
Wijk Overleg “Het Ven “ 

Datum : 2-12-2019 20.00 uur   

Aanwezig : Maartje, Albert, Gerard, Paul, Mathee  
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1 Opening 

Gerard heet iedereen welkom  

2 Vaststellen agenda 

Geen verdere aanvullingen 

3 Mededelingen 



• Hartveiling en AED. Gerard heeft vandaag een gesprek gehad met 

vertegenwoordiging van de wijken Lievendaal en Drents Dorp. Er worden 2 AED’s 

door Philips beschikbaar gesteld voor Het Ven. Er is ook gesproken op welke manier 

we elkaar aan kunnen aanvullen/ondersteunen. Te denken valt o.a. aan uitlenen 

materialen. 

• Kerstmarkt op 14 December a.s  gaat door .Er zijn 30 kramen bezet. Er is nog geen 

uitsluitsel van de scouting.  

• Wijkoverleg heeft geen contact kunnen krijgen met centrum Espagnol. Voorlopig 

geen verdere actie. 

• Gerard heeft een overleg gehad met het bestuur van het Struikske . Het is de intentie 

om dit in 2020 vaker te doen zeker met het oog op de toekomst. 

• Er is een gesprek geweest met Jeannet Klaassen van Önbreekbaar” Zij zijn binnen 

Vitalis bezig  geweest met een project het inzetten van beeldende kunst om mensen 

te verbinden.. Zij willen dit meer de wijk inbrengen en de bewoners hiermee kennis 

laten maken. 

• Bijeenkomst omgevingsvisie is bijgewoond door een deel van het wijkbestuur. 

 

4 Ingekomen stukken. 

• Fittesten 55 plussers in Strijp worden afgenomen op 11 dec.a.s. in spilcentrum Strijp. 

• Mail Jasper van Hoof sportregisseur betreffende het organiseren van een wandel 

driedaagse in Mei 2020. Dit in samenhang met de andere wijken in Strijp .In wijk de 

Lievendaal is dit ook al het afgelopen jaar geweest. 

• Vergaderrooster 2020. Eerste overleg is op 13 januari. 6 Januari is de kick-off van 

Eindhoven 100 jaar. Verder zal het overleg steeds op de eerste maandag van de maand 

zijn. 

 

5 Vorig verslag 

Wijkblad verschijnt in januari en Paul is bij het vorige overleg aanwezig geweest. 

6 Supportpunt/Website/Webmail 

Er wordt gevraagt om na te denken over een gebruiksvriendelijker geheel. In Supportpunt is 

nog geen mailbox mogelijk. 

7 Vrijwilligersavond. 

Nog geen uitsluitsel. Wordt waarschijnlijk januari . Wachten op reactie M.Soeteman van 

Christiaan Huygens. 

8 Financiën 



Door o.a. het wegvallen van het buurtfeest is er een overschot. Mogelijkheid bekijken om 

zaken op te starten die in 2020 doorlopen. Gedacht wordt aan hartveilig en onbreekbaar. 

Tevens een voorstel om een warmtecamera aan te schaffen. 

In de begroting 2020 wordt de post communicatie aangepast. 

9 Oranjefonds 

Een social sofa is mogelijk. Het team van onbreekbaar zou hier een voortrekkersrol in 

kunnen vormen. Voorlopige plaatsting en ht bewerken zou misschien  kunnen op het terrein 

van het Struikske . 

10 Het Ven aardgasvrij 

We kunnen niet verder zolang het standpunt van de woningcorporaties en de gemeente niet 

helder is. Van belang is momenteel het inzicht krijgen in het energieverbruik. Ideeën zijn er 

om een energiecoach te benaderen en een corporatie in de wijk op te zetten. 

Buurkrachtmeeting is in januari . 

Ook is het zinvol om een kerstkraam te gebruiken om info over aardgasvrij aan de bezoekers 

te verstrekken. Idee om banner te laten maken. Paul gaat dit verder bekijken. 

11 Communicatie  

Tevredenheid alom over de nieuwe samenstelling van de communicatie groep. Heel fijn dat 

de ook jongeren in de wijk hun kennis en tijd beschikbaar willen stellen. 

De flyer voor de kerstmarkt is klaar. Worden vermoedelijk eind van de week bezorgt. De 

nieuwe editie van het wijkblad verschijnt in januari. 

Voor nieuwe rubriek “Geef het stokje door” wordt gestart met Maartje. 

Sylvia van Aggel (Theresia) levert een A4 met info over  önbreekbaar” aan wat met het 

wijkblad mee komt. 

12 Buurtcontract 2020 

Zal in hoofdlijnen hetzelfde zijn als dat van 2019. Voorstel is om het ondertekenen dit keer in 

een kleinere setting te doen in het wijkgebouw. 

John Elast maakt een opzet. 

Paul heeft de onderwerpen verzamelt die in het sociaal café aan de orde zijn geweest. Deze 

zijn tijdens het overleg nog eens besproken . Er is even stil gestaan bij  de nieuwe 

wijkbewoners. Mogelijk zou er een kennismakingsmapje opgesteld kunnen worden, wat 

door geïnteresseerden af te halen in het Venster. De kennismaking ligt echter bij nieuwe 

bewoners en buren. 

13 Wat er verder nog op tafel komt 

Geen verdere bijzonderheden. 



14 Thema’s 

Zijn verder niet besproken. 

• Zwerfvuil 

• Hondepoep 

• Buurtpreventie 

15 Rondvraag 

• Wagenspel. In het verleden is dit ook in onze wijk te zien geweest. Mogelijkheid 

bekijken of dit een leuk initiatief voor de wijk kan zijn. 
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Vlg.overleg 13 Januari 2020 

Groet Mathee 

 

   


