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Van de redactie
Deze Stratummer heeft een fraai 
getekende cover van de hand van 
striptekenaar Jan Vervoort. In dit 
nummer legt hij zelf uit waarom hij 
Plaza Futura als onderwerp koos. 

In onze vaste rubrieken vindt u dit 
keer Buurtvereniging Gijzenrooi en 
basisschool De Floralaan. Verder o.a. 
aandacht voor de mooi gerenoveerde 
Kloosterflats bij de Jan van Eyckgracht. 

Veel leesplezier.

Op 2 juli overleed Herman Claas, 
slechts 49 jaar oud, zeer onverwacht 
aan de gevolgen van een hartbloeding.

Herman had een hechte band met Stratum 
en Stratum met hem. Hij hield zich als 
districtsmanager Stratum bij Woonbedrijf 
bezig met tal van ontwikkelingen binnen 
ons stadsdeel. Hij was een belangrijke spil 
in allerlei netwerken van gemeente, politie, 
zorginstellingen en bewonersorganisaties. 
Zo was hij onder andere verantwoordelijk 
voor de ontwikkelingsvisie voor de wijk 
Tivoli. Hij hielp om het ouderinitiatief Ons 
Huis, de woonvorm voor mensen met een 
verstandelijke beperking, te realiseren. 

Veel Stratummers hebben Herman leren 
kennen omdat hij vanaf het begin betrokken 
was bij het initiatief voor de vernieuwing 
van het winkelcentrum Boulevard Zuid aan 
de Heezerweg. 

Herman zette zich in mensen te 
helpen om een herstart te maken in de 
maatschappij via Stichting DOOR!, het 
samenwerkingsverband van zorg- en 
welzijnsinstellingen en woningcorporaties.  

Ook zijn inzet voor de voetbalclub Tongelre 
spreekt tot de verbeelding. Als actieve 
voetballer maakte Herman Claas bij 
Tongelre glorietijden mee. Twintig jaar later 
keerde hij er terug als bestuurder toen de 
club een moeilijke periode doormaakte. 

Namens Woonbedrijf was Herman 
ook voor De Stratummer een belangrijk 
aanspreekpunt en steunpilaar.

De uitvaart werd een gedenkwaardige 
gebeurtenis, niet in de laatste plaats door 
de overweldigende belangstelling. 

Herman Claas 1963 - 2013
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Circa 50 vrijwilligers hadden zich 
maandenlang ingezet. 
Op 23 juni 2013 was het 
zover: groot feest vanwege 
de opening van het 
opgeknapte Bonifaciuspark.    

Het park is het afgelopen 
jaar grondig gerenoveerd. 
Bomen zijn gesnoeid, perken 
heringericht, paden zijn 
voorzien van wortel-proof 
asfalt en het speeltuintje 
is geheel vernieuwd. 
Op het programma van 
het ‘BONIFeest‘ stonden 
diverse sportieve en 
recreatieve activiteiten. 
De Tambourijnen van die 
Stadt Eyndhoven hebben 
een spectaculaire show gegeven. 

De tent waarin er lustig op los geschmickt 
werd is geen moment leeg geweest. Elders 
was er deskundige uitleg over de nieuwe 
bomen en voor de waaghalzen onder de 
kinderen was er een touwbrug en konden ze 
in rubberen bootjes rondvaren. Een wachtrij 
van een uur; maar ze hebben zich, net als 
iedereen, goed vermaakt.
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De buurt Gijzenrooi is gebouwd in de jaren negentig. De ligging, grenzend aan het bos en het 
groene buitengebied, is bijzonder. Aan de noordzijde grenst Gijzenrooi aan Tivoli en aan de 
zuidoost kant ligt het oorspronkelijke buurtschap Gijzenrooi waar de wijk haar naam aan dankt.

Gijzenrooi De Buurtvereniging 

Maarten Verboord, Nicole Wenmakers 
en Gerard van Rossum

Buurtpreventieteam Werkgroep communicatie

Wijkagent Ton Sweegers 
heeft  een gevarieerd 
werkgebied. Hij is wijkagent 
van Gijzenrooi, Tivoli, 
Schuttersbosch en Riel.

Overigens valt  het hele 
buitengebied van de Stratumse 
Heide ook onder zijn 
verantwoordelijkheid. 
Met de aanwezigheid van een 
woonwagenkamp bepaald 
geen ongecompliceerd gebied. 

En zo heel af en toe kun je Ton 
Sweegers, bijvoorbeeld na een melding 
van crossers of van illegale vuilstort, 
ook op zijn scooter tussen de Schotse 
Hooglanders aantreffen.
Zijn aandacht richt hij vooral op 
structurele problemen zoals het in de 
gaten houden van veelplegers, al of niet 
met drugsproblemen. 
In sommige wijken zijn het juist inbraken 
en de preventie daarvan die langdurig 
zijn aandacht vragen. 

De gevarieerdheid van het werkgebied 
maakt dat hij een inschatting moet 
kunnen maken bij verschillende soorten 
meldingen. Waar in de ene wijk 
bewoners flinke onenigheid kunnen 
hebben zonder dat iemand de politie 
belt kunnen in een andere wijk een paar 
rondhangende jongeren de mailbox al 
vol laten lopen. 
Een gemiddelde dag begint met het 
lezen van rapporten van recente 

gebeurtenissen. Daarna volgt 
de briefing met partijen als 
recherche, noodhulpdiensten, 
buurtbrigadiers en de mensen 
die relevante informatie uit het 
landelijke systemen aandragen. 

Zo komen alle aandachtspunten 
aan bod en krijgen de 
politiemensen die rondrijden 
gerichte opdrachten mee. Een 
wijkagent fungeert vooral als 
oren en ogen van de politie in 
de wijk. 

Door de landelijke reorganisatie dreigt 
het aantal wijkagenten in Stratum te 
verminderen van zeven naar vier, die 
dan in clusters van twee of drie collega‘s 
binnen een bepaald gebied gaan 
werken. 
Voordeel is natuurlijk dat er geen 
vervangingsprobleem is bij vakantie 
of afwezigheid. Maar het ene ‘eigen’ 
gezicht van de Politie in een wijk zal dan 
wel verleden tijd zijn.

Wijkagent Ton Sweegers 

Volg Ton Sweegers via Twitter: @brigadierEHVtgs

 Foto: Ronald Otter
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Gijzenrooi kent al twintig jaar een ac-
tieve bewonersvereniging. Die geeft 
het wijkblad ‘het Gijzenrooise zegje’ 
uit en verzorgt een goede en altijd ac-
tuele website: www.gijzenrooi.nl.

De Stratummer sprak met voorzitter 
Gerard van Rossum, penningmees-
ter Nicole Wenmakers en secreta-
ris Maarten Verboord. Zij zetten zich 
graag in voor wat ze zelf omschrijven 
als hun ‘fris ogende, gevarieerde en 
ruim opgezette woonwijk’.

Maarten: “Aan de ene kant woon je hier 
naast het bos maar je zit ook zo op de 
snelweg of je fietst in een kwartier naar het 
centrum.”

Gerard: “Maar afgezien van de 
prima situering was er, zeker in de 
opbouwfase, toch grote behoefte 
aan belangenbehartiging. Zo 
waren er hier de eerste tien jaar 
behoorlijke problemen met de 
waterhuishouding.”

Nicole: “In die tijd was het ook een 
uitgesproken jonge wijk, met bijna al-
lemaal gezinnen met jonge kinderen. 
Nu is die eerste generatie kinderen al 
zo’n 18 of 20 jaar geworden. 

Maarten:”Maar nog steeds is er ie-
der jaar paaseieren zoeken waar 
nog altijd 80 jonge kinderen aan deelnemen, 
de leeftijdsvariatie in de wijk neemt toe”.

75 procent van de inwo-
ners van Gijzenrooi is lid 
van de Bewonersvereni-
ging Gijzenrooi. 
Naast het bestuur zijn er 
vier commissies. De com-
missie communicatie ver-
zorgt het wijkblad en de 
website en kondigt evene-
menten in de wijk aan via 
de twee vaste publicatie-
borden. Verder is er een 

commissie activiteiten die verschillende keren 
per jaar een evenement organiseert. 

Naast het al genoem-
de paaseie-
ren zoeken 
zijn dat bij-
voorbeeld het 

midzomeravondfeest, 
de jaarlijkse zeskamp, 
sinterklaas, ontste-
king kerstverlichting 

(in een eik als 
kerstboom), de 
Lampionnen 
optocht en de 
Natuurmarkt. 

Die laatste activiteit 
komt van de werk-
groep Duurzaam-
heid die recent werd opgericht. 
Die neemt initiatieven om de wijk Gijzenrooi 
duurzamer te maken. Bijvoorbeeld door in-
formatie en tips in het buurtblad en op de 
website. Verder hebben ze een informatie-
avond over zonnepanelen georganiseerd en 
zal op hun initiatief de kerstverlichting ver-
vangen worden door ledverlichting. 

Al langer bestaat de commissie buurtpreventie 

die per straat de wijk doorlicht op 
veiligheidsrisico’s. Onlangs was er 
een geslaagde voorlichtingsavond 
over inbraakpreventie, compleet met 
een voormalig inbreker die ervaringen 
en anekdotes uit de praktijk met het 
publiek deelde.

Alle werkgroepen en commissies zijn rede-
lijk goed bezet en gelukkig zijn er daarnaast 
ook nog veel wijkbewoners die zich voor 
specifieke activiteiten inzetten of zich vastbij-
ten in een speciaal probleem. Zo bleef door 
de vasthoudendheid van een paar wijkbewo-
ners de problematiek van de wateroverlast 
jarenlang op de agenda van de gemeente. 
Hopelijk is het probleem nu definitief opge-
lost met de aanleg van de speciale water-
afvoer bij de renovatie van het Bonifacius-
park. Een ander voorbeeld is het realiseren 
van een bosgordel tussen Gijzenrooi en Riel. 

Recente uitdagingen zijn de voorgenomen 
bouw van een nieuw onderkomen voor pad-
vinders van scoutinggroep Stratum. Een an-

dere al lang slepende uitdaging is de 
bouwbestemming van het veldje na-
bij het kerkhofje, waar men het al ja-
renlang niet over eens blijkt te kunnen 
worden.

Naast hangjongeren, zoals elke wijk 
die kent, heeft Gijzenrooi sinds enige 
jaren ook hangouderen. Compleet 

met eigen bankjes bij de bushalte die daar, 
tot genoegen van de wijk, door de gemeente 
speciaal voor hen geplaatst zijn.
Samenwerking met het aangrenzende 
Tivoli is er sinds een aantal jaren in de 
vorm van de gezamenlijke ontsteking van 
de verlichting van de kersteik, niet ver van 
Tivoli’s kerststal op de kinderboerderij, en 
ook door gezamenlijke deelname aan de 
natuurwandelingen.
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Interview Jan Vervoort Jan Vervoort 
over de cover:

In de week na 
het afscheidsfeest 
zag ik de 
verhuiswagens 
bij Plaza Futura. 
Het was een treurigmakend gezicht. 
Het filmhuis– en theater verdwijnt 
uit Stratum. De Plaza was jarenlang 
een markante ontmoetingsplek in het 
Stratumse. Het voelde als het laatste 
afscheid van een goede vriend, en 
dat heb ik willen uitdrukken: 
‘in Memoriam Plaza-Futura’.

In 1992 werden de boeken 
Fraser en Albedil deel 1 
en 2 genomineerd als 
beste kinder(strip)boek 
van dat jaar tijdens de 
Stripdagen in Breda

W
Illustraties voor 
verschillende 
opdrachtgevers

www.janvervoort.nl

Hoeveel striptekenaars er in Stratum 
wonen weten we niet maar de meest 
gelezen is ongetwijfeld Jan Vervoort.  
Zijn strips verschenen niet alleen in 
Nederland maar ook in landen als 
Frankrijk en zelfs Noorwegen. Alle 
reden om hem een paar vragen te 
stellen.

Hoe wordt je striptekenaar?
“Ik was vier jaar toen mijn moeder voor 
mij een abonnement op de Donald Duck 
nam. Vanaf het allereerste nummer, dat 
ik niet meer heb helaas. Mijn moeder 
las voor en ik was ik er helemaal weg 
van. En later werd dat Kuifje. Die albums las 
ik aanvankelijk bij wat oudere neefjes. Toen 
mijn moeder dat ontdekte kreeg ik ieder jaar 
met Sinterklaas een album van 
Kuifje. Die strip vond ik echt fan-
tastisch. Omdat ik graag tekende 
ging ik al snel zelf stripjes maken. 
‘Zwaardvis Jones’ was zo’n eer-
ste stripje. Een hoorspel dat ik op 
de radio gehoord had en waar 
ik vervolgens zelf een strip van 
maakte. 

In die tijd was er 
echt sprake van 
de hoogtijdagen 
van de strip. Je 
had de school 
van Hergé, de 
zogenaamde kla-
re lijn, Kuifje dus, 
en de school van 
Franquin van Rob-
bedoes en Guust 
Flater. En je had 
natuurlijk Wil-
ly Vandersteen 
met Suske en 
Wiske of de 
Smurfen van 
Peyo. Die strips 
kwamen alle-
maal uit Bel-
gië, echt het 
oerland van de 
Europese strip. 
In Frankrijk had 
je natuurlijk 
Uderzo en Goscynni met Aste-
rix. Er verschenen in die tijd ook 
veel striptijdschriften. Zo had je 
de Pep, die later Eppo ging he-
ten, je had De Robbedoes en 
het weekblad Kuifje. Die laatste 
twee vond ik het beste. Ondertussen bleef ik 
maar tekenen en tekenen.”

Ook op de middelbare school?
“Ja, maar halverwege mijn middelbare school 

kwam er artistiek gesproken een zware kink 
in de kabel. Toen kwamen de Beatles en dat 
vond ik eigenlijk nóg leuker dus toen 
wilde ik Beatle worden en ben ik een 

bandje begonnen. The 
Flying Arrows. Dat 
kostte me mijn studie 
op de Pedagogische 
Academie want toen 
ik een jaar praktisch 
niks voor school had 
uitgevoerd mocht ik 
vertrekken. Vervolgens 
heb ik wat baantjes 
gehad en na een 
paar jaar heb ik me 
opgegeven voor de 

avondacademie hier 
in Eindhoven, maar 
ik had toch teveel 
tekenambities en die 

kon ik daar niet kwijt. 

Uiteindelijk ben ik in 1970 op de 
academie in Enschede terecht 

gekomen. Op die acade-
mie was een heel open be-
leid, want officieel zat ik op 
de afdeling publiciteit maar 
je werd geacht min of meer 
je eigen weg te zoeken. Ge-
lukkig ontmoette ik daar de 
goede mensen, zoals Anton 
Beeke en Swip Stolk, die daar 
les gaven, en raakte ik bevriend 
met Huib Opstal met wie ik heel 
fanatiek aan het striptekenen 
sloeg. Uiteindelijk ben ik ook af-

gestudeerd met een strip als eindexamen-
werk. Intussen had ik vrouw en kind en vrij 
snel daarna hebben we een huis gezocht, 
eerst in Den Bosch maar uiteindelijk werd het 

de Wilgenroosstraat hier in Stratum. Ver-
volgens met een map onder mijn arm op 
zoek naar werk. Van lieverlee kreeg ik 
freelance opdrachten waaronder veel re-
clamewerk maar ik wilde nog altijd strips 
tekenen en uitgeverij Malmberg gaf mij 
toen de kans om strips te tekenen voor 
hun jeugdbladen zoals de Okkie, Tap-
toe en Jippo. 

Toen ze bij Malmberg merkten dat ik ie-
mand was die zijn afspraken na kwam 
en zelfs het tekenwerk op tijd inleverde 
kreeg ik mijn eerste grotere strip, ‘het 
Wenskoffertje’. Dat was nog heel Do-
nald Duck-achtig getekend. Maar daar-

na begon ik de strip Freezer en Albedil en 
dat was eigenlijk de eer-
ste keer dat ik in de zo-
genaamde ‘klare lijn’ stijl 
tekende. De Kuifjestijl zeg 
maar. De stijl evolueerde 
geleidelijk. Na vijf verha-
len met de wat cartoones-
ke strip Freezer en Albedil 
in Jippo ontwikkelde ik de 
kinderstrip Lila en Merijn 

voor jeugdblad 
Taptoe, en dat 
werden uitein-
delijk drie lange 
stripverhalen. 

Ik tekende een of 
twee pagina’s per 
week. Het waren 
verhalen met een 
spannend ‘wordt-
vervolgd’-moment. 
Steeds op basis van 
eigen scenario’s. Ik 

verzon altijd al mijn eigen 
verhalen. 
Het scenario schrijven is 
een vak dat ik langzamer-
hand beter onder de knie 
kreeg, ik had me tot dan 
toe voornamelijk in het 

tekenen bekwaamd. In het begin werkte ik 
met heel summiere scenario’s, niet meer dan 
vier A4-tjes tekst. Maar mijn laatste Elno ver-
haal, de stem van Sonare, was compleet uit-
gewerkt met elk plaatje vast omschreven en 
tekst voor elke balloon.”

Dus zo zat je elke 
dag strips te tekenen op 
een zolderkamertje in de Wilgenroosstraat?
“De hele dag. Veel roken, altijd de radio 
aan.”

Maar hoe werk je dan precies?
“Ik tekende steeds een halve pagina op 
Schoeller-Hammer tekenkarton. Schetsmatig 
in potlood en dan met zwarte inkt de defini-
tieve lijnen. Je werkt natuurlijk in de verhou-
ding van de pagina van het stripblad maar 
wel een tikje uitvergroot ongeveer anderhalf 
tot twee keer zo groot. Als de pagina is ge-
inkt worden er films van gemaakt en kan de 
strip worden ingekleurd.” 

En dat deed je vrouw?
“Ja dat deed mijn vrouw, Mieke Somers. Van-
af de strip Elno heeft zij ze ingekleurd.
Ze heeft daar veel talent voor, maar het le-
verde natuurlijk ook wat extra inkomsten in 
het gezin op. Dat inkleuren wordt op zoge-
naamde blauwdrukken gedaan. 

Dat zijn de pagina’s die ik 
getekend heb maar dan in 
blauwe lijnen afgedrukt op 
speciaal karton wat niet 
kan kromtrekken. Binnen 
die blauwe lijnen worden 
de plaatjes met plakkaat-
verf of ecoline ingevuld 
en als dat na meer dan 
een dag zwoegen klaar 
is komt er de zwartfilm 

met de tekeningen weer overheen. Dat ge-
heel gaat dan naar de lithograaf en vervol-
gens naar de drukker.

Omdat een strip als Elno een productietijd 
had van twee jaar en de kleur van de kle-
ding op pagina 1 natuurlijk moest kloppen 
met die op de laatste pagina werden alle 
kleuren ruim voldoende aangemaakt en keu-

rig bewaard in filmkokertjes.”

Kon jullie altijd van de strips 
leven?
“Ik moest er wel andere dingen 
bij doen, zoals illustratiewerk. 
Veel voor educatieve uitgeverij-
en. Dus plaatjes voor wiskunde-
boeken, aardrijkskunde boeken. 
Ik heb ook veel getekend voor 
het blad Kijk en ik kreeg opdrach-
ten binnen via het agentschap Art 
Connection dat mij in Amsterdam 
vertegenwoordigde bij reclamebu-
reaus en uitgeverijen.”

Je bent met kinderstrips begonnen 
maar later werden het meer strips voor 
volwassenen?
“Dat klopt. Ik ben als striptekenaar een 
beetje meegegroeid met onze dochter. Toen 
ik voor Freezer en Albedil tekende was zij 
een Jippo kind, en toen ik Lila en Merijn teken-
de was ze al meer een Taptoekind.
Toen ik voor het blad Eppo de strip 
Elno ging tekenen zat ze al op de 
middelbare school.”

Die strips werden dan later 
uitgeven als album. En niet 
alleen in Nederland maar 
ook in het buitenland.
“Ja, dat begon al in 
de Malmberg periode. 
Alle uitgevers, dus ook 
stripuitgevers gingen ieder 
jaar naar de Boekenbeurs in 
Frankfurt. 

Daar werd mijn strip Lila en Marijn opgepikt 
door de Franse uitgever Milan die hem in het 
Frans heeft uitgegeven. 

Zo zijn alle albums in het Frans versche-
nen, ook de latere Elno avonturen. Toen ik 
van uitgeverij Malmberg naar Oberon over-
ging, waarvoor ik de strip Elno ging tekenen, 
bracht ik mijn buitenlandse uitgever al mee. 
Oberon heeft er vervolgens weer voor ge-
zorgd dat mijn strips ook in Noorwegen wer-
den uitgegeven.”

Op een gegeven moment ben je er toch 
mee gestopt.

“Ik heb mijn laatste Elno-verhaal 
gemaakt begin jaren negentig. 

Toen werkte ik al in zo’n veeleisen-
de en tijdrovende stijl dat ik mezelf als 

het ware uit de markt geprijsd heb. Boven-
dien werd de markt overspoeld met strips ter-

wijl de uitgevers, de een na de ander, 
over de kop gingen. En ja, met een 

opgroeiende dochter die ging stu-
deren moest ik op zoek naar an-
dere inkomsten. 

Ik ben toen les gaan geven op 
de Grafische school, eerst voor 
een paar uur en geleidelijk 
aan steeds meer. Daardoor 
bleef er te weinig tijd over om 

strips te tekenen. 

Over mijn laatste Elno album 
deed ik bijna vijf jaar in plaats 
van twee. Toen ben ik uitein-
delijk fulltime docent gewor-
den. Na meer dan twintig jaar 
op mijn zolderkamertje aan 
de Wilgenroosstraat kwam ik 
als docent opeens weer onder 
de mensen. 
En zo ben ik vervolgens nog 
twintig jaar aan de 
Grafische school ver-
bonden gebleven.”
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Heeft Plaza nog Futura?

Plaza Futura trok 100 000 bezoekers 
per jaar aan de Leenderweg. 

Uit onderzoek bleek dat onder meer het 
‘vrouwvriendelijke’ karakter daartoe heeft 
bijgedragen. De grote vraag is natuurlijk 
waarom Plaza niet kon blijven bestaan 
naast het nieuwe NatLab. Vooral omdat 
ook bleek dat een tweede filmhuis in Eind-
hoven niet alleen wat betreft bezoekers-
aantallen, maar ook financieel alleszins 
haalbaar is. In andere steden blijken ook 
meerdere filmhuizen naast elkaar kunnen 
bestaan. Maastricht, Utrecht en Den Bosch 
zijn daarvan goede voorbeelden. 

Daarom hebben twee vaste bezoekers, Bas 
Diemer en Theo van de Laar, het initiatief 
genomen om Plaza Futura als tweede film-
huis annex restaurant op de huidige locatie 
in stand te houden. De directie van Plaza/
Natlab wilde daar graag aan meewerken. 
Maar de gemeente niet. Die kwam alweer 

met een eigen plan: het gebouw moest 
maar worden verkocht. En wel onder de 
voorwaarde dat er ‘maatschappelijke doel-
einden met een horecavoorziening’ mee 
gediend zullen worden. Alleen geen film-
huis want van gemeentewege bestaat de 
angst dat de veertien miljoen op Strijp S 
anders niet terug verdiend gaan worden.

Bas Diemer: “Ons initiatief was erop ge-
richt om Plaza te behouden aan de Leen-
derweg in de huidige vorm. Plaza wilde 
daar graag aan meewerken maar werd te-
rug gefloten door wethouder Schreurs. In-
tussen werd ons initiatief ondersteund door 
meer dan duizend handtekeningen zodat 
we formeel een ‘burgerinitiatief’  konden 
indienen. Dat betekent dat de gemeente-
raad het voorstel serieus gaat behandelen. 
Tenminste op papier. In de praktijk blijkt 
zo’n burgerinitiatief een wassen neus. Er 
waren maar een paar partijen die zich se-

rieus in ons voorstel wilden verdiepen. Met 
name de partijen PvdA en D66 hebben ons 
op geen enkel moment serieus genomen en 
zijn de dialoog hierover met ons uit de weg 
gegaan. Zij volgden van het begin af aan 
het standpunt van D66 wethouder Mary 
Ann Schreurs, dat behoud van Plaza was 
uitgesloten. Nu staat het pand te koop en 
de kans is erg groot dat de gemeente een 
flink bedrag zal moeten afboeken op de 
waarde. 

Ten minste drie serieuze kopers, waar wij 
zelf intensief contact mee hebben gehad, 
zijn al afgehaakt. Vooral omdat je er geen 
films mag vertonen en je op de bovenver-
dieping eigenlijk niets anders kan. Boven-
dien is het pand nu helemaal kaal gestript 
zodat een toekomstige gebruiker naast de 
koopsom ook nog kapitalen kwijt is aan de 
inrichting. Als ons plan was aanvaard had-
den we een doorstart kunnen maken, had 
de gemeente de huur kunnen blijven ont-
vangen en was ook een groot deel van het 
interieur en inventaris in gebruik gebleven.”

Al ruim 60 jaar in Stratum:
Basisschool Floralaan Schoolprofiel 

Een jarenlange traditie 
is dat de kinderen van 
groep acht een week 
op kamp gaan in 
Giethoorn. 

Ook traditie is de 
‘Eindmusical’.  Het 
oefenen daarvoor begint 
nadat de Cito toets is 
afgenomen en de musical 
wordt uitgevoerd in de 
laatste schoolweek. In het 
Parktheater, voor een zaal 
vol met ouders natuurlijk.  
Vorig jaar gebeurde dat in samenwerking 
met een andere school, De Hasselbraam. 
Toevallig hadden die dezelfde musical 
uitgekozen zodat beide scholen gebruik 
konden maken van hetzelfde decor. De 
samenwerking is goed bevallen en wordt 
volgend jaar voortgezet.

Plaza Futura ontstond in 1990 nadat de 
gemeente de oude ‘seksbioscoop’ Plaza 
aan de Leenderweg kocht. 

Onder toevoeging van ‘Futura’ aan de oude 
naam begonnen in dat gebouw filmhuis De 
Krabbedans en theater De Duw samen aan 
een nieuwe toekomst. Daardoor werd een 
vernieuwend concept mogelijk gemaakt: 
film, theater en volwaardige horeca. Het was 
vanaf het begin een groot succes. En iets 
wat op dat moment nergens in Nederland 
bestond. 
Maar dat veranderde snel. Na tien jaar waren 
overal vergelijkbare initiatieven ontstaan en 
daardoor moest Plaza Futura zich opnieuw 
gaan bezinnen. Premièrefilms kwamen niet 
meer vanzelfsprekend naar de Leenderweg 
en ook de theaterzaal voldeed geleidelijk 
aan niet meer aan de eisen die in de rest van 
het land norm geworden waren. Plaza Futura 
wilde haar ambities blijven waarmaken en 
onderzocht of ze door uitbreiding meer 
inkomsten kon genereren zodat nieuwe 
investeringen gedaan konden worden.

Al snel werd duidelijk dat aan de Leenderweg 
uitbreiding niet mogelijk was dus ging Plaza 
elders op zoek. Samen met woningcorporatie 
Trudo werd daarop gekeken of nieuwbouw 
op het parkeerterrein tegenover het Hooghuis 
haalbaar was. In 2003 werd een compleet 
plan bedacht, getekend en gepresenteerd. 
Dat ging niet door omdat het toenmalig 
gemeentebestuur de voorkeur wilde geven 
aan een andere ontwikkeling op die plaats. 
Trudo was intussen in het bezit gekomen van 
het Lichttorengebouw. 

Plaza zou daar perfect inpassen. Na op-
nieuw uitgebreid plannen maken, tekenen, 
passen en meten leek het daar te gaan luk-
ken op voorwaarde dat de gemeente bereid 
zou zijn een investeringstekort van drie mil-
joen euro voor haar rekening te nemen. Het 
gemeentebestuur schoot ook dit plan af maar 
stelde de gemeenteraad wel voor om niet drie 
maar tien miljoen voor Plaza beschikbaar te 
stellen. Niet voor vestiging in het Lichttorenge-
bouw maar voor nieuwbouw in het Victoria-
kwartier, tegenover het Philips stadion, op de 
plek waar nu TAC gevestigd is.

Ingewikkeld
Daar zat een ingewikkeld plan achter waar-
bij de Ventoseflat door woningcoöperatie 
Woonbedrijf zou worden opgeknapt in com-
binatie met nieuwe woningen terwijl de ge-
meente zelf in de nieuwbouw voor Plaza zou 
investeren. Het plan was jammer genoeg iets 
té ingewikkeld: om tien miljoen verantwoord 
te investeren moest het nieuwe Plaza zo groot 
worden dat het op geen enkele manier kon 
worden ingepast met de overige nieuwbouw. 
Uiteindelijk werd de renovatie van de Ven-
toseflat geheel door de ge- meente 
gefinancierd en was Plaza geen 

steek opgeschoten. Vanaf 2008 kwam De 
Machinekamer op Strijp S in beeld. Trudo 
had de herontwikkeling op Strijp S ter hand 
genomen en de monumentale machinekamer 
zou ingepast kunnen worden in nieuwbouw 
voor Plaza. De tien miljoen waren immers 
nog steeds gereserveerd. Opnieuw kwam de 
gemeente met een eigen plan. Plaza werd nu 
geprojecteerd in het oude Natlab gebouw, 
ook op Strijp S, en het geheel mocht nu maar 
liefst veertien miljoen gaan kosten.

Onder de nieuwe naam NatLab worden in 
het nieuwe gebouw maar liefst zeven film-
zalen en een multifunctionele zaal geëxploi-
teerd. In het souterrain vestigen zich Baltan 
Lab en filmwerkplaats Broet. Baltan Laborato-
ries ‘initiates, mediates and shares innovative 
research and development at the intersection 
of art, design and technological culture’ en 
filmwerkplaats Broet houdt zich sinds vijf jaar 
bezig met het opzetten van ‘workshops, lezin-
gen en vertoningen om filmmakers naar een 
hoger niveau te tillen’. 
Passende partners voor een filmhuis, tenmin-
ste als we mogen afgaan op deze teksten op 
hun websites. 

Alleen wel jammer dat Natlab heeft laten 
weten dat theater er op de nieuwe locatie 
bij in dreigt te schieten omdat de investering 
van veertien miljoen anders niet is op te 
brengen. Dat betekent dat Plaza Futura 
straks niet alleen weg is uit Stratum maar 
eigenlijk helemaal uit Eindhoven verdwijnt. 
In ieder geval in de vorm waarin wij het in 
ons stadsdeel jarenlang gekend en 
gewaardeerd hebben.

De toekomst van het pand

Saltoschool Floralaan is een van de 
acht basisscholen in Stratum. Met een 
leerlingaantal van rond de 600 is het 
ook de grootste school. 
De Floralaan werd als ‘Nutsschool’ opge-
richt omdat in de jaren voor de Tweede We-

reldoorlog de behoefte aan 
neutraal onderwijs 
groeide. In moeilijke 
omstandigheden werd 
in het oorlogsjaar 
1942 uiteindelijk het 

schoolgebouw aan de Floralaan-
west officieel in gebruik genomen. Zestig 
jaar later was het te klein en sterk verouderd 
en kozen het schoolbestuur en de gemeente 
voor nieuwbouw. Vanaf 2005 hebben daar 
behalve de 24 schoolklassen ook een kin-
derdagverblijf, een peuterspeelzaal en bui-
tenschoolse opvang onderdak. Die instellin-
gen samen vormen nu Spilcentrum Floralaan, 
onder de bestuurlijke paraplu van Salto, de 
Stichting ALgemeen Toegankelijk Onderwijs.

De Stratummer sprak met directeur Hans van 
Dael, die met zijn 52 collega’s de school 
maakt tot wat hij is. Hij is sinds tweeënhalf 
jaar aan de school verbonden en was daar-
voor schooldirecteur in Hanevoet. 

Wat trok u naar Stratum?
“Een nieuwe uitdaging, een grotere school, 
een ander team en een andere schoolpo-
pulatie. Ik kende de school al omdat ik hier 
eerst als interim directeur gewerkt heb. Ik 
wist dat het een interessante en kwalitatief 
goede school is.” 

Elke school probeert dat natuurlijk te bereiken. 
Hoe pakken jullie dat aan?
“Wij maken als school gebruik van de resul-
taten van het onderzoek van de Amerikaan-
se onderwijswetenschapper Robert Marza-
no. Die is tot conclusies en aanbevelingen 
gekomen op basis van jarenlang onderzoek 
op scholen in Amerika en Europa. Vooral de 
kwaliteit van de leerkrachten blijkt van door-
slaggevende betekenis. Voor ons als school 
betekent dat dat wij het accent leggen op de 
kwaliteit van de instructies die leerkracht in 
de klas geeft. Wij vergroten daarmee de ef-
fectiviteit van het lesgeven en coachen daar-

om de teamleden op hun on-
derwijsvaardigheden.”

Is dat meetbaar?
“Ja, want we zien een stij-
ging van de resultaten bij 
de uitstroom in groep acht 
maar ook bij de tussenliggende opbreng-
sten die wij meten met het leerlingvolg-
systeem.”

Zijn jullie als grote school ook een 
afspiegeling van Stratum?
“Wij zijn in ieder geval een afspiegeling 

van het voedingsgebied van onze school. 
We zijn een relatief witte school maar zien 
geleidelijk aan onze populatie meer ge-
mengd worden. Daar staan wij ook voor 
open omdat wij leerlingen willen voorberei-
den op de maatschappij. En het is een feit 
dat er in die maatschappij steeds meer men-
sen met een verschillen-de culturele achter-
grond zijn.”

Is er een wachtlijst?
“Nee, onze school heeft geen wachtlijst 
meer. Die hebben we vroeger wel gehad 
maar nu kunnen er weer nieuwe leerlingen 
worden aangemeld.

Ouders willen misschien eerst weten wat 
‘neutraal onderwijs’ precies inhoudt.
Neutraal betekent dat wij open staan voor 
alle levensbeschouwingen. En het betekent 
ook dat wij daar stil bij staan. Ook 
leerlingen van onze school doen communie 
en bij ons wordt natuurlijk ook Kerstmis en 

Sinterklaas gevierd. We 
besteden trouwens net 
zo goed aandacht aan 
het Suikerfeest, zeker in 
groepen met leerlingen 
waarvan de ouders met 
de Ramadan mee doen.”

Heeft jullie school nog bijzonderheden?
“Wij bereiden kinderen voor op de tijd 
waarin we nu leven. Het onderwijs is nu 
echt anders dan dat van een generatie eer-
der. Natuurlijk is kennis nog steeds het be-
langrijkste, maar ook het sociale aspect is 
van groot belang geworden. Kinderen leren 
hier goed met elkaar samen te werken en 
dus ook hoe ze zichzelf moeten presenteren. 
Verder leren ze  vaardigheden in het om-
gaan met computers, laptops of tablets. 

Die ontwikkelingen gaan heel snel. Zo is dit 
schoolgebouw zes jaar geleden nieuw op-
geleverd met in alle klassen nog krijtborden. 

Nu hangen overal digiborden, 
ook bij de kleuters. Ons team 
wordt ook voortdurend bijge-
schoold om de ontwikkelingen 
voor te blijven. Wat ik verder 
zou willen noemen als bijzonder-

heid van onze school is ‘on-
derwijs op maat’. Kinderen 
die hoger begaafd zijn en 
meer uitdaging nodig heb-
ben krijgen dat ook aange-
boden. Maar wel in de klas 
zelf, want we zijn afgestapt 
van het idee om die kinde-
ren apart te zetten met een 
laptop of bij een leraar die 

een extra vak geeft. Wij willen juist ook die 
meer hoogbegaafde kinderen samen laten 
werken met kinderen van hun eigen groep 
zodat ze ook hun sociale vaardigheden op-
timaal kunnen ontwikkelen. 

Op basis van het onderzoek van Robert 
Marzano weten we dat vooral de instructies 
van de docent van groot belang zijn. Daar 
brengen we hier op school verschillende 
fases in aan. Een korte instructie voor 
kinderen die snel zelf aan de gang kunnen, 
de basisinstructie voor de gemiddelde 
groep en een verlengde instructie voor 
de leerlingen die wat meer begeleiding 
nodig hebben.”
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Henk Geldens over Logeerhuis In Via:

“Uit huis en toch thuis”
In logeerhuis en hospice In Via zijn 
altijd gasten. Hele verschillende 
gasten, die daar in een huiselijke en 
persoonlijke sfeer logeren. 
Onder deskundige begeleiding vinden 
ze daar zorg en rust die voor hen 
van groot belang is. Bijvoorbeeld 
wanneer de zorg thuis even niet meer 
toereikend is. De Stratummer nam er 
een kijkje en maakte kennis met Henk 
Geldens.

Waarom logeert u hier?
Ik heb de ziekte van Parkinson en hart-
klachten en word thuis dagelijks verzorgd 
door mijn vrouw. Ik ben hier eigenlijk om 
haar te ontlasten als mantelzorger zodat 
zij zelf een weekje op vakantie kan. 

Is het voor u ook een beetje vakantie hier?
Ja. Ik zit hier echt in een andere omgeving, 
met andere mensen om me heen. 
Je kunt hier op Eikenburg een mooi stukje 
wandelen, of beter gezegd laten wande-
len, want ik word dan met de rolstoel rond-
gereden.

Het is hier goed geregeld dus heb ik het 
heel goed naar mijn zin. 
Bovendien heb ik aan belangstelling geen 
gebrek. De hele familie is al op visite ge-
weest, want bezoek mag de hele dag 
langs komen.

Hoe kwam u bij In Via terecht?
Wij hebben thuiszorg van Sint Annakloos-
ter en vorig jaar zagen ze dat het allemaal 
een beetje teveel werd voor mijn vrouw. 

Toen mocht ik tien dagen logeren en nu 
dus weer een weekje.

Logeerhuis en hospice In Via ligt 
in de sfeervolle, bosrijke omgeving 
van landgoed ‘Eikenburg’ aan de 
Aalsterweg in Eindhoven. De ap-
partementen hebben een huiselijke 
inrichting net als de gezamenlijke 
woonkamer. 

Maaltijden worden dagelijks vers 
bereid. Door een klantvriendelijke 
benadering en professionele ver-
pleegkundige zorg voelen gasten 
en hun naasten zich snel thuis en op 
hun gemak. Familie, vrienden en be-
kenden zijn welkom om een bezoek 
te brengen, wanneer de gast daar 
behoefte aan heeft. Zij kunnen ook, 
waar mogelijk en gewenst, betrok-
ken worden bij de verzorging van 
de gasten. Bijvoorbeeld door te hel-
pen bij de persoonlijke verzorging 
of de maaltijdvoorziening. 

WIJeindhoven in Stratum van start

 Inloopmiddagen Vitalis Wilgenhof
 

Bent u als Stratummer geinteresseerd in zelfstandig 
beschermd wonen in een van de appartementen in 
Wilgenhof, Residentie Wilgenhof of Wilgenstaete?

Laat u zich daarover dan vrijblijvend informeren.
In de maand oktober is er wekelijks een 
inloopmiddag. 

Onder het genot van een kopje koffie krijgt u 
informatie en is er gelegenheid om vragen te 
stellen.

Bezichtiging van enkele appartementen behoort tot 
de mogelijkheden.

De inloopmiddagen zijn op dinsdag 8, 15, 22 en 29 oktober
in het Bruin Cafe van 14.00 uur tot 16.00 uur.

Ik heet u van harte welkom !

Mieke Linmans, woonzorg consulent Wilgenhof

Gasthuisstraat 1  5614 AR EINDHOVEN  Tel: 040-2148300

De aanpak van WIJeindhoven maakt dat mensen de regie houden over hun 
eigen leven. Gebleken is dat wanneer mensen op eigen kracht en met hulp 
vanuit hun omgeving zoeken naar oplossingen, ze uiteindelijk beter af zijn. 
Bovendien worden sociale netwerken in de buurt hechter omdat mensen op 
een andere manier met elkaar omgaan.

Kijk voor voor informatie op:

www.wijeindhoven.nl

De regering heeft besloten om zorgtaken 
en regelingen zoals Jeugdzorg en 
Bijzondere Ziektekosten over te dragen 
aan de gemeenten omdat die beter op 
lokaal niveau kunnen worden geregeld.

Nederland is altijd geroemd om zijn goed 
ingerichte verzorgingsstaat maar die blijkt 
na 50 jaar steeds moeilijker overeind te hou-
den. Er was namelijk een kostbare professio-
nele hulpverlening ontstaan, met veel bureau-
cratie en overlap. Het accent was geleidelijk 
aan meer komen liggen bij de specialistische 
hulpverlener en zijn ‘productaanbod’ dan bij 
de burger die zorg of ondersteuning nodig 
heeft. Die zag door de bomen het bos niet 
meer en moest voor elk probleem naar een 
ander loket. Vervolgens kwamen dan vaak 
verschillende hulpverleners bij mensen over 
de vloer zonder precies van elkaar te weten 
waar ze mee bezig waren. 

Gelukkig is in Eindhoven jaren geleden al 
ingezien zien dat het belangrijk is dat hulp-
verleners efficiënter samen-
werken bij bewoners met 
gecombineerde problemen. 
Die aanpak wordt nu defi-
nitief voortgezet onder de 
naam WIJeindhoven. Een 
gestroomlijnde vorm van 
samenwerken waardoor de 
wirwar van verschillende 
hulpverleners per gezin wordt teruggedron-
gen. Maar ook de bewoner zelf wordt aan-
gesproken. Wie aanspraak maakt op zorg 
of ondersteuning, mag zelf worden aange-
sproken op zijn verantwoordelijkheid en op 

de bereidheid om afspraken na te komen. 
Bovendien blijkt vaak dat veel problemen op 
eigen kracht en binnen de eigen sociale om-
geving verholpen kunnen worden. 

Na Tongelre en Gestel gaat ook in 
Stratum nu een WIJeindhoven 
team van start. De Stratummer 
ging eens praten met de kers-
verse teamleiders: Erna Ver-
kuijlen en Dirk van Doorn.

Wat is voor jullie de 
uitdaging om hier met 

WIJeindhoven te beginnen?
Dirk: “De uitdaging in Stratum is dezelfde 
als in de rest van de stad. Eindhoven wil een 
sociale stad zijn en vooral ook blijven. Bo-
vendien zullen er veel veranderingen op ons 

afkomen en dat gaan we niet redden met 
de middelen die we daarvoor van het Rijk 
krijgen.”

Erna: “Dus moet je als gemeente andere keu-
zes maken en op een andere manier gaan 
werken. WIJeindhoven gaat niet uit van het 
aanbod van hulpverleners, maar stelt het ge-
zin of de inwoner zelf centraal. Er komt één 
contactpersoon over de vloer die eerst gaat 
kijken wat mensen zelf kunnen doen om hun 
situatie te verbeteren en die vervolgens de 
ondersteuning die echt nodig is coördineert”

Dirk: “Als je in de problemen zit moet je snel 
en van dichtbij geholpen kunnen worden 
zonder dat je eerst jezelf wegwijs moet ma-
ken in een oerwoud van regelingen.”

Zo te horen is bezuinigen dus niet het 
uitgangspunt?
Erna: “Nee, het uitgangspunt is de bewoner 
en zijn of haar behoefte aan ondersteuning. 
Dat staat centraal. Maar om dat ook in de 
toekomst te kunnen garanderen moet de ge-

meente het wel efficiënter 
organiseren.”

Op wie richt WIJeindhoven 
zich eigenlijk?
Dirk: “Elk gezin en elke per-
soon raakt wel eens kwets-
baar buiten zijn eigen schuld. 
Je kunt je baan kwijt raken, 
soms voor langere tijd, daar-

door kun je buiten je schuld in financiële pro-
blemen komen en voor je het weet stapelen 
de problemen zich op.

Erna: “Voor elk pro-
bleem hebben we in Ne-

derland wel een of andere 
regeling en zolang iemand zelf de 

weg weet is er niet veel aan de hand. 
Maar juist in die gevallen waarbij de men-
sen door de bomen het bos niet meer zien 
dreigt het gevaar van verder afglijden.”

Dirk: “Het WIJeindhoven team bestaat uit 
mensen die als aanspreekpunt en contact-
persoon voor iedereen in Stratum kunnen 
optreden.”

Erna: “We starten hier met 26 generalisten 
die afkomstig zijn van de bestaande hulpver-
leningsinstellingen in Eindhoven. Ze blijven 
ook in dienst van die organisaties want WIJ-
eindhoven is vooral een ander manier van 
werken en niet een heel nieuwe organisatie.”

Dirk: “Elk teamlid brengt zijn eigen specialis-
tische kennis mee. Maar de bedoeling is uit-
drukkelijk dat ze die kennis met elkaar gaan 
delen zodat elk teamlid ook steeds breder 

inzetbaar is en ondersteuning kan bieden 
op verschillende terreinen. Bijvoorbeeld bij 
werk, wonen, zorg, samenleven in buurten 
en wijken, ontmoeting en ontspanning”.

Erna: “Voor het gezin of de inwoner is er 
dus straks maar één contactpersoon die hen 
begeleidt. Ook als er verschillende proble-
men tegelijk spelen. Heel gespecialiseerde 
hulp en zorg zal natuurlijk blijven bestaan 
maar het is de generalist van WIJeindhoven 
die bepaalt of en wanneer er derden moeten 
worden ingeschakeld. En hij of zij blijft er 
ook zelf altijd als regisseur bij”.

Hoe kunnen jullie bereikt worden?
Dirk: “ Wij bouwen natuurlijk aan een net-
werk hier in Stratum zodat huisartsen, poli-
tie, scholen, woningcorporaties en buurtver-
enigingen signalen kunnen doorgeven.
Erna: “En als mensen zelf signalen willen 
doorgeven, bijvoorbeeld omdat ze zich zor-
gen maken over iemand uit hun omgeving, 
verwijzen we graag naar de website: 

www.wijeindhoven.nl. 

Daar is altijd ons actuele telefoonnummer 
te vinden.”
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Toename aantal zelfstandige wooneenheden door woningsplitsing 
(Gebied binnen de Ring + Gerardusplein in de periode van 2008-2012)

Toename aantal huizen met kamerbewoning 
(Gebied binnen de Ring + Gerardusplein in de periode 2008-2012)

2

Stratum
zelfaanzet

3 e kw
artaal 2013Speciale pagina van het Bewonersplatform Stratum

Bewonersorganisaties in Stra-
tum willen met de gemeente 
in gesprek over de toenemen-
de woningsplitsing en kamer-
bewoning en de overlast die 
daarmee samenhangt. 

Belangrijk punt daarbij is de vraag waarom de 
gemeente niet meer vasthoudt aan het be-
sluit binnen de ring geen verdere verdichting 
toe te staan, zoals in 2007 in de Woonvisie 
is vastgelegd. Het Bewonersplatform Stratum 
had voor 12 september samen met buurtver-
enigingen zichzelf uitgenodigd op het stadhuis 
voor overleg met gemeenteraadsleden.

Vanwege een drukke agenda met veel bij-
eenkomsten elders in de stad, konden alleen 
PvdA en SP aanwezig zijn. Toch zien de leden 
van het platform het als een begin van overleg 
om de overlast tegen te gaan.
De overlast betreft met name lawaai. In huizen 
waar veel jonge mensen zonder kinderen bij 
elkaar wonen heerst een ander leefpatroon 
dan in het huis ernaast, waar een gezin met 
kleuters woont. Hetzelfde geldt voor kleine 
appartementen in gesplitste woningen, die 
vaak door meerdere werknemers uit Midden- 
of Oost-Europa worden gehuurd. Ook zijn er 
parkeerproblemen en worden vuilniszakken 

op een verkeerde tijd of plaats 
buitengezet. Dat het probleem 
leeft, bleek uit de opkomst van 
bewoners in het stadhuis. 
Bewonersorganisaties uit 
de Rochusbuurt, De Iris-
buurt, Tuindorp, Bloemen-
buurt-noord, De Elzent, 
Cingelshouck, Schalmstraat 
en het Witte Dorp waren 
vertegenwoordigd.

Het Bewonersplatform 
Stratum is al ruim tienjaar 
actief, bestaat uit tien leden 
en is onafhankelijk. Het fungeert als inter-
mediair tussen bewoners en buurtverenigin-
gen enerzijds en gemeente en corporaties 
anderzijds. Het heeft zelf geen uitgesproken 
mening, maar bundelt de ervaringen en ziens-
wijzen die in het in de buurten optekent tot 
een visie. Zo worden er regelmatig bewoners 
uitgenodigd om zich over een thema uit 
te spreken. Dit jaar waren er twee van die 
bijeenkomsten, beide over de gevolgen van 
de toenemende woningsplitsing en kamerbe-
woning in toch al dicht bevolkte buurten in 
Stratum binnen de ring. De bevindingen daar 
waren aanleiding met raadsleden in gesprek 
te gaan.

Explosieve stijging kamerverhuur 

en woningsplitsing
Bij de bijeenkomst, onder leiding van Phira 
Otten en ingeleid door platformlid Jorien Ruy-
ters, bleek uit gepresenteerde statistieken dat 
in met name de al dichtbevolkte buurten in 
Stratum binnen de ring het aantal verleende 
vergunningen voor woningsplitsing en kamer-
verhuur de laatste vijf jaar explosief is geste-
gen, vaak met honderden procenten. “Door-
dat die huurders hier maar tijdelijk blijven, 
voelen ze zich niet verbonden aan de buurt 
en trekken zich daar minder van aan”, vertelde 
een bewoonster uit de Irisbuurt. 

Een opvallende conclusie is dat van de huis-
vesting in voormalige kantoorpanden zoals op 

het Hertog Hendrik van Brabantplein en de 
Bomanshof nauwelijks klachten oplevert. Daar 
is vaak een beheerder aanspreekbaar die be-
woners tot de orde roept. Wat vergunningen 
betreft is de gemeente aan de wet gebonden. 

Bouwvergunning
Een woningeigenaar heeft voor splitsing van 
zijn woning alleen een bouwvergunning nodig. 
Die wordt altijd verleend als de aparte woon-
eenheden eigen keuken en sanitair hebben. 
Een vergunning voor kamerverhuur wordt 
pas verleend na een leefbaarheidstoets voor 
de omgeving.
Het platform gaat nog in gesprek met wet-
houder Yasin Torunoglu. Ook de SP, PvdA en 
CDA staan open voor overleg, andere fracties 
zullen nog worden benaderd. Behalve de sta-
tus van de Woonvisie zal ook het verlangen 
van bewonersorganisaties om vroegtijdig bij 
huisvestingsplannen betrokken te worden, op 
tafel komen. En ook dat buurten als Irisbuurt, 
Tuindorp en Rochusbuurt altijd aantrekkelijk 
zijn geweest door hun gevarieerde bewoners-
samenstelling van gezinnen, studenten, vrijge-
zellen en ouderen. 

De bewoners zijn ook bereid hun buurten 
een aandeel te laten nemen in huisvesting van 
woningzoekenden. Er is geen sprake van ‘oké, 
maar niet in mijn achtertuin’. Maar die gezon-
de mix moet niet verstoord worden. Het is de 
kracht van Stratum.
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Melden woonoverlast 

De gemeente Eindhoven en woningcor-
poraties hebben afspraken gemaakt over 
de bestrijding van woonoverlast. Huur-
ders van een woningcorporatie kunnen 
hun klachten bij de corporatie melden. 
Anderen kunnen terecht bij de gemeen-
te via internet: 
www.eindhoven.nl/woonoverlast 
of telefonisch via 14040. 

De melder wordt op de hoogte gehou-
den van de afhandeling van de klacht, zo 
belooft de gemeente.

Stratum wil meepraten 
over huisvesting

Op zoek naar écht iets bijzonders?

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

Van oorbel tot eettafel en producten met een verhaal!

mode interieur kado’s

Puilt je kast uit en wil je hoognodig iets kwijt? 
Wij verkopen het voor je! 

Leuk om je mooie spullen bij een ander 
een tweede kans te geven 

en zelf daarbij ook nog wat te verdienen. 

Exclusieve gedragen damesmode en accessoires 

Gabriel Metsulaan 110 • 5611 SR Eindhoven • 06 41468030
Open: wo-do-vr: 12.00–17.30 u. Zaterdag:10–13 u.

www.modeby.nl • info@modeby.nl

MijnMuziekles 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

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

W:   www.dierenkliniekstratum.nl

Dierenartsen Don de Bruin & Ester Roosenboom 
Behandeling volgens afspraak: ma.-vr. 8.30 - 19.00 uur 

do. 8.30 - 17.00 uur 
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Glasvezel in Stratum: wordt 
de dertig procent bereikt ?

• Supersnel netwerk
•  Up- en downloaden even snel
•  Buitengewoon stabiel en 

betrouwbaar
• Vaak voordeliger

•  Keuze uit méérdere providers
•  Draagt bij aan waarde van 

uw woning
•  Kies ook voor het open 

glasvezelnetwerk

Er is al een 
3 in 1 pakket vanaf 

€ 41,95

Nu een abonnement afsluiten en pas in 
2014 definitief kiezen voor een provider ?
Wilt u nu meedoen maar uw keuze voor een provider nog even 

uitstellen? Er is een provider die de mogelijkheid biedt om tot 30 
dagen nadat de graafwerkzaamheden in uw straat zijn gestart 
kosteloos over te stappen naar een andere glasvezel provider.

De voordelen van glasvezel

voor informatie zie: 
www.onsneteindhoven.nl

Doe mee !

voor informatie zie: 
www.onsneteindhoven.nl

Doe mee !

Duurzame renovatie 
Kloosterflats

Ons Net Eindhoven is voor de 
zomer begonnen Stratummers warm te 
maken voor supersnel glasvezelnetwerk. 
Dat netwerk komt er alleen wanneer  
minimaal 5000 huishoudens een 
abonnement afsluiten. 
Op dit moment is het aantal beno-
digde aanmeldingen nog niet binnen 
en dat betekent dat de kans om een 
supersnel glasvezelnetwerk in Stra-
tum aan te leggen misschien verke-
ken is.

Veel mensen verheugen zich op de 
komst van glasvezel maar besef-
fen niet dat ze zich daarvoor nu al 
moeten aanmelden bij een provider. 
Misschien willen ze eens kijken welke pro-
vider het best bij hun past als de glasvezel 
er eenmaal ligt. Maar als iederéén wacht, 
wordt de 30 procent nooit gehaald en dan 
gaat de aanleg in Stratum niet door.

Abonnement
Dat betekent dus daadwerkelijk een abonne-
ment nemen. Overigens gaat zo’n contract 
pas in als glasvezel er ook daadwerkelijk 
komt. Wordt de 30 procent aanmeldingen 
niet gehaald, dan zit je er ook niet aan vast. 
Glasvezel is het netwerk van de toekomst. 
En het biedt veel meer dan alleen internet.

Televisie 
Vooral voor televisie biedt glasvezel grote 
voordelen. Een glasvezelverbinding garan-
deert haarscherp televisie, ongeacht de 

grootte van het beeldscherm. 
Televisie in HD kwaliteit is 

echt een groot verschil 
met analoge tv.

En die haarscherpe tv heb je dan bovendien 
op verschillende plekken in huis, draadloos 
via een tablet of op elke willekeurige 
computer in huis. 

Keuzevrijheid
Een glasvezelaansluiting is vanwege het 
comfort en de aantrekkelijke prijs ook inte-
ressant voor mensen die op dit moment nog 
weinig gebruik maken van internet. 
Er is een ruime keuze uit verschillende provi-
ders en altijd de mogelijkheid om later een-
voudig een andere te kiezen. Alle providers  
kunnen qua prijs, service, snelheid en stabi-
liteit zeker op tegen uw bestaande abonne-
ment. Hoe meer concurrentie hoe beter: dat 
houdt iedereen scherp.

En Ons Net Eindhoven is er voor om u 
te helpen bij de keuze voor een provider. 

Kom vooral met al uw vragen bij ons langs 
in de speciale bus die op vaste plekken in 
Stratum te vinden is. Ons Net Eindhoven 
is onafhankelijk we staan u dus altijd 
open en eerlijk te woord.

Heel veel flats staan er niet in 
Stratum en dat zullen maar 
weinig mensen erg vinden. 
Toch hoeven flats helemaal niet 
lelijk te zijn want in Stratum zijn 
vier tamelijk bijzondere etage-
complexen te vinden. Twee lig-
gen er op de hoek van de Sint 
Petrus Canisiuslaan en de Jan 
van Eyckgracht, de twee andere 
iets verderop. 
Wie de gevels van deze 
gebouwen bekijkt moet 
toegeven dat ze een bijna 
klassieke uitstraling hebben. Dat 
komt door de gebruikte baksteen 
en natuurlijk vooral door de gemetselde 
bogen van de galerijen.  Die doen denken 
aan de ronde bogen van een kloostergang 
en bezorgden de flats dan ook de logische 
bijnaam: Kloosterflats.

Ze staan er al sinds 1957 en waren dus wel 
toe aan een grondige renovatie. Die is de 
afgelopen anderhalf jaar uitgevoerd door 
Woonbedrijf. Bijzonder is dat dat gepaard 
ging met respect voor de bijzondere 
architectuur, oog voor groen en vooral met 
intensief overleg met de bewoners vooraf. 
Aan de typische gevels is niets veranderd 
en over de kleurstelling en toegepaste 
materialen is goed nagedacht. Om de 
complexen ook van buiten extra uitstraling 
te geven hebben ook de erfafscheidingen 
een vriendelijker aanzien gekregen.

Duurzaamheidsproject
De renovatie van de Kloosterflats was 
het eerste project van Woonbedrijf 
binnen het duurzaamheidsprogramma. 
Kern daarvan is het verbeteren van het 
energielabel van gebouwen met minimaal 
twee labels tot een B– of C niveau. In het 
geval van de Kloosterflats is dat bereikt 
door zowel de zolder, de gevel als de 
spouwmuren te isoleren. Ook zijn er 
nieuwe hoogrendementketels geplaatst. 
Investeren in duurzaamheid is een 
bewuste keuze. Weliswaar 
gaan de huren na renovatie iets 
omhoog, maar dat wordt weer 
gecompenseerd door een lagere 
energierekening. 

Het normale systematisch onder-
houd was de directe aanleiding 
om iets aan de flats te gaan doen. 
Woonbedrijf is begonnen met be-
levingsonderzoek onder de bewo-
ners. Dat leverde extra verbeterpun-
ten op. Zo zijn er in nauw overleg 
met de bewoners twee prachtige 
afgesloten binnentuinen ontworpen. 

Het ontwerp daarvan lijkt 
op een echte kloostertuin 
en heeft ook trekjes van 
een Engelse landschaps-
tuin. Tijdens de bouw is er 
sowieso veel aandacht ge-
weest voor de natuur. In de 
schoorstenen zijn gierzwaluw woninkjes 
gemaakt en ook vleermuizen hebben 
eigen plekjes in de kopgevel gekregen. 
Ongeveer de helft van de aangepakte wo-

ningen bleef tijdens de renovatie 
bewoond en dat was natuurlijk een 
extra uitdaging. Woonbedrijf is er 
in geslaagd de overlast voor deze 
bewoners tot een minimum te be-
perken.

Tevredenheidsonderzoek
Zo werden er speciale voorzienin-
gen als ritsbare afscheidingen toe-
gepast in ruimtes waar gewerkt 
moest worden. Ook was er een 
aparte douche/was/keukenwo-
ning. Een speciale ‘sociaal uit-
voerder’ was aanspreekpunt voor 
vragen en klachten van de bewo-
ners Omdat de werkzaamheden 
harmonieus verliepen was de 
overlast minimaal en het hele 
project droeg uiteindelijk ook 
bij aan de buurtsamenhang. 

Woonbedrijf hield na de oplevering 
een tevredenheidsonderzoek en 

kreeg van de bewoners een dikke 
en welverdiende acht.
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De eerste nieuwbouwwoning van 
woonblok Iris in de Bloemenbuurt-
Zuid is op 21 augustus opgeleverd. 
Sindsdien zijn er al vele gevolgd. Bij elke 
opgeleverde woning hangt een vlag 
fier te wapperen. Bewoners zijn in de 
avonduurtjes druk aan het klussen. Begin 
november moeten alle woningen van Iris 
opgeleverd zijn. 

“Er is ruim de tijd om te klussen en te ver-
ven, want we hebben twee maanden de tijd 
om te verhuizen”, zegt Nancy Scalzoo. Ze is 
een van de huurders die meegedaan heeft 
aan het ontwikkelen van haar eigen woning. 
“We kijken bij de buren naar binnen om te 
zien hoe iedereen het heeft ingedeeld, we 
zijn razend enthousiast.”
Net zo enthousiast is Cees Horsten, voorzit-
ter van de Koepelvereniging. “Hoe ik mijn 
nieuwe woning vind? Schitterend. Het is wel 
grof opgeleverd dus we moeten nog veel 
schilderen en opknappen. Maar de mijne 
wordt een paleisje.” 

Geen concessies aan kwaliteit
Als eind december de totale nieuwbouw van 
Iris is opgeleverd, zit een groot gedeelte van 
de nieuwbouw van de Bloemenbuurt-Zuid 
erop. Nog drie blokken resteren: blok E, K 
en A. In blok E (midden in de wijk) zijn al ko-
pers aan de slag met het ontwikkelingen van 
hun droomwoningen, ook weer via Collec-
tief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). 
Het is nog onduidelijk wat er gebouwd gaat 
worden op de braakliggende blokken K en 

A. “Voor de economische crisis zouden er 
hier alleen koopwoningen komen. Maar de 
markt dwingt ons dat te veranderen”, zegt 
Bert Kaiser, gebiedsregisseur van woning-
corporatie ’thuis. “Dat is wel een lastige 
opgave, want we willen geen concessies 
doen aan de kwaliteit. Alles blijft binnen de 
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan.” 
Zolang de Bloemenbuurt-Zuid nog niet is af-
gebouwd houdt ‘thuis extra aandacht voor 
de leefbaarheid in de persoon van sociaal 
beheerder Jan van Hemert die in het leef-
baarheidsteam zit. 

Klimop verhuist
De ontmoetingsplek voor de buurt, De Klim-
op, moet op termijn verkassen, ‘thuis had 
de Koepelvereniging minimaal een jaar een 

koopwoning in bruikleen gegeven. “Per 1 
maart 2014 moeten we er definitief uit zijn”, 
zegt Cees Horsten, voorzitter van de Koe-
pelvereniging. ’thuis heeft ons een andere 
woning aangeboden in de Seringenstraat 5, 
een oude wisselwoning. Momenteel woont 
daar nog iemand dus het is moeilijk om te 
bepalen of dat pand geschikt is.” 

De Koepelvereniging heeft nog andere ijzers 
in het vuur, ze kijkt met een schuin oog naar 
de leegstaande Gerarduskerk. Het bestaan 
van de Koepelvereniging in zijn huidige vorm 
nadert trouwens zijn einde. Horsten: “Onze 
taak, het begeleiden van de nieuwbouw, zit 
er bijna op. Daarom zijn we de statuten 
aan het wijzigen om te komen tot een 
gewone bewonersvereniging.”

Iris telt in totaal 51 huur- en koopwoningen, van die 
koopwoningen zijn er nog een aantal beschikbaar 
vanaf 223.000 euro.

Een bijzondere woning is de 
poortwoning aan de Anjelierstraat. 
Een verrassend ruime woning 
met een wijds uitzicht over de 
binnenterreinen van Iris en Lotus. 
Ook voor een verrassende prijs van 
195.000 euro. (v.o.n.)

In woonblok Anjelier (oplevering november 2013) zijn 
eveneens nog enkele woningen te koop, prijzen vanaf 
223.000 euro. (v.o.n.)

Op termijn gaan ook de woonblokken K en A ontwikkeld 
worden. Ook je eigen huis bouwen? Surf dan eens naar:

www.zelfaandeknoppen.nl 
In woonblok Lelie zijn nog plaatsen voor kopers die met hulp 
van Bouwen in Eigen beheer (Bieb) aan de slag willen. Het gaat 
om zeventien eengezinswoningen en twee patiobungalows.

Eind december 2013 moet bouwblok Iris opgeleverd zijn

“Mijn nieuwe huis wordt een paleisje”

Koopwoning van Iris? 

‘thuis is de nieuwe naam van de 
vroegere woningcorporaties Domein 
en Aert Swaens. Op 1 juli zijn ze 
gefuseerd. ‘thuis heeft woningen in Son 
en Breugel, Best, Eindhoven, Veldhoven 
en Waalre. 

Een nieuwe naam, maar wel met de oude 
vertrouwde betrokkenheid, klantgerichtheid 
en ambitie om de leefbaarheid in wijken 
en buurten op peil te houden. ’thuis gaat 
nog meer dan eerst de verbinding aan met 
buurten en wijken, gebiedsgericht werken 
noemt de woningcorporatie dat. “We bie-
den de huurders zo meer mogelijkheden 
om invloed te hebben op onze besluitvor-
ming.” Eindhoven is verdeeld in drie gebie-
den: Zuid, Noord en Woensel Zuid-West. 
Per gebied zijn drie gezichten belangrijk: 
de gebiedsregisseur, buurtbeheerder en so-
ciaal beheerder.

Gebiedsregisseur 
Gebiedsregisseur voor Stratum is een oude 
bekende: Bert Kaiser. “We willen dat onze 
huurders in leefbare buurten wonen, daar-
om stemmen we onze plannen af op waar 
zij behoefte aan hebben. Als er iets in de 
woonomgeving gebeurt, is het logisch dat 
huurders en bewonerscommissies daarover 
kunnen meepraten. Als gebiedsregisseur 

ontwikkel ik ideeën 
voor buurten en wij-
ken samen met de be-
woners, de gemeente 
en andere professio-
nals. Bewonerspartici-
patie krijgt zo dichtbij 
huis handen en voe-
ten.” De gebiedsre-
gisseur is kortom een 
soort netwerker naar 
instellingen en be-
woners. Hij haalt en 
brengt informatie.

Sociaal beheerder
’thuis ondersteunt ook huurders die moei-
te hebben om zich staande te houden in 
de samenleving. Kaiser: “We stimuleren 
mensen die aan de kant staan weer mee 
te doen in de maatschappij.” Voornaam-
ste aandachtsgebieden zijn huurbetaling, 
woongedrag en leefbaarheid in de buurt. 
Elk sociaal beheerteam bestaat uit een so-
ciaal beheerder en een buurtbeheerder. De 
sociaal beheerder van Stratum is eveneens 
een oude bekende: Jan van Hemert. Hij 
probeert overlast in de buurt te voorkomen 
en zo nodig op te lossen. De sociaal be-
heerder heeft vooral contact met individu-
ele bewoners en organisaties die hulp en 
ondersteuning bieden.

 
Buurtbeheerder 
De buurtbeheerder van Stratum is ook al 
een vertrouwd gezicht: David Hearn. Hij 
zal geregeld te zien zijn in appartementen- 
en woningcomplexen in de wijk. 

De buurtbeheerders zijn de ogen en oren 
van ’thuis als het gaat om schoon, heel 
en veilig. Zij zijn het eerste aanspreekpunt 
voor bewoners en hebben vooral con-
tact met bedrijven en organisaties die de 
wooncomplexen en het openbaar gebied 
schoonhouden en onderhouden. Als het 
gaat om hele praktische zaken in de 
complexen moeten huurders bij de 
buurtbeheerder zijn.

Kom een kijkje nemen in de modelwoning! 
Aan de Dahlialaan 36 is een 
nieuwbouwwoning als modelwoning 
ingericht die u vrijblijvend kunt bekijken. 

Maak een afspraak met 
VB&T makelaars: 269 69 59 
of  Van Santvoort Makelaars: 269 25 30

Of kom kijken tijdens de open huizendag op 
zaterdag 5 oktober van 11.00-15.00 uur.

De modelwoning geeft een goed beeld hoe de 
woningen ingericht kunnen worden. Beleef het 
wonen in een mooie nieuwbouwwoning in de 
Bloemenbuurt-Zuid. Kom een kijkje nemen!

Gebiedsregisseur, buurtbeheerder en 
sociaal beheerder

Belangrijke ‘thuisgezichten in 
de Bloemenbuurt 

VLNR Jan van Hemert, William van Vugt (verhuurmakelaar), Marcel Markus 

(technisch beheer) en Bert Kaiser.  David Hearn ontbreekt op de foto
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Hans Bonnema Schoenmakerij & Sleutels
Geldropseweg 92

5611SL Eindhoven  040 211 45 90

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

Rolf Buijze • 06- 49662349 
Hazenloop 18 •  5646 BB Eindhoven  • rolf.buijze@personaltouchtravel.nl
www.reisadviseur-rolf.nl  •  www.personaltouchtravel.nl   

Reis boeken, thuis en op maat?
Laat mij u adviseren! 

Bij vertrek vanaf Eindhoven Airport gratis vervoer naar het vliegveld

•       Reizen, precies  op maat gemaakt, thuis 
per telefoon of e-mail

•  Profi teer van mijn onafhankelijk advies
• Dertig jaar reiservaring 
•    Bescherming door ANVR en SGR 

voorwaarden

Ik ben Rolf Buijze, een ervaren reisadviseur.
Ik kom graag persoonlijk bij u langs, 
maar u bent ook welkom bij mij thuis.

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

Inkoop van goud 
    voor een eerlijke prijs !

Bij GoldTime bent u zeker van de beste 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.

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

  de allerleukste speelgoedspeciaalzaak

RUIMT OP 

www.devlinderhoutenspeelgoed.nl
Geldropseweg 83 Eindhoven
kom naar de VLINDER

50%
van 1 oktober tot 3 november
korting op héél veel speelgoed

tot

Maak kennis met uw 
nieuwe Albert Heijn 

Leenderweg
Albert Heijn Leenderweg opende de deuren van 

haar geheel vernieuwde supermarkt. Na bijna 20 

jaar op deze centrale plek in Stratum werd het tijd 

voor een ingrijpende verbouwing. 

En iedereen kan nu met eigen ogen zien dat het ook 

een enorme verbetering geworden is. De winkel is 

veel ruimer en daardoor ook veel overzichtelijker 

geworden. In de brede winkelpaden is het prettig 

winkelen, ook voor klanten die wat moeilijker ter 

been zijn. Albert Heijn Leenderweg was altijd 

al heel klantgericht en had een duidelijke band met de directe 

omgeving door typische eigen acties of campagnes. Vanaf nu zullen 

ook klanten uit de rest van Stratum afkomen op het zeer uitgebreide 

assortiment met de nadruk op verse producten uit alle windstreken. 

Zoals op de kaas– en delicatessenafdeling. Naast alle soorten verse 

kaas bestaat het aanbod daar onder andere uit vers in de winkel 

gegrilde producten, vleeswaren en overheerlijke tapas. Aan het eigen, 

en uiteraard gratis parkeerterrein wordt met man en macht gewerkt 

zodat de bereikbaarheid binnenkort optimaal is.

Leenderweg

Supermarktmanager Mireille Withagen is trots op haar vernieuwde Albert Heijn. 

“Onze winkel is nog veel mooier geworden dan ik had gehoopt.”

Ter gelegenheid van onze verbouwing en heropening 

vragen wij alle Stratummers die herinneringen 

hebben aan de Leenderweg en/of Stratum om die 

aan ons op te sturen. Wij willen graag weten hoe 

het vroeger was en wat er allemaal veranderd is. De 

leukste, de oudste of de grappigste herinnering, alles 

is welkom. En natuurlijk zijn ook foto’s of documenten 

welkom. We maken er dan een leuke publicatie van 

die in het voorjaar in De Stratummer komt.

Probeer uw herinnering wel bondig op te schrijven in 

maximaal 150 woorden. 

Foto’s en documenten kunt u zelf scannen of afgeven 

in onze winkel, u krijgt alles weer netjes terug. 

Tijdens onze openingsactie kunt u bovendien sparen 

voor speciale nostalgische Stratumse mokken. Hebt 

u zelf een leuke oude foto? Dan is er kans dat die op 

een van de mokken zal worden afgedrukt.

Stuur teksten en/of foto’s naar:  

mireille.withagen@ahold.com 

of geef ze af in onze winkel. 

AH Leenderweg is elke dag, ook zondags, lekker lang open.

Doe mee met onze openingsactie!

AH Leenderweg is elke dag, ook zondags, lekker lang open.

Stuur teksten en/of foto’s naar:  

Geldropseweg 59 • 040-2113107 • www.framesandthings.nl

Frames & Things
Lijstenmaker • Gallery • Glas • Cadeaus
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Orginele Cambodjaanse artikelen
Zaterdagwinkeltje bij het Floraplein

Floralaan-oost pleintje (achter no 162)
zaterdags 11:00-16:00 u. 
www.cambodia-dutch.org

Leuke tweedehands spulletjes zoals 
kleding, speelgoed en boeken

Ook kunt u bruikbare goederen inleveren

CAMBODIA DUTCH

Cambodia-Dutch is een erkende 
non-profi torganisatie die projecten 
ondersteunt in Cambodja,  gericht 
op de plattelandsbevolking, levend 

onder  de armoede grens.



20

Servicepagina Politie:

Afdelingsbureau Eindhoven Stratum-Tongelre
Bezoekadres: Aalsterweg 290, Eindhoven. 

Telefoon: 0900-8844.

De wijkagenten van Stratum:
Frans van der Aa
 - Eikenburg de Roosten
 - Poelhekkelaan e.o.
 - Gennep en Genneperparken
Volg @brigadierSTRMaa  op Twitter

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
Volg @brigadier@brigadierTUIN

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

Telefoon:  14 040
Email: gemeente@eindhoven.nl

Openingstijden inwonersplein:
Zonder afspraak: ma– t/m vrijdag 
9.00 tot 13.00 uur. Op afspraak 13.00 tot 
16.30 uur. Ma– en vrijdagavond tot 19.00 
uur. Afspraak via de website www.eindho-
ven.nl/digitaalloket of via: 14 040.
Documenten zoals rijbewijs en 
paspoort kunt u de hele dag tijdens de 
openingsuren ophalen.

Stadsdeelteam Stratum:

Frank van den Tillaard 
Gebiedscoördinator
f.vd.tillaard@eindhoven.nl 
(Eikenburg-Roosten, Elzent Noord, Elzent 
Zuid, Looiakkers, Genneperzijde, Genne-
per Parken, Sportpark Aalsterweg, Joris-
kwartier, Bloemenbuurt Noord (Bloemen-
plein), Rochusbuurt)

Rob Woltinge 
r.woltinge@eindhoven.nl 
(Gerardusplein, Bloemenbuurt Zuid, Krui-
denbuurt, Riel, Burghplan) 

Mieke van de Donk 
jm.vd.donk@eindhoven.nl 
(Tivoli, Sintenbuurt, (Gijzenrooi, Schutters-
bosch, Tuindorp)

Marita Kuster m.kuster@eindhoven.nl 
(Nieuwe Erven, Puttensedreef, Irisbuurt) 

Agnes Heck a.heck@eindhoven.nl 
(Kerstroosplein)

Milieustraten
Gabriël Metsulaan 1
(ingang Kanaaldijk-Z)
Lodewijkstraat 9
Ma/Wo/Vrij 13.00 - 19.00 uur
Di/Do  13.00 - 17.00 uur
Zaterdag 10.00 - 17.00 uur

Zorginstellingen

Sint Annaklooster
Aalsterweg 285c Eindhoven
T: 2945400
Thuiszorg verzorging en ver-
pleging, Thomas a Kempislaan 21-

11 Eindhoven
M:  06-13145498
Thuiszorg hulp bij het huishouden, 
Thomas a Kempislaan 21-11 Eindhoven,
T: 2945404
Logeerhuis en Hospice In Via
Aalsterweg 289b Eindhoven, T: 2945470
Hospice de Regenboog
Aalsterweg 285c, Eindhoven, T: 2945430
W: www.sintannaklooster.nl

Wijksteunpunt Petazzie
Laurierplein 27, 5643 EL Eindhoven

Huiskamer open: Ma-
Vr 9:30–15:30 u.
•  Buurtzorg Stratum

• Lunetzorg
• Conquest
• Begeleid Wonen (GGZe) 
• WIJeindhoven
• Stichting De Boei

W: www.bijpetazzie.nl  

Zuidzorg

Wijkteam Stratum
Sint Lidwinastraat 4 – 6 
T: 2308408  E: info@zuidzorg.nl

Onderhoudsklachten 
woningcorporaties:

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

‘Thuis  onderhoudservice
W: www.mijn-thuis.nl
T: 24 99 999

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

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

Uitgave: Stichting De Stratummer

Redactie: 
t: (040) 211 32 89

Stratummer@on.nl  www.Stratummer.nl

PRodUctie en adveRtentie exPloitatie:
t: (040) 2123 886   M: 06 3030 1027 

Oplage: 15.000 

Verspreiding: 12.500 exemplaren 
huis aan huis, apart bezorgd door 

eigen bezorgers. 2.500 exemplaren 
los via winkeldisplay’s in supermarkten, 

seniorencentra en vaste punten in 
Stratum.

Bezorgklacht?
Onze eigen bezorgers bezorgen ‘m 

nauwgezet in alle brievenbussen 
zonder nee/nee sticker. 

Onverhoopte bezorgklachten kunnen 
worden gemeld per email: 

stratummer@on.nl

Zelf bezorger worden? 
Bel: 2123886 

of mail: stratummer@on.nl


