dat Wooninc. en 
de Rochusbuurt niet altijd op dezelfde golflengte zaten hebben we 
de gemeente Eindhoven gevraagd om kaders vast te stellen voor de 
nieuwbouw. 
In 2003 maakte Wooninc. op basis daarvan een plan voor het bin-
nenterrein rondom de Blauwververij en een plan voor het terrein aan 
de Hoefkestraat. Dat eerste plan zat stedenbouwkundig zeker niet 
slecht in elkaar. Wel vonden we het erg dicht bebouwd en hadden 
we twijfel over de uitgang van de parkeergarage aan de Tuinstraat. 
Met hulp van een door de gemeente aangedragen mediator zijn we 

met wat schaven en schuiven tot een goed resultaat gekomen. Met 
het tweede plan kwamen we er helaas niet gezamenlijk uit. De ge-
meentelijke kaders schreven voor dat er maximaal twee lagen met 
een kap mochten komen, en het plan omvatte een appartementen-
complex van drie lagen op een half ondergrondse parkeergarage. 
Wij vonden dat de kaders hiermee overschreden werden en hebben 
dat uiteindelijk ook aan de Raad van State voorgelegd. Daarmee 
werd het hele proces natuurlijk wel vertraagd.  Maar het is belangrijk 
om te weten hoe hard gemeentelijke kaders zijn. 

Omdat we als buurt er tegelijk belang bij hebben dat de nieuwbouw 
er wel komt zijn we met dat proces niet helemaal tot het uiterste ge-
gaan. Uiteindelijk heeft Wooninc. het plan voor het appartementen 
complex teruggetrokken en hebben wij afgezien van verder proce-
deren. Dat betekent dat er verschillende nieuwbouwprojecten in de 
Rochusbuurt van start kunnen gaan waarvan wij denken dat die de 
buurt ten goede zullen komen.”

Bewonersvereniging blij met overeenstemming

– advertorial –

De Rochusbuurt is een uniek stukje 
stad. Deze vooroorlogse buurt in het 
centrum van Eindhoven heeft een 
artistiek karakter. Wie hier ooit heeft 
gewoond, vroeger of als student, wil 
vaak weer terug. Vanwege de ligging, 
de ontspannen sfeer en karakteristieke 
uitstraling. De nieuwbouw in de Rochusbuurt biedt nú die gelegenheid.

Wonen met theater, park en stad om de hoek

Nieuw leven in de Rochusbuurt

Nieuwbouw Rochusbuurt

De Rochusbuurt ligt tussen het centrum 
van Eindhoven en het bijzondere Witte 
Dorp van architect Dudok. 
De verkoop van de 25 stadswoningen 
is 31 augustus gestart. Alle woningen 
hebben een tuin, 3 slaapkamers, 
(werk)zolder/4e slaapkamer en vaste 
parkeerplaats en zijn te koop vanaf 
€274.000 v.o.n.

Meer informatie over verkoop:
Van Santvoort Makelaars
040 269 25 30
Vraag brochure aan via www.
nieuwbouwrochusbuurt.nl
 
Voor meer informatie over de verhuur: 
Wooninc. 040 265 44 00 
info@wooninc.nl  
Verhuur via:
www.kansrijkhuren.nl

Met de nieuwbouw brengt Wooninc. nieuw 
leven in de Rochusbuurt. Rondom de monu-
mentale Blauwververij komen 12 stadswo-
ningen en 20 huurappartementen. Aan een 
groen plein, letterlijk om de hoek bij het 
stadswandelpark en het Parktheater. 
Meer richting het centrum, aan de Hoefke-
straat, komen 13 unieke woningen. 

Deze wonin-
gen sluiten 
prima aan bij 
het karakter 
van de straat 
die dwars door de 
Rochusbuurt loopt. 

De keuzevrijheid in uitstraling en indeling 
maakt deze stadswoningen extra bijzonder.

JOEP
Naast de nieuwbouw
geeft  Wooninc. met 
JOEP een nieuwe 
impuls aan de 
Geldropseweg. 

Geen nieuwbouw, maar wel 
vernieuwing en verbetering van het 
bestaande gebouw met 26 studio’s voor 
jongeren en winkelruimte op de begane 

grond. Positief voor zowel voor de 
Rochusbuurt als de Geldropseweg.

Wie er geen weet van 
heeft, zal het ook niet zo 
snel opvallen; zo goed ligt het oud-
textielverwerkingsfabriekje De Blauwververij 

in de Rochusbuurt verscholen. Alleen de rode schoorsteen, die je het beste kunt zien 
vanaf de Sint Jorislaan, verraadt aan de buitenkant iets van het industriële verleden 
dat deze vooroorlogse stadsbuurt kleurde. 

Het blauwverversgeslacht Van Bergeijk dat het fabriekje in 1866 oprichtte hield in 
1963 na drie generaties textielverven op te bestaan. Dit fabriekje wordt samen met 
de pandjes aan de Sint Jorislaan, met behoud van hun monumentale status, verbouwd 
naar woonruimte. 

Blauwververij: best 
bewaard geheim
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Nieuwe naam voor Historisch Openluchtmuseum: 
Eindhoven Museum

Directeur Luc Eekhout

Foto: Laurens Mulkens

Het Historisch OpenluchtMuseum 
Eindhoven bestaat al sinds 1982. 
Wat begon als een ‘prehistorisch 
huis’ breidde zich geleidelijk uit tot 
de reconstructie van een compleet 
dorpje uit de ijzertijd. Precies zoals 
het er uit gezien kan hebben 750 
jaar voor onze jaartelling. 

Na twintig jaar kwam er een uitbreiding 
in de vorm van een vroegmiddeleeuwse 
adellijke hoeve en een laatmiddeleeuws 
dorp. Alle gebouwen zijn nauwkeurige 
reconstructies, gebaseerd op 
archeologische vondsten in Eindhoven en 
omgeving. Zo is de herberg gebaseerd 
op de middeleeuwse herberg aan 
de Eindhovense markt, en heeft de 
adellijke hoeve daadwerkelijk ooit in Woensel 
gestaan. De medewerkers en vrijwilligers die 
de bezoekers ontvangen gaan gekleed als 
mensen uit de tijd zelf. Daardoor is het een 
levend museum waar je zelf kunt meemaken 
hoe het leven van de Eindhovenaren vroeger 
moet zijn geweest.

In 2008 is het 
middeleeuwse 
marktplein compleet 
gemaakt met een 
middeleeuwse 
smederij in vol bedrijf. 
Tegenwoordig 
komen er maar liefst 
50.000 bezoekers 
per jaar een kijkje 
nemen. Door het 
jaar heen werken er 
twintig mensen in 

vaste dienst. ‘s Zomers komen 
er dertig betaalde seizoenskrachten versterking 
bieden en daarbuiten kan het museum rekenen 
op 120 vrijwilligers.

HOME en Kempenland
In december 2010 besloot de gemeente 
Eindhoven noodgedwongen om de 
cultuursubsidies te verminderen. Als gevolg 
daarvan zijn Museum Kempenland en Home tot 
één organisatie omgevormd 
met als taak het Eindhovense 
verleden zichtbaar te 
maken en bezoekers kennis 
te laten maken met het 
culturele erfgoed van de 
stad. Daardoor is HOME 
uiteindelijk de bedrijfstaken 
van Museum Kempenland 
uit gaan voeren en is de 
ontwikkeling van een nieuwe 
museumformule onomkeerbaar in gang gezet. 
En dus ook was de naam Historisch 
OpenluchtMuseum Eindhoven niet langer 

een vlag die de hele lading dekte omdat 
vanaf nu een educatief museum en 
een collectiemuseum samengaan. 
Het museum heeft 
de ambitie om hét 
historisch museum van 
Eindhoven te worden 
onder het motto: “Van 
begin tot Eindhoven, 
honderd generaties 
Eindhovenaren van 
prehistorie tot nu”. 

Nieuwe naam
Vandaar ook een 
nieuwe naam: 
Eindhoven Museum. De vaste basis van 
de nieuwe organisatie is het terrein 
van het openluchtmuseum aan de 
Boutenslaan in Stratum. Met de 
collectie zal het Eindhoven Museum 
op verschillende plekken exposities 
organiseren. 
Directeur Luc Eekhout: “Dat is geen 
inhoudelijk verschil voor de organisatie 
maar wel een verschil in werkvorm. HOME was 
gewend te denken in ‘levende geschiedenis’, 
dus reconstructies van gebouwen mensen in 
kostuum uit dezelfde tijd, en dat kun je voor elke 
periode doen, dus niet alleen middeleeuwen 
en prehistorie. 
De collectie zal daarop een aanvulling 
kunnen zijn in de vorm van originele 

voorwerpen uit een 
bepaalde tijd. 

Nu vertoont de 
collectie Kem-
penland geen 
doorgaande lijn 
in de geschiedenis 
en er zit ook heel 
veel beeldende 
kunst bij. Dus om 

in de toekomst aan de opdracht 
van de gemeente te kunnen vol-
doen hebben we nog wel een 

uitdaging aan te 
gaan. 
Tot onze nieuwe 
taak behoort na-
tuurlijk niet alleen 
de bestaande 
collectie te ge-
bruiken om de 
bezoekers in aan-
raking te brengen 
met het verre verleden, maar ook hen in 
contact te brengen met wat er zich nu in 
de stad afspeelt. Denk aan de kerken die 
op korte termijn hun deuren gaan sluiten. 
In die kerken bevindt zich natuurlijk ook 
het een en ander aan erfgoed wat niet zo 
maar verloren mag gaan. Wij zijn al aan 
het kijken met de parochie hier in Stratum 

of het Eindhoven Museum een rol kan spe-
len. “

De bezoekers van 
HOME, pardon, het 
Eindhoven Museum 
komen natuurlijk me-
rendeels van buiten 
Stratum. Net als bijvoor-
beeld de Efteling wil 

het museum in de 
toekomst de di-
rect omwonen-
den een gratis 

abonnement aan-
bieden. 

Luc: “Mensen die 
toch al gewend zijn hier langs te 
wandelen mogen wat ons betreft 
ook naar binnen om bijvoorbeeld 
een glaasje ‘bionade’ te nuttigen 
of een ander streekproduct uit onze 

herberg. Zo hopen we meteen de 
band met onze buren te verstevigen. 

Niet omdat we overlast 
veroorzaken maar om-
dat we zelf een goede 
buurtbewoner willen 
zijn.” Op 27 septem-
ber wordt het nieu-
we logo officieel 
onthuld door wet-
houder Schreurs. 

Naast het pro-
gramma aan 
de Bouten-
slaan zal in 
het najaar 
de eerste 

collectietentoonstelling plaats vin-
den en wel op een vertrouwde locatie: de 
Steentjeskerk. 
Komende winter kan elke Stratummer op 
zondagmiddag gratis terecht in de her-
berg voor een lezing of concertje in 
historische sferen.
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U kunt bij ons ook zonder verwijzing altijd 
een afspraak maken. Of kom onder professionele 

begeleiding sporten in onze Fysiofi tness. 
www.fysiotherapievaneijk.nl

Kijk voor meer informatie op onze uitgebreide website: 
www.fysiotherapievaneijk.nl

Fysiotherapie en Manuele Therapie van Eijk
Piuslaan 93a • (naast Pleincollege De Burgh) • Tel 040 2115246

info@fysiotherapievaneijk.nl

Fysiotherapie

Manuele Therapie

Bekkentherapie

Oedeemtherapie

Dry Needling

– advertorial –

Na geruime tijd van voorbereiding, 
aanvragen, tekenen en nog eens 
tekenen heeft het definitieve 
ontwerp voor onze nieuwe Albert 
Heijn en appartementencomplex 
de tekentafel verlaten. Binnen 
afzienbare tijd gaat de sloop van 
het hoekpand, voormalig pand van 
Selder, beginnen.

Het doel van de uitbreiding van onze 
winkel is op de eerste plaats om het 
winkelen pretiger te maken voor u als 
klant. 

Een ruimer assortiment, betere parkeer-
mogelijkheden, veiliger laden en lossen, 
maar zeker ook méér uitstraling. 

Een uitstraling die past bij deze tijd en bij 
de omgeving van de Leenderweg.

Voordat deze ruime nieuwe winkel er 
staat vragen wij uw begrip en geduld om 
samen met ons de verbouwing door te 
maken. Bent u nieuwsgierig geworden? 
Loop gerust binnen en vraag naar de ont-
wikkelingen. 

U kunt ons ook volgen op Twitter en 
Facebook: @ahleenderweg.

Team AH Leenderweg
Lekker&Dichtbij!

Verbouwing Albert Heijn Leenderweg gaat van start
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Schoolprofiel 
Stratum kent veel onderwijsinstellingen waaronder acht basisscholen. Van de meeste ziet u normaal gesproken alleen de 
buitenkant. In deze rubriek nemen we u mee naar binnen. De Stratummer sprak met een bevlogen Henk Francken, sinds 
twaalf jaar directeur basisschool Beppino Sarto en coördinator van Spilcentrum Burghplan. 

Beppino Sarto

De school is ooit ontstaan uit de katholieke 
jongens– en meisjesscholen en dankt haar 
opvallende naam aan paus Pius X. De school 
is het meest zichtbaar door de nieuwbouw 
aan de Petrus Canisiuslaan die in 2007 werd 
gerealiseerd. 

De school behoorde tot een van de eerste 
in Eindhoven die omgevormd werden tot 
Spilcentrum; een instelling voor kinderen van 0 
tot 13 jaar, waar basisschool, peuterwerk en 
kinderopvang inhoudelijk samenwerken. Met 
een leerlingenaantal van rond de 
180 leerlingen is Beppino 
Sarto een kleinschalige 
school en profileert ze 
zich nadrukkelijk als 
‘buurtschool’. Stratum 
kent relatief veel 
basisscholen en ouders 
kiezen lang niet altijd de 
dichtstbijzijnde school, maar 
Beppino Sarto is echt een 
afspiegeling van de wijk. 

Bewust beleid
De school kiest bewust voor een beleid, 
waarbij men uitdraagt dat ze ook iets te 
bieden heeft aan leerlingen, die sneller vooruit 
kunnen. Naar de ervaring van Henk Francken 
bevorder je juist zo een klimaat, waarin ook 
kinderen uit de middenmoot en leerlingen 
die wat moeilijker meekomen het best tot 
hun recht komen. “Met alle respect voor het 
onderwijsachterstandenbeleid; met alleen extra 

inzet op achterstand stigmatiseer je een school 
en bevorder je onbedoeld juist segregatie in 
het onderwijs”. Wij streven als school naar 
de beste resultaten voor alle kinderen op het 
gebied van leren en welbevinden. Sinds een 
aantal jaar scoren wij met de Cito-eindtoets 

boven het landelijk gemiddelde. Ook kunnen 
we laten zien dat er in onze school leuke 
dingen gebeuren op het gebied van techniek 
en culturele vorming. 

We hebben op het 
Spilcentrum 

een goede 
samenwerking 
met de GGD, 
de jeugd- en 
gezinswerker, 

de wijkagent en 
andere 

professionals. 
We stellen vast dat 

ouders van kinderen uit de 
kinderopvang en peuterspeelzaal 

binnen ons Spilcentrum hun kinderen daarna 
meestal ook voor het vervolgonderwijs aan 
onze basisschool toevertrouwen.

Ouderinitiatief
De band met toekomstige ouders wordt bewust 
gestimuleerd door het ouderinitiatief. Deze club 
van ouders promoot samen met de directeur de 
school als echte ‘buurtschool’. Zij organiseert 
themabijeenkomsten, verstuurt geboortekaartjes 

en doet ook beleidsmatige aanbevelingen 
die een bijdrage leveren aan een goede en 
gezellige buurtschool. Het idee om in de school 
extra aandacht te besteden aan techniek en 
om over te gaan tot een continurooster, alle 
dagen van de week van 8.30 tot 14.15 uur 
les, zijn hier voorbeelden van. 

Henk: “Ons streven is dat iedereen in een 
straal van anderhalve kilometer rondom onze 
school ons weet te vinden. Door het ouderini-
tiatief worden mensen uit de omgeving uitge-
daagd om in ieder geval één keer te komen 
kijken. Dan zien ze dat er rust is, dat er keihard 
gewerkt wordt en dat de sfeer prima is.

In het verleden is er meer aandacht geweest 
voor hoe we als school wilde zijn, dan wat 
we wilde bereiken. Nu staat dat ‘wat’ meer 
centraal: namelijk hoge opbrengsten. Wij zien 
daarbij dat het ‘hoe’, met een goede sfeer, 
een hoog welbevinden van kinderen, daarmee 
meestal ook bereikt wordt. Kinderen die uitge-
daagd worden, zitten goed in hun vel, preste-
ren naar kunnen en werken graag samen. 

Dat stelt hoge eisen aan degenen die hier les 
geven. Van het team wordt verwacht dat ze 
goed kunnen differentiëren bij het lesgeven, 
dat ze elke leerling benaderen op de manier 
die het beste bij hem of haar past.” Doordat 
we ons tegenwoordig richten op alle kinderen, 
is onze school ook weer een afspiegeling van 
de wijk geworden. Natuurlijk zien onze ou-
ders, die op alle gebieden erg betrokken zijn 
en worden, dat ook: dit jaar kreeg de school 
in de ouderenquête als rapportcijfer een 8,4 
en werd ook het team erg positief beoordeeld. 
Maar wat misschien nog meer zegt is dat 
maar liefst 96 procent van de ouders ook 
de moeite nam die enquête in te vullen.”
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LID VAN HET OLYMPISCH NETWERK

Gladiolusstraat 20 • 5644 ND • Eindhoven

BRITSTRA FYSIO-EN MANUELE THERAPIE
GESPECIALISEERD IN OVERGEWICHT BIJ KINDEREN

KNIPPEN  STYLEN PERMANENTEN WASSEN KLEUREN

Hairstyliste I Rosie Leenderweg 101 I 5614 HL Eindhoven I Tel 040 211 18 99

Permanenten incl. knippen 
en föhnen op donderdag € 49,50 !

Praktijk voor logopedie Dorren
www.logopediedorren.nl

adem • stem • spraak • taal • gehoor • eten drinken

Praktijk voor haptonomie en coaching 
www.boderks.nl

lichamelijke en mentale bewustwording

Praktijk voor osteopathie van Duursen
www.osteopathievanduursen

rugpijn • hoofdpijn • huilbabies • gewrichtsklachten 
bekkeninstabiliteit • sportblessures

1e W i l l a k ke r s s t r a a t  37  5614 B E E i ndhove n

Vitalis Wilgenhof zoekt 
vrijwilligers uit Stratum voor het 
nieuwe huiskamer-plus project
Wilgenhof opent vanaf 1 oktober een echte ‘huiskamer-plus’. In deze 

huiskamer nodigen wij bewoners uit de wijk uit voor een kop koffi e met 
een praatje of het ondernemen van een gezamenlijke activiteit.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers in Stratum die samen met ons van 
dit project een succes gaan maken. Er zijn verschillende taken en 

activiteiten mogelijk, aangepast aan uw wensen en mogelijkheden.

Onze coördinator vrijwilligerswerk is Frans Offermans
Hij vertelt u graag meer als u contact met hem 
opneemt via: 040 - 2148300

Omdat Albert Heijn 125 jaar bestaat vieren we een feestje. 
Zaterdag 22 september wordt u de gehele dag getrakteerd op 
heerlijke hapjes, verzorgd door onze eigen ‘Caatje’.
Ook wordt de winnaar bekend gemaakt 
van onze kleurwedstrijd. 
Dus laat u verrassen en kom 
gezellig winkelen.

Albert Heijn Leenderweg, Lekker & Dichtbij 

AH Leenderweg
trakteert
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Stratum
zelfaanzet
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artaal 2012Speciale pagina’s van het Bewonersplatform Stratum

Fietstocht met gemeenteraad
Het bewonersplatform heeft 
al verschillende keren met 
wethouders een fi etstocht 
door Stratum gemaakt om 
actuele zaken en soms ook 
slepende kwesties ter plaatse 
onder de loep te nemen. 

Op 23 juni jongstleden maakten we weer 
een fi etstocht maar dit keer met een aan-
tal gemeenteraadsleden. In ons bestuur-
lijke stelsel is tenslotte de gemeenteraad 
het hoogste gezag. Marco van Dorst 
(D66), Frank Depla (PvdA), Jan van Erp 
(SP), Ertan Işık (PvdA), Joost de Jong 
(VVD), Toon Meulensteen (PvdA) en Ka-
rin Wagt (CDA) klommen op het zadel.

Ton van Schaik heette de raadsleden wel-
kom en uitte de bezorgdheid van het be-
wonersplatform Stratum over de druk op 
de leefbaarheid als gevolg van toenemende 
verdichting en het mogelijk afschaffen van 
ruimtelijke kaders voor nieuwe ontwikke-
lingen.
Het platform nodigde de raadsleden uit 
hierover na de vakantie in discussie te gaan.

Daarop peddelde het gezelschap stevig 
doortrappend  Stratum rond. Op de Ga-
briël Metsulaan wezen vertegenwoordi-
gers van de buurt op de overlast van een 
aantal studentenhuizen. In de discussie die 
daarover ontstond werd duidelijk dat het 
terugdringen van het aantal studentenhui-
zen geen oplossing is, maar dat overlast wel 
aangepakt moet worden. Er wordt door de 
gemeente gewerkt aan een meldpunt voor 
dergelijke overlast.

Op een pleintje achter dezelfde straat wor-
den garageboxen gebruikt voor de distri-
butie van post wat leidt tot aan– en afrijden 
van bestelwagens die voor gevaarlijke situ-
aties zorgen.
Aan de Van Wassenhovestraat komt een 

pand in gebruik voor opvang van ex-gede-
tineerden, wat onrust oproept in de buurt. 
De voorzitter van de wijkvereniging Clin-
gelshoek pleitte er voor dergelijk gebruik 
van panden tijdelijk te laten zijn. Bijvoor-
beeld voor een periode van vijf jaar
Bewoners van de Geldropseweg wezen 

op gevaarlijke situaties rond een container 
wanneer die geleegd wordt. De plek is niet 
handig en het was beter geweest wanneer 
de buurt vooraf bij het aanwijzen van de 
locatie betrokken was geweest.

De raadsleden lieten zich bijpraten over 
de nieuwbouw ontwikkelingen in de Ro-
chusbuurt. Er is een overeenkomst met 
Wooninc. De buurt zal er zeker op voor-
uitgaan maar raadsleden werd wel gewezen 

op verkeersproblemen die in de Tuinstraat 
gaan ontstaan. De raadsleden beloofden 
hierover met de buurtvereniging later dit 
jaar contact op te nemen. 

Ook in het Witte Dorp worden panden 
gesplitst om ze geschikt te maken voor ka-

merbewoning. De vrees bestaat dat dit 
ten koste zal gaan van het beschermd 
stadsgezicht en het aanzien van de – rijks-
monumentale – panden. Ook hier von-
den de raadsleden dat niet studenten-
huisvesting maar alleen de overlast moet 
worden tegengegaan. 
Het voornemen om het onmogelijk te 
maken vanaf de Geldropseweg linksaf 
de wijk in te rijden beperkt de toegan-
kelijkheid ernstig. De raadsleden beloof-
den zich hier nader in te verdiepen. In de 

Schalmstraat wordt het proces rondom de 
nieuwbouw van Vitalis toegelicht. Die is 
succesvol verlopen dankzij een open hou-
ding van zowel de buurt als de ontwikke-
laar waardoor de plannen tot wederzijdse 
tevredenheid konden worden aangepast. 

Dan in vogelvlucht: de raadsleden namen 
kennis van parkeerproblemen in de Ama-
ryllisstraat sinds de invoering van betaald 
parkeren bij Plaza Futura. Er is behoefte 
aan duidelijkheid omtrent de toekomst van 
het pand van Plaza Futura. Leegstaande 
panden aan de Heezerweg roepen vragen 
op, en zo ook een terrein nabij de Sint Jo-
riskerk waar aanvankelijk beoogde bebou-
wing niet doorgaat.

Aan het einde van de fi etstocht licht het 
platform de raadsleden in over de resul-
taten van de openbare bijeenkomst over 
verkeer in Stratum. Door verkeerswet-
houder Joost Helms zijn de resultaten en 
ideeën daarvan onderzocht en worden 
waar mogelijk door de gemeente opgeno-
men bij het zoeken naar oplossingen voor 
verkeersproblemen binnen en buiten de 
ring in Stratum.
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Foto: Karin Wagt

Foto: Marco van Dorst
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Overleg met wethouder Fiers
Het bewonersplatform heeft 

regelmatig overleg met wet-

houder ‘Wonen en Ruimte’ 

Mary Fiers. 

In het laatste overleg, dat alweer in april 
heeft plaats gevonden, werd met de wet-
houder gesproken over de toenemende 
druk op verschillende buurten in Stratum 
als gevolg van verdichting, bijvoorbeeld 
door woningsplitsing. De wethouder gaf 
aan dat door vergrijzing, individualisering 
van de samenleving, toename van het aan-
tal studenten en de komst van buitenlandse 
werknemers er in toenemende mate be-
hoefte ontstaat aan woonruimte voor een-
persoonshuishoudens. 
Eindhoven kent gelukkig nog een vrij ster-
ke economische dynamiek en daardoor 
neemt de behoefte aan woonruimte nog 
steeds toe. Omdat er geen uitleggebieden 

als Meerhoven voorhanden zijn moet de 
extra woonruimte in de bestaande stad 
gevonden worden. Dat kan alleen door de 
bestaande woningvoorraad te verbouwen 
en geschikt te maken voor eenpersoons-
huishoudens of door bijvoorbeeld leeg-
staande kantoren om te bouwen. 

Voor kamerbewoning werd voorheen ver-
gunning verleend na een zogenaamde leef-
baarheidstoets. Dit is juridisch niet meer 
toegestaan zodat alleen nog maar aan de 
wettelijke bouwverordening hoeft te wor-
den voldaan. Overigens gaf de wethouder 

aan dat het splitsen van woningen ten goe-
de komt aan starters op de woningmarkt. 
Om die reden ziet het college af van de 
mogelijkheid woningsplitsing via bestem-
mingsplannen in te perken.
Andere onderwerpen die ter sprake kwa-
men zijn de ruimtelijke kaders zoals die bij-
voorbeeld in de Rochusbuurt ontwikkeld 
zijn voor de nieuwbouw aldaar. Naar de 
mening van de wethouder zijn dergelijke 
kaders niet bedoeld als juridisch instru-
ment maar dienen ze alleen als richtlijn of 
uitgangspunt. 

Tot slot heeft het platform de wethouder 
gevraagd naar de stand van zaken rond 
de As van Stratum. Op het moment van 
het gesprek was niet duidelijk hoe het er 
mee stond. Gelukkig zijn daarna een paar 
knopen doorgehakt. In het artikel hier links 
onder leest u meer.

Zij loopt vanaf Genneperparken over de 
Gerarduslaan, Winkelstraat, Koriander-
straat, langs het Bonifaciuspark en tenslotte 
over de Moreelselaan tot aan 
de Jan van Eyckgracht.
Het is een langzaam verkeers-
verbinding tussen verschillen-
de woongebieden en diverse 
winkel-, groen-, onderwijs- en 
vrijetijdsvoorzieningen.
Dankzij het Bewonersplatform 
Stratum is het belang van de 
As onder de aandacht van de 
gemeente Eindhoven gekomen. 
De Gemeente Eindhoven heeft 
het concept nu overgenomen 
als structuur en bindend element voor 
Stratum buiten de Ring waardoor afstem-
ming tussen de diverse ontwikkelingen mo-
gelijk wordt.

Er is een verscheidenheid aan projecten 
langs de As die nu al in verschillende stadia 
van planvorming en ontwikkeling zijn. 
Onderlinge afstemming komt niet alleen de 
projecten zelf ten goede, maar zeker ook 
de kwaliteit van het geheel. 

De projecten op de As van Stratum heb-
ben ieder hun eigen fi nanciële dekking. 
Voorbeelden van projecten zijn: herinrich-

ting Gerarduspark, Kerstroosplein en Bo-
nifaciuspark, herinrichting Gerarduslaan, 
Kerstrooslaan en Korianderstraat en de 
verdere ontwikkeling (plus omgeving) van 
Spilcentrum Mimosaplein. Verder zijn er 
private projecten zoals Don Boscokerk, 
Boulevard Zuid en gedeeltelijk private pro-
jecten zoals Tivolikerk en VMBO De Burgh.

Meer informatie: 
www.platformstratum.nl

Gemeente erkent
As van Stratum
De ‘As van Stratum’ verbindt een aantal bijzondere functies 
in Stratum buiten de Ring met elkaar. 

Openbare 
avond
Het Bewonersplatform Stra-
tum houdt net als in 2011 
weer een openbare avond om 
samen met bewonersorgani-
saties, buurtverenigingen en 
geïnteresseerde Stratummers 
een specifi ek onderwerp uit 
te diepen. 

Wij zorgen dat op die avond gemeentelijke 
ambtenaren of externe deskundigen daar-
bij aanwezig zijn. Iedereen in Stratum kan 
suggesties voor onderwerpen aan dragen. 

De eerstvolgende bewonersavond vindt 
plaats in het voorjaar van 2013. Als moge-
lijke onderwerpen zijn al genoemd: con-
sequenties van het gewijzigd gemeentelijk 
beleid op het gebied van verdichting, wo-
ningsplitsing en studentenhuisvesting.

Overige suggesties kunnen worden ge-
meld via: platform@platformstratum.nl
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Nieuwe toekomst Boulevard Zuid
Een terugblik 
Winkelstrip Boulevard Zuid aan de 
Heezerweg in Stratum is in 1954 
gebouwd. Sinds die tijd is er eigenlijk 
maar weinig veranderd. Wel verdwenen 
er winkels en kwamen er  andere voor 
in de plaats. Maar er zijn ook winkels 
die er al bijna 60 jaar zitten. In 2003 
sloeg een aantal winkeliers alarm omdat 
er verloedering dreigde en leegstand 
optrad. Dat leidde er toe dat het trottoir, 
de verlichting en de plantenbakken door 
de gemeente werden vernieuwd. 

Maar voor de langere termijn waren andere 
maatregelen nodig. Om de winkelstrip echt le-
vensvatbaar te maken, was de komst van ten-
minste één grote supermarkt nodig. Echter, de 
oppervlakte van het winkelcentrum was daar-
voor lang niet voldoende. Dus moest er nage-
dacht worden of en hoe er uitbreiding mogelijk 
was. Een werkgroep van winkeliers, vastgoed-
eigenaren en ambtenaren ging aan de slag. Al 
snel schoof ook woningcorporatie Woonbedrijf 
aan tafel. Woonbedrijf wilde helpen om ruimte 
te maken voor een eventuele uitbreiding. Daar-
mee kon zij haar woningvoorraad in de woon-
wijk De Nieuwe Erven meer gevarieerd maken. 
Eventueel te slopen woningen zouden één op 
één vervangen kunnen worden door 
zorg– en comfortwoningen. En 
daardoor zouden ouderen en 
zorgbehoevende mensen lan-
ger binnen de eigen buurt kun-
nen blijven wonen. Voor Woon-
bedrijf was het verder belangrijk 
dat het voorzieningenniveau in 
Stratum verbeterd werd en dat er 
meer samenhang zou moeten ko-
men tussen wonen, winkelen en 
parkeren rondom het winkelcen-
trum. Besloten werd een gespeci-
aliseerd bureau in te schakelen om 
een zogenaamde structuurstudie uit te voeren. 
Daarbij werd globaal gekeken naar de moge-
lijkheden en hoe een eventuele oplossing er 
ruimtelijk uit zou kunnen zien. Alle leden van de 
werkgroep betaalden daar aan mee.

Meer ruimte
Het was snel duidelijk dat er meer 
winkelruimte nodig was, maar hoeveel en 

waar die gevonden kon 
worden moest eerst worden 
onderzocht. Er werd gekeken 
naar verschillende modellen, 
variërend van 4.500 tot 
8.000 vierkante meter terwijl 
het huidige winkelcentrum in 
totaal 2.500 vierkante meter 
beslaat. Belangrijk was ook 
de manier waarop het 

parkeren geregeld kon wor-
den. Uitgangspunt was verder het behoud van 
het historische gevelbeeld aan de Hee-
zerweg. De studie toonde uiteindelijk aan 
dat er inderdaad voldoende kansen wa-
ren om Boulevard Zuid weer bij de tijd te 
brengen. Het zou zelfs kunnen gaan func-
tioneren als hét winkelhart van Stratum. De 
visie die uit de structuurstudie voortkwam, 
is in december 2006 door het college 
van Burgemeester en Wethouders als ka-
der vastgesteld voor de herontwikkeling 

van Boulevard Zuid.

Stichting
Daarop is de voorlopige werkgroep 
omgezet in de officiële Stichting 
Boulevard Zuid 2010.  Hoewel 
die naam achteraf gezien iets te 
optimistisch was werd de stichting 
vanaf dat moment de initiatiefnemer én 
opdrachtgever voor de vernieuwing van 
het winkelcentrum. De noodzakelijke 

investering moest natuurlijk van een 
projectontwikkelaar komen. Na een grondig 
selectieproces werd een projectontwikkelaar 
geselecteerd waarna er onderhandeld kon 
worden over de beste manier waarop het 
winkelcentrum bij de tijd kon worden gebracht. 
Op dat moment werd ook vanuit de gemeente 
Eindhoven een projectleider aangesteld 
die het hele proces namens de gemeente 
begeleidde. Het werd voor alle betrokkenen 

een ingewikkeld en vaak ook spannend 
proces. Van 2007 tot 2009 is geprobeerd om 
de puzzel op te lossen. Groot knelpunt was dat 
vanaf het begin duidelijk was dat er woningen 

gesloopt zouden moeten worden, maar niet 
duidelijk was hoeveel woningen en waar. 
Na een jaar studeren kwam men tot de con-
clusie dat het oorspronkelijke plangebied groter 
moest worden dan aanvankelijk gedacht was. 
Dat had tot gevolg dat er extra huizen gesloopt 
moesten worden; huizen waarvan de bewo-
ners juist dachten dat ze gerenoveerd zouden 
gaan worden.
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Boulevard-Zuid
Heezerweg 286,
Eindhoven
Tel. (040) 211 27 34

Centrum Blixembosch
Ouverture 16,
Eindhoven
Tel.(040) 291 28 07

www.haarmoderob.nl

Creatieve topstylisten 
met perfectie

Dè kantoorboekhandel 
van Eindhoven

Verberne altijd vers

Groente- en Fruit Nol en Nand Verberne
Heezerweg 316 • Eindhoven • 040-2110823

Nol Verberne, Keurslager

Heezerweg 318
Tel. 040-2114454
www.verberne.keurslager.nl 

Heezerweg 294 • 5643 KM  Eindhoven • www.goldtime.nl  
Gratis parkeren

Heezerweg 294 • 5643 KM  Eindhoven • www.goldtime.nl 

Inkoop van goud 
    voor een eerlijke prijs !

Denkt u aan het inwisselen van gouden sieraden? 
      Doe dat dan bij uw vertrouwde Juwelier!

Vergelijk gerust en vraag bij ons vrijblijvend 
     om een opgave van de mogelijke opbrengst.

Bij GoldTime bent u zeker van de beste prijs !

Buurtbewoners
Ook de mening van andere buurtbewo-
ners en betrokkenen was natuurlijk be-
langrijk. Daarom is de stichting regelma-
tig met hen om tafel gaan zitten. Ook op 
advies van het Bewonersplatform Stratum. 
Die concludeerden dat er in het proces 
tot dan toe hiaten waren in de informa-
tievoorziening. Er zijn daarop verschillen-
de ‘rondetafelgesprekken’ gehouden. Die 
vonden plaats in 2010 en daarbij werd onder 
andere gesproken over verkeer en bereikbaar-
heid, beeldkwaliteit, groen, veiligheid en leef-
baarheid.
Op 4 januari 2011 nam de gemeenteraad een 
besluit over de aanvullende kaders met aan-
passing van het plangebied. Voorwaarde van 
de gemeente was daarbij dat er een accepta-
bel sociaal plan zou worden gemaakt. Vrij snel 
daarna werd duidelijk dat er geen overeen-
stemming bereikt kon worden met de beoogde 
projectontwikkelaar. 

Dilemma
Dat plaatste Woonbedrijf voor een dilemma. 
Geen projectontwikkelaar betekent natuurlijk 
ook geen project en dus was het de vraag of 
het sociaal plan nog zin had. Na overleg met 
de bewonersgroep van de eventueel te slopen 
woningen werd besloten het sociaal plan toch 
door te laten gaan. Daarmee stelde Woonbe-
drijf het belang van de bewoners boven haar 
zakelijk belang. Het bleef onzeker of er wel of 
niet gesloopt zou gaan worden, maar Woon-

bedrijf wilde de bewoners toch in aanmerking 
laten komen voor herhuisvesting. Medio 2011 
werd met de huurders uit het plangebied over-
eenstemming bereikt. Inmid-
dels zijn 50 van de 65 
bewoners op eigen ver-
zoek en naar volle tevre-
denheid door Woonbe-
drijf verhuisd naar een 
andere woning. Daar-
door bleef het ook mo-
gelijk om het project weer 
levensvatbaar te krijgen. 
Uiteindelijk is een nieuwe projectontwikkelaar 
gevonden, namelijk Ruysdael Ontwikkeling. 

Nieuw plan
Ruysdael Ontwikkeling heeft een plan ontwik-
keld dat enigszins afwijkt van de gemeentelij-
ke kaders. Geen vier bouwlagen aan de Ko-
rianderstraat maar drie. In plaats daarvan zijn 
aan het parkeerplein aan de achterzijde van 
de winkels wel vier bouwlagen gepland. Daar-
mee kon een deel van het gevelbeeld aan de 
Korianderstraat behouden blijven. Alle belang-

hebbenden en ook de gemeente beschouwen 
dit als een verbetering en daarom zal de ge-
meente het bestemmingsplan aanpassen aan 
het nieuwe stedenbouwkundig plan. Tegelijk 
wist Ruysdael Ontwikkeling ook met alle eige-
naren van de 45 woningen boven de winkels 
aan de Heezerweg overeenstemming te berei-
ken over de voorgenomen plannen. En dat in 
een hele korte tijd. 

Overeenkomst
Op 31 augustus 2012 is een formele samen-

werkingsovereenkomst getekend tus-
sen Ingrid de Boer, algemeen direc-
teur Woonbedrijf en Rob van Aken, 
directeur Ruysdael Ontwikkeling. 
Vanaf nu wordt het stedenbouwkun-
dig plan in samenwerking met de 
gemeente uitgewerkt    tot Voor-
lopig Ontwerp. Zo gauw dat tot 
stand is gekomen, leest  u daar-

over zeker meer in De Stratummer. 
De oplevering van het vernieuwde winkelcen-
trum wordt -  als alles volgens plan verloopt - in 
2016 verwacht. 

Noot: De Stratummer hoopt van harte dat deze 
positieve ontwikkeling ook een stimulans kan 
zijn voor een andere ontwikkeling die minder 
vlot verloopt: namelijk de herontwikkeling van 
de Tivolikerk.  
Misschien kan Stichting Boulevard Zuid 
daar nu wat bij helpen?
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Alle Bloemenbuurters onder dak
Zeer binnenkort start de bouw van Iris, 
het zesde blok woningen in de nieuwe 
Bloemenbuurt-Zuid. Het is het laatste 
blok waar huurwoningen  komen en 
als dit klaar is zijn alle oorspronkelijke 
bewoners, die dat wilden, in de nieuwe 
Bloemenbuurt-Zuid teruggekeerd.

Het bijzondere aan de nieuwe Bloemenbuurt is 
dat de bewoners zelf gezamenlijk ontwerpen 
en mee ontwikkelen. Dat betreft de plattegrond 
van het huizenblok, uiterlijk en afwerking maar 
ook de installaties in de huizen. Daarvoor vor-
men toekomstige bewoners een ontwikkelver-
eniging waar ze veel tijd in steken. Heel veel 
tijd. Maar wel met resultaat.

Ervaringen
Omdat er aan het Iris blok al vijf andere blok-
ken vooraf gingen profiteert de ontwikkelvereni-
ging Iris van de ervaringen die hun voorgangers 
opdeden. Veel leden van deze ontwikkelvereni-

ging zijn trouwens al lang actief in de overkoe-
pelende organisatie in de Bloemenbuurt-Zuid. 
Dat ze als laatste van de oorspronkelijke be-
woners in de nieuwbouw komen betekent voor 
hen twee keer verhuizen maar daardoor heb-
ben ze wel bij de eerdere blokken mooi de kat 
uit de boom kunnen kijken. 

De opzet van het Irisblok heeft veel weg van 
het eerder gebouwde blok Lotus. Zo heeft ook 
Iris aan één kant vier patiowoningen. Maar 
een specifieke wens van de ontwikkelvereni-
ging was het realiseren van zo groot mogelijke 
tuinen. Dat kon alleen maar door de woningen 
wat breder te maken zodat ze minder diep 
hoefden te worden. Daardoor was er een puz-
zel met de tuinen op te lossen in de hoeken van 
het blok. Als uitkomst van die puzzel komen er 
zes speciale, kleine appartementen. 

Speciale appartementen
Domein kreeg al eerder het verzoek om spe-
ciale appartementen te re-
aliseren die geschikt  zijn 
voor ‘begeleid wonen’ 
door cliënten van de Eind-
hovense opvangorganisa-
tie Neos. Die zouden als 
hoekoplossing in het Iris-
blok gerealiseerd kunnen 
worden. Uiteraard werd 
dat idee door Domein 
eerst voorgelegd aan de 
ontwikkelvereniging. 
Die reageerde niet afwij-
zend en is met Neos in 
gesprek gegaan. Bijzonder daarbij was dat 
ook een cliënt die al gebruik maakt van een 
begeleid-wonen project kennis kwam maken. 

Eerst in de bestuursvergadering en daarna nog 
een keer met alle leden. Dat was heel dap-
per en daardoor kreeg iedereen een helder 
beeld van deze bijzondere doelgroep. Zo ver-
dween de  koudwatervrees en werd het idee 
voor deze appartementen unaniem omarmd. 
De bewoners daarvan zullen na de oplevering 
straks gewoon gaan deelnemen in de beheers-
vereniging.

Groen
Nu het hele blok kon worden ingedeeld in ka-
vels van zes meter breed, konden de tuinen 
dieper worden. Daarnaast kreeg architect Fons 
Rats de klus om uit te zoeken of de tuinen nóg 
groter konden worden door de gezamenlijke 
parkeerplaats anders te ontwerpen. Hij loste 
dat op door de rijbaan te versmallen en de 
parkeerplaatsen zelf iets te verbreden. De hele 
parkeerplaats krijgt een zo groen mogelijk ka-
rakter door het middendeel een kwart slag te 
draaien en te omsluiten door hoge groene heg-
gen. Het is duidelijk dat de ontwikkelvereniging 
Iris belang hecht aan groen. Een speciale werk-
groep ‘buitenruimte’, waar ook de instromende 

kopers deel van uit zullen maken, gaat zich 
later apart buigen over toekomstig beheer en 
gebruik.  

Door een slimme inrichting van het binnenterrein creëerde de ontwikkelvereniging zes meter brede 
huizen met diepere tuinen.

Blok IRIS heeft een eigen architectuur maar met dezelfde jaren ‘30 sfeer als de hele nieuwe 
Bloemenbuurt
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Energie
Een andere speciale werkgroep heeft zich 
gebogen over de energiehuishouding van de 
nieuwe woningen. De energieprestatiecoëffici-
ent (EPC) is door de overheid recent verlaagd 
dus moest bedacht worden hoe de woningen 
energiezuiniger konden worden. Een extra uit-
daging die werd opgelost na een uitgebreid 

onderzoek van tal van mogelijkheden. Waar 
mogelijk komen zonneboilers op het dak in 
combinatie met vloerverwarming. 

Alle woningen krijgen natuurlijke ventilatie in 
de woonkamer, maar wel CO2 gestuurd, wat 
betekent dat een voeler de sleuven alleen 
open zet als de CO2 waarde aangeeft dat 

dat nodig is. De andere woningen kennen 
een zgn. ‘climarad’ in de woonkamer die  via 
een warmtewisselaar in de gevel de lucht 
ververst zonder lange luchtkanalen.. Daarmee 
bereikte de werkgroep haar uitgangspunt: zo 
min mogelijk installaties en een zo natuurlijk 
mogelijke ventilatie. Een prestatie omdat de 
budgetten wel leidend waren bij het vinden 
van een oplossing.

Kopers
Na anderhalf jaar van intensief meeontwer-
pen en dus heel veel vergaderen zit het mees-
te werk er voor de ontwikkelvereniging nu op. 
De bouw gaat van start. Een aantal toekomsti-
ge kopers binnen het Irisblok is intussen kennis 
komen maken en daarbij bleek dat het prima 
klikte. Groot voordeel van zo’n ontwikkelver-
eniging is dat bewoners elkaar hebben leren 
kennen en van elkaar weten wat ze onderling 
gemeen hebben. Toekomstige kopers zien die 
gemeenschappelijkheid ook en profiteren na-
tuurlijk van alle inspanningen die de ontwikkel-
vereniging zich heeft getroost. Want een ener-
giezuinige woning met een beukmaat van zes 
meter en extra diepe tuin is binnen het prijsseg-
ment toch bijzonder. 

Dat de variatie aan woningen groot is en de 
toekomstige  indeling van de huizen nog vol-
op mogelijkheden biedt, rechtvaardigt 
de verwachting dat ook de koopwo-
ningen bij oplevering allemaal be-
woond zullen zijn.
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Interesse? bel: 2123886 
of mail: stratummer@onsneteindhoven.nl

De
 

SStratummerSSS tumme
Stadsdeelmagazine

of mail: stratummer@onsneteindhoven.nl

Het grootste gedeelte van onze oplage wordt verspreidt met Groot Eindhoven. 
Een aantal buurten moet apart worden bezorgd. 
Het gaat in totaal om 2000 stuks die in ongeveer 
8-10 uur kunnen worden bezorgd.
Verdiensten zijn 100 euro en de 
bezorger krijgt daarbij de beschikking 
over onze speciale lichtgewicht 
bakfi ets met 7 versnellingen.

Zoekt een bezorger 

STIPHOUT DRANKENCENTRUMSTIPHOUT DRANKENCENTRUMSTIPHOUT DRANKENCENTRUM

Voor feesten en partijen:
TAPVERHUUR!

www.teuntap.nl

Dè slijter van Stratum: Tivolilaan 95 •  tel. 040 2114177
(Ook in winkelcentrum Achtse Barrier, Ardechelaan 13a • tel. 040 2411919) 

Uw adres voor kwaliteitswijnen, 
malt whisky’s, speciale bieren 

en overige dranken

Dè slijter van Stratum: Tivolilaan 95 •  tel. 040 2114177

en overige dranken

Exclusief: 
Eindhovensch 
Goei Slokske !

Voor feesten en partijen:

Dè slijter van Stratum: Tivolilaan 95 •  tel. 040 2114177

en overige dranken

Geldropseweg 61 • 5611 • SE Eindhoven • The Netherlands
T. +31 40 2 111 222 • F. + 31 40 2 129 750 • nikko.sports@chello.nl

www.nikkosports.nl

Bezoek onze unieke winkel.
De grootste collectie 

in fitness en sportvoeding.
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Kijk eens in De Fontein. Een sfeervolle, spannende boetiek 
waar je eindeloos kunt rondkijken. Schitterende damesmode 
waarin je jezelf kunt zijn. Originele en opvallende accessoires, 

bijzondere kleinmeubelen en 
interieurstukken.

Leuke sieraden, 
stijlvolle cadeausuggesties !

Je vindt het allemaal bij:

Op zoek naar écht iets bijzonders?

Gabriël Metsulaan 112   •   5611 SR Eindhoven   •   tel. 040 213 65 27   •     info@defonteineindhoven.nl
www.defonteineindhoven.nl
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•  Nieuwe ontwikkelingen rond 

Spilcentrum Mimosaplein

• Interview Mario van Erp

• Nieuwe visie Schuttersbosch

•    Bewonersvereniging Eikenburg-de 

Roosten trots op draagvlak

•  Nieuws van het bewonersplatform

   StratumGrootste bereik voor 
de allerlaagste kosten !
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Grootste bereik voor Grootste bereik voor Grootste

12.500 exemplaren HAH apart bezorgd of met GROOT EINDHOVEN PLUS 2500 exemplaren los verspreid via vaste distributiepunten, waaronder alle Stratumse SUPERMARKTEN=  bereik van 90-95 % oftewel > 30.000 lezers !

Advertentie full color: v.a. € 125, 00   ( + opmaak GRATIS ! )

⇪ In dit nummer:

• 
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De
 

SStratummer
SSS tumme

Stadsdeelmagazine 2e kwartaal  2012

In dit nummer:distributiepunten, waaronder alle Stratumse SUPERMARKTEN=  bereik van 90-95 % oftewel > 30.000 lezers !

Nu te koop vanaf €274.000 v.o.n. 

inclusief vaste
 parkeerplaats.

Vraag de brochure aan
!

NU TE KOOP: 25 STADSWONINGEN IN VOOROORLOGSE ROCHUSBUURT in centrum van Eindhoven. Vanaf 
€ 274.000 v.o.n. inclusief parkeerplaats. Van 395 m3 tot 530 m3, met tuin, 3 slaapkamers en (werk)zolder/ 4e slaap-kamer. 
Spreekt een stadswoning rondom monumentale Blauwververij of een unieke woning met keuzevrijheid in uitstraling 
en indeling aan de Hoefkestraat jou aan?  Bel voor meer info (040) 269 25 30 of kijk op www.vansantvoort.nl

Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90
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Servicepagina Politie:
Afdelingsbureau  Eindhoven Stratum-Tongelre

Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven. 
Postadres: Postbus 8010, 5601 KA, Eindhoven.
 
Telefoon: 0900-8844.

De wijkagenten van Stratum:

Frans van der Aa
 - Eikenburg de Roosten
 - Poelhekkelaan e.o.
 - Gennep en Genneperparken

Rob van Hout
 - Kruidenbuurt
 - Sintenbuurt
 
Erwin van Melis
 - Den Elzent
 - Iriswijk
 - Looiakkers 
 - Rochusbuurt
Volg @brigadierSTRMce  op Twitter 

Rob Panjoel
 - Burghplan
 - Poeijers
Volg @brigadierSTRMbp op Twitter

Piet van Schooten
 - Kerstroosplein
 - Bloemenbuurt noord
 - Bloemenbuurt zuid

Ton Sweegers
 - Tivoli
 - Gijzenrooi
 - Riel
 - Groengebied
 - Schuttersbosch
Volg @brigadierEHVtgs op Twitter

Lydie Thomassen
 - Heistraat e.o.
 - Tuindorp
 - Nieuwe Erven

Huisartsen en zorg
Gezondheidscentrum Stratum
Thomas A Kempislaan 21-01
5643 NR Eindhoven
T: 040-7116600
W: www.sge.nl

Maatschap Huisartsenpraktijk Lidwina
Sint Lidwinastraat 6
5643 RS Eindhoven
T: 040 2111835
W: www.huisartsenpraktijklidwina.nl

Wijksteunpunt Petazzi
W: www.bijpetazzie.nl
Laurierplein 27
5643 EL Eindhoven  

•  Buurtzorg Stratum
• Lunetzorg
• Conquest
•  Maatschappelijk steunsysteem 

Begeleid Wonen (GGZe)   

Stadskantoor, Stadhuisplein 10
5611 EM Eindhoven
Postadres:
Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Telefoon:  14 040

Vanuit het buitenland of via enkele 
internetproviders belt u: 040 238 6000
Email: gemeente@eindhoven.nl

Openingstijden inwonersplein:
zonder afspraak
ma t/m vrijdag 9.00 tot 13.00 uur 
alleen met afspraak 13.00 tot 16.30 uur
Maandag en vrijdagavond: tot 19.00 uur

Afspraak via de website www.eindhoven.nl/
digitaalloket of via: 14 040.

Documenten zoals rijbewijs en paspoort kunt u 
de hele dag tijdens de openingsuren ophalen.

Stadsdeelteam Stratum:
Telefoon:  14 040

Stadsdeelniveau:   
Gebiedscoördinator Frank van den Tillaard  
Woonservice (de wijkco’s).
    
Buurt- en wijkniveau:  
Bloemenbuurt zuid: Rob Woltinge  
Bloemenbuurt noord:  Inez Wagemakers 
Burghplan: Crith Leppens  
Eikenburg de Roosten: Frank van den Tillaard 
Elzent noord: Frank van den Tillaard 
Elzent zuid: Frank van den Tillaard 
Genneper Parken: Frank van den Tillaard 
Genneperzijde: Frank van den Tillaard 
Gerardusplein: Rob Woltinge 
Gijzenrooi: Nicole Vernig 
Iriswijk: Inez Wagemakers 
Joriskwartier: Inez Wagemakers 
Kerstroosplein:  Agnes Heck  
Kruidenbuurt Rob Woltinge
Looijakkers: Frank van den Tillaard 
Nieuwe Erven: Rob Woltinge 
Puttensedreef: Crith Leppens 

Riel: Crith Leppens 
Rochusbuurt: Inez Wagemakers  
Schuttersbosch: Nicole Vernig  
Sintenbuurt: Nicole Vernig  
Sportpark Aalsterweg: Frank van den Tillaard   
Tivoli: Crith Leppens 
Tuindorp + Schalmstraat: Nicole Vernig   

Milieustraten
Gabriël Metsulaan 1 (ingang Kanaaldijk-Z)

Dinsdag  13.00 - 17.00 uur
Donderdag 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 1 10.00 - 17.00 uur

Lodewijkstraat 9

Maandag 13.00 - 19.00 uur
Dinsdag  13.00 - 17.00 uur
Woensdag 13.00 - 19.00 uur
Donderdag 13.00 - 17.00 uur
Vrijdag  13.00 - 19.00 uur
Zaterdag  10.00 - 17.00 uur

Bibliotheek Stratum
Roostenlaan 106  5644 GH Eindhoven
T: 040  -  211 73 83
E: stratum@biblotheekeindhoven.nl 

Openingstijden:

ma t/m vr  14.00 - 17.30 uur
zaterdag  11.00 - 16.00 uur

Onderhoudsklachten 
woningcorporaties:

Woonbedrijf Klantenservice 
W: www.woonbedrijf.com
T: 040  243 43 43 

Domein onderhoudservice
W: www.domein - wonen.nl 
T: 040 29 68 240 

Wooninc. reparatie en onderhoud
E: service@wooninc.nl
T: 040 265 44 00

Trudo Klachtencentrale 
W: www.trudo.nl 
T: 040 235 98 00


