
Het opstellen van het buurtcontract 2018 hebben we aangegrepen 
om de samenwerking opnieuw met elkaar op te zoeken. En dan blijkt 
weer hoeveel energie bij alle betrokkenen zit om er toch weer de 
schouders onder te zetten en opnieuw met elkaar te kijken naar wat 
de buurt nodig heeft en hoe we door de handen ineen te slaan weer 
een stapje verder kunnen komen.

We hebben een inspirerende bijeenkomst gehad op 29 november 
met actieve bewoners en professionals. Op basis van de input die we 
hebben gekregen van het Wijkoverleg ’t Ven en het overleg van 
professionals hebben we samen gekeken naar welke activiteiten in 
2018 concreet opgepakt kunnen worden, wie er aan wil werken en 
hoe belangrijk we de activiteit vinden.

Het werk is nog niet af. Verre van dat. Samen willen we de vinger  
aan de pols houden. Samen betekent de actieve bewoners én 
professionals. Dat doen we in het Sociaal Café ’t Ven. De wijk
werker van Lumens is trekker. Drie keer per jaar ontmoeten actieve 
bewoners en vrijwilligers elkaar om kennis en ervaringen te delen en 
elkaar te inspireren. We hebben wel de stappen die we met elkaar 
willen zetten helder voor ogen. De doelen mogen nog wel scherper, 
de te bereiken resultaten smarter. Maar we komen er wel. Let wel, 
het is work in progress!

De speerpunten voor 2018
1   Werken aan de toekomst 

Kansen voor jeugd jongeren
Iedereen is het er over eens. Talentontwikkeling is belangrijk voor 
de toekomst van onze jeugd. De topprioriteit voor 2018. Concreet 
betekent dit dat jongerenwerkers en vrijwilligers jongeren proactief 
benaderen, zichtbaar aanwezig zijn in de wijk en hulp bieden waar nodig. 
We willen het samen met jongeren uit de wijk verder vormgeven. 
Trekker is Lumens.
We gaan serieus werk maken van stageplekken. We zien kansen om 
stageplekken in de buurt te bieden. Het mes snijdt dan aan twee kanten: 
je biedt jongeren perspectief door hen naar werk of leersituaties toe 
te leiden én er zijn extra handjes bij buurtactiviteiten en mantelzorg. 
Trekker is Christiaan Huijgens Olympia i.s.m. Dynamo.

2   Energie-impuls ‘thuis 
Renovatie biedt kansen voor de buurt.

De eerste fase van het groot onderhoud van de 367 woningen van 
’thuis in ’t Ven is in 2017 afgerond. De voorbereiding van het vervolg 
wordt samen met de bewoners opgepakt in het voorjaar van 2018.  
In het najaar van 2018 zullen de bouwactiviteiten weer beginnen.  
De hele operatie duurt nog tot 2020. Dat betekent dat er een lange 
tijd overlast van bouwactiviteiten zal zijn. Het zal een hele opgave 
zijn, zowel voor de bewoners die direct met de renovatie van hun 
eigen woning te maken krijgen, als van de bewoners in de buurt. 
Trekker is Woonstichting ’thuis.
Door bewoners is het initiatief genomen om een bewonerscommissie 
voor de renovatie op te richten. Communicatie is oh zo belangrijk, 
maar gaat nog steeds te vaak niet goed. Een bewonerscommissie is 
een welkome schakel tussen de bewoner en corporatie. Afgesproken 
is om samen met de nieuwe bewonerscommissie het infopunt nieuw 
leven in te blazen in het contact tussen corporatie, de bouwer en 
bewoners (vragen over de renovatie, parkeren, bouwoverlast etc.). 
Trekker is ’thuis samen met de betrokken huurders.

3  Groen, schoon en gezond 
Meer kwaliteit buiten

Je veilig voelen in je eigen wijk. Jammer genoeg is dat niet vanzelf
sprekend. Bewoners willen zelf de handen uit de mouwen steken. 
 Er is een behoorlijke animo om buurtpreventie op te tuigen. Zeker 
nu er voor een langere periode bouwwerkzaamheden in de buurt 
plaatsvinden. Het doel is om in 2018 een vorm van buurtpreventie 
samen met enthousiaste bewoners op te zetten die past bij ’t Ven. 
Trekker is de gemeente.
Door bewoners is nadrukkelijk aandacht gevraagd voor een ‘make 
over’ van het Hugo de Grootplein. De inrichting van de openbare 
ruimte is oud en versleten en er is sprake van achterstallig onderhoud. 
Hier liggen kansen om samen met bewoners, gemeente en de 
corporaties te zoeken naar mogelijkheden om de wijk te vergroenen, 
te zoeken naar een structurele oplossing voor waterberging (het 
riool loopt regelmatig over in de woningen) en het parkeren. Gestart 
wordt met een buurtschouw die in de loop van 2018 nog een keer 
wordt herhaald. In 2018 willen we ook al concreet aan de slag: een 
voortuinenactie bij de woningen die al opgeknapt zijn, het opzetten 
van een zwerfvuilteam, plannen voor de herbestemming JOP veldje. 
Trekker is de werkgroep Groen en ’thuis.

Buurtcontract ’t Ven 2018

Work in progress
We hebben in 2017 behoorlijk wat tegenslagen 
moeten incasseren. Het verwerken van het verlies 
van Jeroen voor het bestuur van het Wijkoverleg, 
de vertraging bij de renovatie van ’thuis, het niet 
doorgaan van Expeditie Theresia. Op een aantal 
plekken in de buurt was er sprake van toenemende 
spanningen. 2017 is een moeilijk jaar geweest. 
Het vuur lijkt er een beetje uit. We hebben de 
brokstukken bij elkaar moeten rapen en gekeken 
hoe kunnen we nu verder. Een ding is duidelijk. 
Alleen door samen te werken komen we verder. 



4   Waar zien we elkaar?  
BuurtRuimte!

We willen voor het eind van 2018 een of meer plekken hebben in de 
wijk van waar buurtontmoeting en buurtactiviteiten kunnen plaats
vinden. Er moet dan ook zicht zijn op een lange termijnoplossing. 
Als locaties zijn genoemd: de voormalige bibliotheek aan de Bredalaan, 
het Struikske, de VMBO school Olympia (voor grotere evenementen) 
en het schoolgebouw aan de Oppenheimstraat. Als we de activiteiten 
in de buurt zo belangrijk vinden dan moet er ook een plek zijn waar 
die activiteiten kunnen landen. Dat gaat zeker lukken! Wie doet er 
mee? Trekker is het Wijkoverleg ’t Ven. 

5    Samen kunnen we meer! 
Buurtactiviteiten en buurtontmoeting

’t Ven is een actieve en levendige wijk. ’t Ven heeft gelukkig veel 
actieve bewoners. Dat willen we vooral vasthouden. Een deel van de 
vrijwilligers is georganiseerd binnen/vanuit het Wijkoverleg. De 
werkgroep Activiteiten van het Wijkoverleg heeft zich ten doel gesteld 
om zoveel mogelijk buurtbewoners van verschillende nationaliteiten te 
gaan verbinden. Daarvoor zoeken zij samenwerking met WIJEindhoven. 
Waar gaan we voor in 2018?
•  De kerstmarkt, inmiddels een diepgewortelde traditie in ’t Ven 

(trekker: werkgroep activiteiten).
•  Het wijkfeest in de zomer: hier leer je het echte ’t Ven kennen 

(trekker: werkgroep activiteiten).
•  Een multiculturele activiteit voor verbinding nieuwkomers en 

wijkbewoner ’t Ven.(trekker: Mohamed en Lumens)
•  Goed ontmoet, een activiteitenprogramma vanuit Theresia 

(trekker: activiteitenbegeleider Theresia)
•  Sociaal café (trekker: Lumens)
Er is ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Het waardebonnensysteem 
moet dit mogelijk maken. Het motto is nadrukkelijk: laat 1000 
bloemen bloeien.

De professionals willen werken vanuit het principe van ‘de buurt 
bestuurt’. De inzet is gericht op het mogelijk maken en het al dan niet 
tijdelijk ondersteunen van actieve bewoners. Zo blijft het ook leuk 
voor vrijwilligers, ook als het even tegen zit. In het buurtcontract 2018 
hebben we onze prioriteiten voor 2018 benoemd. Het heeft betrekking 
op collectieve activiteiten, met andere woorden die van belang zijn 
voor groepen bewoners samen. Er speelt ook een hoop op het gebied 
van hulpverlening en ondersteuning van mensen om werk te vinden. 
Daarin is WIJ-Eindhoven het eerste aanspreekpunt. In 2018 zal 
verder gewerkt worden aan presentie en zichtbaarheid in de buurt.

6  Een goed idee voor uw buurt?
Samen met buurtgenoten een leuk initiatief ontwikkelen? U krijgt 
ook in 2018 daar weer de kans voor. Als u ideeën hebt die ervoor 
zorgen dat wonen, werken en leven in uw buurt aangenamer wordt, 
is daar extra geld voor beschikbaar. Dus hebt u een goed idee haal dan 
een aanvraagformulier op in het Infopunt ’t Venster aan Johannes 
Voetstraat 2. Tel: 040-8425335 email: infopunt@wijkhetven.nl. 
Uw ingevulde formulier kunt u daar ook weer inleveren. Daarna zal de 
regiegroep, bestaande uit buurtbewoners, uw aanvraag beoordelen. 
Zij mogen waardebonnen verstrekken tot een maximum van € 5.000, 
per initiatief. Het totale budget in uw buurt voor waardebonnen 
bedraagt € 9.000,- in 2018.

Vrijmarkt geslaagd
De vrijmarkt in ’t Ven beleefde 22 april zijn 
derde editie en was groter dan ooit. Zolders 
zijn weer opgeruimd, huiskamers staan  
weer vol met ‘nieuwe’ dingen. Het was een  
gezellig succes!


