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Goed idee?
Vraag een waardebon aan!
Samen met buurtgenoten iets leuks doen voor uw buurt?
Heeft u ideeën die de leefbaarheid en de samenhang in de
buurt verbeteren, dan is daar extra geld voor beschikbaar.
Een aanvraagformulier kunt u ophalen en afgeven bij het
infopunt aan de Johannes Voetstraat 2. Of mailen naar
waardebon@wijkhetven.nl.

Klachten en
meldingen
openbare ruimte

Buurtcontract
2019
Het Ven

Laat het de gemeente weten via:
▪▪ eindhoven.nl/stad-en-wonen/wonen/klachten/melding
-openbare-ruimte
▪▪ of bel 14040.
▪▪ Smartphoneapp: ‘Buiten Beter’voor android, i-phone of
blackberry via www.buitenbeter.nl

WIJeindhoven
Oplossingen en mogelijkheden voor mensen met een ondersteuningsvraag vindt WIJeindhoven steeds vaker in de directe
omgeving. Bij buren, bekenden in de straat, familie, vrienden of
kennissen. Belangrijk daarbij is dat de inwoner zelf de regie
houdt over zijn of haar leven en doet wat mogelijk is, ook voor
andere buurtbewoners. Zodat iedereen mee kan doen in de
Eindhovense samenleving. WIJeindhoven zet zich in de buurt
’t Ven extra in bij de renovatieplannen van thuis.
www.wijeindhoven.nl

Advies en meldpunt
Woonoverlast
www.eindhoven.nl/woonoverlast
Telefoon: 14040
Woonoverlastapp Eindhoven

Wijkoverleg Het Ven
Buurt ’t Ven kent een actieve bewonersorganisatie wijkoverleg
Het Ven. Veiligheid, leefbaarheid en saamhorigheid zijn de
thema’s die samen het kompas zijn voor de komende jaren.
Wij streven naar een veilige, gezonde en aantrekkelijke
leefomgeving voor alle buurtbewoners. Als wijkbestuur willen
wij daarom aandacht geven aan de stijgende lijn in kamerverhuurpanden en leegstand van winkelpanden, verkeers
maatregelen, bestemmingsplanwijzigingen e.d. Samen met de
werkgroepen verkeer, ‘groene vingers’, energie, activiteiten en
communicatie proberen wij hier invulling aan te geven.
Daarnaast organiseren we leuke activiteiten in de buurt als het
buurtfeest, de vrijmarkt, de kerstmarkt. Op de buitenspeeldag
helpen vrijwilligers mee bij Dynamo jeugdwerk. Ook overlegt
het wijkoverleg regelmatig met de organisaties die in de wijk
actief zijn. Het wijkoverleg is nog op zoek naar mensen die mee
willen helpen. Samen met Summa onderzoekt het wijkoverleg
nu waar mensen behoefte aan hebben en wie er mee willen
helpen om iets voor de buurt te organiseren. De uitkomsten
hiervan zullen wij waar mogelijk mee nemen in 2019.
Meer weten kijk dan op: www.wijkhetven.nl

Waar werken
we aan in 2019?
Waar kunt u iedereen
vinden en wat is er te
doen in de buurt?
Alle organisaties die dit buurtcontract ondertekenen werken
samen en hebben aandacht voor uw buurt. Er vinden heel
wat leuke sociale activiteiten plaats. Kijk daarom eens op de
kaart of de website(s) van ‘t Ven. Wijkoverleg het Ven
organiseert elk jaar leuke activiteiten. Op infopunt Het
Venster kunt u terecht voor een kopje koffie of een gesprek
of het lenen van een boek.
Leerlingen van Olympia (onderdeel van het Christiaan
Huygenscollege) koken voor bewoners in ’t Ven die financieel krap zitten of door de zorg voor een zieke partner geen
tijd hebben om zelf te koken. De maaltijden worden verstrekt via Infopunt Het Venster. Aanmelden kan via team
Strijp info@WIJeindhoven.nl
Bij Summa Plus organiseert Lokaal + voor buurtbewoners
een koffie- en lunchmoment en hulp bij computervragen,
mensen kunnen er ook taal- en computerlessen volgen bij
het Stercollege.
Bij WoonincPlusVitalis locatie Theresia kunnen ouderen
terecht voor een gesprek, activiteiten en een plek om elkaar
te ontmoeten. Maar ook voor een warme maaltijd. Theresia
is gestart met dementievriendelijke wijk. Hierbij wordt meer
bekendheid gegeven aan wat dementie is. Buurtbewoners,
mantelzorgers, beroepskrachten en mensen met dementie
worden bij elkaar gebracht om te kijken wat zij nodig hebben
en voor elkaar kunnen betekenen.
Het Struijkske (Lunetzorg) is een plek voor een kopje koffie,
ontmoeting of een warme maaltijd.
WIJeindhoven kan mensen op weg helpen voor als het
eventjes niet meer lukt en houdt spreekuur in de buurt.

’t Ven
aardgasvrij
’t Ven is één van de drie buurten waar de gemeente samen met de bewoners en de corporaties
alternatieven voor aardgas verkent. Het doel is
dat er eind 2019 een plan ligt voor de hele buurt,
dus zowel voor de koop- als de huurwoningen.
Het streven is dat ’t Ven in 2030 aardgasvrij is.
Buurkracht ondersteunt de bewoners bij het
maken van dit plan. Kijk voor meer informatie op
www.buurkracht.nl/tven. Bewoners hebben een
werkgroep Energie opgericht. Kijk hiervoor op de
website energie.wijkhetven.nl.
Woningstichting ‘thuis is een van de voorlopers
op het gebied van duurzaamheid. De woningstichting gaat bij 195 woningen groot onderhoud
plegen en er voor zorgen dat ze van het gas af
kunnen. Op een aantal plekken in de wijk gaat
‘thuis oude woningen slopen en er nieuwe
energiezuinige woningen voor terug zetten.
Herontwikkellocatie Hastelweg/Sportlaan
Woningcorporatie Sint Trudo gaat hier de oude
woningen aan de Hastelweg vervangen door
nieuwe energiezuinige woningen.
Woonbedrijf werkt mee aan het plan van de buurt
om haar woningen aardgasvrij te maken.

Wat is er te doen in uw buurt?

Naam

Wat

1 Summa Plus/Lokaal + en Stercollege Do 10.30-13.30 Koffie, Lunch

Buurtcontract Het ven 2019

Adres
Blecourtstraat 1

Do 14.00-15.30 Taal en computer- cafee

2 Olympia (onderdeel van Christiaan

Leerlingen koken voor mensen met een
Reserveren via infopunt Het
kleine beurs. Mogelijkheid om te verga- Venster, Zie 5.
deren of iets voor de buurt te organiseren Botenlaan 38

3 ’t Struikske en Lunetzorg

Soos Struycken, ontmoeten, 
koffie activiteiten, eetpunt.
Ma-do 16.30-19.00, Vr 16.30-21.00

Struyckenstraat 10

4 WoonincPlusVitails locatie Theresia

Eetpunt, Informatie, gesprek,
activiteiten, dementievriendelijk
Ma 14.00-15.00 Spreekuur WIJeindhoven

Bredalaan 77

5 Infowinkel het Venster

Koffie, gesprek, activiteiten, boeken
Wijkoverleg het Ven
Di en Do 14.00-16.00 Spreekuur,
Di 14.30-15.30 Spreekuur WIJeindhoven

Johannes Voetstraat 2

6 Spaans Centrum

Eetpunt, activiteiten

Hugo de Grootplein

Huygenscollege)

Herontwikkeling lokatie Thuis
Herontwikkeling lokatie Thuis
Herontwikkeling lokatie Trudo
Groot-onderhoud energiezuinigewoning Thuis

6

1
3

't Ven aardgasvrij 2030
Dementievriendelijke wijk

4

5

2

olympia

