BUURTCONTRACT 2019
OUD WOENSEL

u zin krijgt om mee te doen;
u weet waar u met uw vragen terecht kunt.
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Wijkvernieuwing Gildebuurt
Wooninc. is eigenaar van 119
grondgebonden woningen en 5
studentenpanden in de Gildebuurt.
Het gebied rondom de Verwerstraat,
Bakkerstraat, Wassenaarstraat en
Slagerstraat is (met name) in de jaren ’20
gebouwd. De woningen zijn verouderd.
Wooninc. wil de buurt een nieuw
toekomstperspectief geven. Wooninc.
werkt samen met een klankbordgroep van
bewoners een aantal scenario’s uit en
maakt in 2019 de keuze voor renovatie
van de woningen, volledig vervangende
nieuwbouw of een mix daarvan.

Wonen met spice
Tussen 2012 en 2020 worden in vijf
fasen zo’n 400 woningen gesloopt en
nieuw gebouwd. Er komen zowel huur- als
koopwoningen. Het openbaar gebied
wordt vernieuwd, met een groen en
autovrij binnengebied.
In 2019 krijgen de laatste “terugkeerders”
de sleutel van hun nieuwe woning. In
februari start de bouw van de restblokken
van fase 2.
Club van Gent
We willen dat het van Gentplein een
fijne plek is waar iedereen zich welkom
voelt! We hebben met omwonenden en
jongeren gepraat over wat zij belangrijk
vinden en hebben samen een plan
gemaakt dat we in 2019 verder uit zullen
voeren. We doen aanpassingen in de
openbare ruimte om de plek aantrekkelijker
te maken en overlast te voorkomen. Zo

Buurthelden
Kinderen zijn belangrijke buurtbewoners!
Door elkaar aan te moedigen, aan te
spreken op gedrag en een voorbeeldfiguur
te zijn kunnen zij veel betekenen in de buurt.
Daarom zijn Dynamo jeugdwerk, politie
en gemeente gestart met het project
buurthelden. Er zijn 15 kinderen uit groep
6, 7, en 8 van basisschool Fellenoord
en basisschool De Driestam uitgekozen
die worden opgeleid tot buurtheld.
Zelfvertrouwen, zelfverdediging, beweging,
veiligheid en sociale vaardigheden zijn
thema’s die centraal staan. Van januari tot
en met juni komen de buurthelden wekelijks
bij elkaar en doen activiteiten op het
gebied van sport, bewegen en cultuur. Ook
voeren zij in de buurt acties met de politie.
In juni zullen zij hun diploma als buurtheld
ontvangen.
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In Oud Woensel is een positief opgroeiklimaat op school, in de buurt en thuis.
Daar werken we samen aan!
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In Oud Woensel streven we naar een woonen leefklimaat met een sterk imago: hier
wonen is een positieve keuze.

zijn er geluidsarme backstops geplaatst,
passen we de verlichting aan en worden
de ingangen van het plein gewijzigd.
T+HUIS, Dynamo jeugdwerk en de
scholarshippers van de Krajiceck
foundation werken samen aan de
programmering. Door wekelijks verschillende
activiteiten te organiseren is er meer
begeleiding op het plein. Steeds meer
kinderen nemen deel aan de activiteiten.
De overwinning van FC van Gent op
PSV United Woensel West is een mooi
voorbeeld dat in 2019 zeker een vervolg
gaat krijgen!
Het buurtpreventieteam, stadstoezicht en
politie houden een extra oogje in het zeil.
We nodigen bewoners uit om dit ook te
doen.
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In 2019 blijven we doen wat we deden! Dit betekent
dat we samen blijven werken aan de thema’s die we
in 2015 hebben bepaald, “opvoeden en opgroeien”,
“bouwen aan de buurt”, “bewoners aan zet” en “wonen
en leefbaarheid”.
Ook maken de balans op en kijken wat de buurt de
komende jaren nodig heeft om een fijne, leefbare wijk te
blijven.

Veilig en vertrouwd
In 2018 hebben we de focus gelegd op “veilig en
vertrouwd”. Dit thema loopt als rode draad door de
projecten en activiteiten van het buurtcontract heen.
We hebben de belangrijkste (nieuwe) zaken voor u als
bewoner bij elkaar gezet. Compleet plaatje? Nee, maar
we hopen dat:
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ontmoeting in een veilige buurt!
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Leuk idee voor de wijk?

Buurtsalon Bewoners Initiatief Gildebuurt, Bakkerstraat 4, www.gildebuurteindhoven.nl
Buurthuiskamer Hemelrijken 106, n.zelissen@lumenswerkt.nl
Vereniging Oud Woensel, Nieuwe Fellenoord 7 (maandagavond aanwezig), www.oudwoensel.nl
WIJeindhoven, verbinders team Woensel Zuid-West, Nieuwe Fellenoord 7, woenselzuidwest@wijeindhoven.nl
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Heeft u een leuk idee of wilt u graag iets organiseren? Neem dan contact op met:
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Samen maken we de wijk!
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Ook in 2019 is er weer subsidie beschikbaar voor allerlei activiteiten en initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid in
Oud Woensel. Mooie initiatieven die mensen bij elkaar brengen en het wonen in de wijk nog fijner maken!
Een groep bewoners van de Gildebuurt en Hemelrijken bekijkt elk idee dat bijdraagt aan een betere buurt. Zij mogen
waardebonnen verstrekken met een maximum van € 5000,- per initiatief. Het totale budget voor waardebonnen in Oud
Woensel bedraagt in € 30.000,-. Kijk voor meer informatie en aanvraagformulier op www.gildebuurteindhoven.nl

