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Niets uit deze uitgave mag overgenomen 
worden zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming!

Verder in deze uitgave:
Beste buurtbewoners van Strijp binnen de ring,
Ook deze maanden staan er weer een hoop activiteiten op het 
programma, zijn er verschillende bedrijven en stichtingen die zich aan 
jullie voor willen stellen en werken we samen met verschillende parti-
jen. Nieuwsgierig? Kom naar de open dag en lees gauw verder! Wilt u in 
het volgende nummer? Mail dan naar: dekunsterij2012@live.nl

Contactgegevens:
Anja van Vooren
p.a. Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
Mail: dekunsterij2012@live.nl
Gedrukt (2500 exemplaren):
Van Laarhoven offsetdrukkerij

’SAMEN IS GEZELLIGER!’
Op de open dag (25 juni 2017, van 10.00- 15.30) is er de mogelijkheid 
elkaar te ONTMOETEN in ‘t Bellefort: de huurders, de creatieve 
mensen, de vrijwilligers; kortom iedereen die iets te maken heeft met 
‘t Bellefort. Er zijn VERSCHILLENDE ACTIVITEITEN. We gaan 
een groentesoep maken terwijl we u bijpraten over de plannen om een 
nieuwe keuken in het wijkcentrum te bouwen. U kunt aansluiten bij 
verschillende creatieve activiteiten of zelf even CREATIEF BEZIG 
ZIjN. Er is een workshop mandala kleuren en een workshop bloem-
stukjes maken. Ook de KINDEREN worden niet vergeten. Er is een 
springkussen en we versieren cupcakejes. De Zonnebloem geeft een 
speciale workshop wenskaarten maken. Ook zal er informatie worden 
gegeven over hulpdiensten en zorg die in de wijk een rol spelen. Er is 
een GRATIS LOTERIj waar waardebonnen voor activiteiten in ‘t 
Bellefort worden verloot. Voor BROODjES EN KOFFIE/ THEE 
wordt gezorgd. Ook zal het speciale ‘philipsdorplied’ ten gehore worden 
gebracht. Wij roepen alle wijkbewoners op hieraan mee te werken! 
(zie pagina 3).
We hopen dat u bij ons in ‘t Bellefort komt kijken en genieten van het 
elkaar ontmoeten in een gezellige sfeer. Houd de site goed in de gaten 
voor aanvullende informatie en het volledige programma!

Tot dan mede namens: Wijkcentrum ‘t Bellefort, stichting de Kunsterij,  
Stichting Strijp Binnen de Ring, Chiel’s Productions en vele anderen. 

 OPEN DAG
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Dag Aanwezig Tijd
Elke maandag Stichting de Kunsterij 9.30- 16.00 (10.00-12.00 geheugentraining)

Zorgbureau Brabant 9.30- 16.30
Computer inloop; Joop 14.00- 16.00
GO- Club 19.00- 22.00

Elke dinsdag Zorgbureau Brabant 9.30- 16.30
Biljart- club 13.00- 16.00 en 19.00- 22.30

Elke woensdag Fitgym/ Aerobic 9.00- 10.00
WijEindhoven inloop 
(040- 238 89 98)

10.00- 12.00

Computer inloop; Joop 10.00- 12.00
Zorgbureau Brabant 9.30- 16.30
Handwerkclub 14.00- 16.00

Elke donderdag Stichting de Kunsterij 9.30- 16.00 /Vonderhof 13.30- 15.30
Zorgbureau Brabant 9.30- 16.30

Elke vrijdag Stichting de Kunsterij 9.30- 16.00
Elke maandag, donderdag 
en vrijdag

Stichting de Kunsterij/ Dela 
Goedendoelenfonds

12.30- 13.30 Buurtlunch (€ 1)

ACTIVITEITENKALENDER ‘T BELLEFORT

Samen biljarten geeft meer effect! BiljartVerenig-
ing PHILIPSDORP Eindhoven is op zoek naar enkele 
nieuwe leden die onze teams willen versterken in de 
landscompetitie voor het seizoen 2017 – 2018.
Op de dinsdagavond hebben wij onze clubavond van 
19.30 tot 22.30 uur in Wijkcentrum ’t Bellefort aan de 
Iepenlaan 40 te Eindhoven. 
De landscompetitie wordt gespeeld vanaf septem-
ber 2017 tot eind maart 2018. In ongeveer 22 weken 
worden wedstrijden gespeeld. De dagen dat deze wed-
strijden plaats kunnen vinden zijn van maandag tot en 
met donderdag.  
Heeft u interesse? Kom dan eens binnenlopen op de 
clubavond (dinsdag).
U bent van harte welkom!
Voor nadere inlichtingen neemt u contact op met 
B.Verstraaten 
tel: 040 – 2453728 
0f via e-mail: Verstraaten@on.nl  

Les: materiaal en (teken)techniek
Sinds enkele weken geeft Anja van Vooren (stich
ting de Kunsterij) haar kennis op het gebied van 
(teken)materialen en technieken door aan geïnter-
esseerden. Op verschillende manieren komen ver-
schillende technieken en materialen aan bod. Bent 
u geïnteresseerd, wilt u iets leren of gewoon eens 
komen kijken? Loop dan binnen op maandagmiddag. 
Tot ziens!

BiljartVereniging 
Philipsdorp 
zoekt leden voor 
landscompetitie
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Mijn naam is Michiel Walter en mijn artiestennaam is Chiel’s. 
Ik ben gepassioneerd singer / songwriter, met ruime ervaring in diverse gezelschappen. Ervaringdeskundig 
als gitarist en zanger, heb ik nu besloten mijn echte passie een kans te geven: songwriting. Geïnspireerd 
door acts als Kurt Cobain, Tenacious D, Neil Young, Corey Taylor schrijf ik m’n eigen nummers. Luister maar 
eens op internet https://soundcloud.com/michiel-walter

Ik leef gedeeltelijk van de muziek als zelfstandig ondernemer. Je kunt bij mij terecht voor gitaarles, (begin-
ner - gevorderde, electrisch - acoustisch). Ik geef laagdrempelige, recreatieve lessen aan jong en oud, waar-
bij de leerling al bij les 1 muziek maakt. Belangrijk uitgangspunt is leren door plezier !
Naast gitaarlessen bied ik ook workshops aan en vind je online informatie over mijn zelfstudie-pakket. 
Vanaf april ben ik iedere maand te vinden op de Feel Good Markt op het Ketelhuisplein met het geven van 
gratis gitaarproeflessen. Kom gerust langs! 
Thuis heb ik een geluidsstudio met de mogelijkheid om professionele opnames te maken. 
Naast persoonlijke les bied ik een stukje coaching / begeleiding aan de muzikant of acoustische bandjes / 
duo’s in het opnemen van zijn/haar/hun eigen werk. Ik kan zorgen voor de rust en structuur die van belang 
zijn voor de creativiteit en spontaniteit van de muzikant(en).

Ik ben opgegroeid en geboren in Strijp (net buiten de ring ;) ) maar ken de buurt goed. Ik ken het als een 
leuke , rustige buurt lekker dichtbij het centrum en van alle gemakken voorzien. En natuurlijk een super 
leuk buurtcentrumpje waar je zo binnen kunt lopen voor wat gezelligheid op te zoeken !!
Kijk vooral eens op mijn website en vergeet me niet te liken op Facebook !
Voor meer informatie: www.chielsgitaarles.nl

EVEN VOORSTELLEN

OPROEP: 
Onder (muzikale) begeleiding van Michiel en aanvullende begeleiding van Anja (sticht-
ing de Kunsterij) gaan we in mei en juni aan de slag met het maken van een lied geïn-
spireerd op/ door Philipsdorp. Op de open dag (25-06-2017) zullen we het uitvoeren. 
Wie helpt mee? Informatie en aanmelden via 
mail:dekunsterij2012@live.nl of bel: 0623570994



Dag Activiteit Tijd en eventuele kosten

27-04-2017 Kunsterij gesloten i.v.m koningsdag Donderdag
25-05-2017 Kunsterij gesloten i.v.m. hemelvaartdag Donderdag

26-05-2017 Jam maken
Voor fruit, messen, potjes en pannen zal gezorgd 
worden. 

10.00- 12.00 
Kosten vanaf  €1,50 per pot
(prijs verschilt i.v.m groote pot)

27-05-2017 Dansavond in ‘t Bellefort 20.00- 00.00 
Entree GRATIS
Consumptie vanaf  €1

05-06-2017 Kunsterij gesloten i.v.m. pinksteren Maandag
10-06-2017 Zomerkienen

gepresenteerd door Hannes en Jannes
14.00-17.00 
Eerste kienkaart GRATIS
Volgende kaarten  €1 per stuk

25-06-2017 OPEN DAG wijkcentrum ‘t Bellefort
Creatieve workshops en ‘informatiemarkt.’ 
Zie pagina 1

10.00- 15.30

22-07-2017 BuurtBBQ
Eten en kienen (Hannes en Jannes)
(Aanmelden bij stichting de Kunsterij: 0623570994 
Eventueel vegetarisch of halal)

14.00- 17.00 uur
 €2,50 per persoon
1ste kienkaart GRATIS 
Volgende kaarten  €1 per stuk

11-08-2017 Kinderspektakeldag 
Verschillende activiteiten (zie pagina 5)

12.00- 16.00
15.00 uur frietkar (friet  €1)

02-09-2017 t/m
17-09-2017

Kunsterij gesloten Vakantie

23-09-2017 Burendag (met de huifkar door de wijk) Informatie volgt nog

Stichting de Kunsterij
Iepenlaan 40
5616 NS Eindhoven
T: 0623570994
E: dekunsterij2012@live.nl
S: http://stichtingdekunsterij.nl/
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BUURTBBQ en KIENEN
Zaterdag 22 juli van 14.00 tot 17.00
De kosten voor de BBQ zijn €2,50. Aanmelden in verband 
met inkopen tot 1 dag vantevoren. Vegetarisch en halal 
mogelijk. Bel voor aanmelding of vragen naar stichting de 
Kunsterij: 0623570994. Kienen met Hannes en Jannes. 
1ste kienkaart GRATIS. Verdere kaarten €1

KINDERSPEKTAKEL
GRATIS voor jong en oud
Vrijdag 11 augustus
Van 12.00- 16.00 
Zeephelling, waterspelen, flessenvoetbal, t-shirt pimpen 
en vele andere spelletjes
Loterij met Hannes en Jannes

Friet en snack €1 bij frietkar van 14.30- 15.30 
Koffie, thee en fris € 0,50
Ranja GRATIS

ZOMERKIENEN
Zaterdag 10 juni 
14 tot 17 uur
1ste kienkaart GRATIS 
Verdere kaarten €1

jAM MAKEN
Vrijdag 26 mei van 10.00- 12.00 
De potjes zijn gevuld vanaf 1,50 euro 
per pot te koop (prijs afhankelijk van 
groote van pot)

Dansavond ‘t Bellefort
Zaterdag 27 mei van 20.00- 00.00 
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Zorgbureau Brabant; even voorstellen: Chadia
Ik ben Chadia en ik zit sinds augustus 2016 op de dagbesteding van Zorgbureau Brabant. 
Er zijn verschillende activiteiten die we kunnen doen, maar ik heb ervoor gekozen om tasbih te maken. Dat 
zijn islamitische gebedskettingen. Er bestaan 2 soorten,  een ketting van 33 kralen en kettingen van 100 
kralen. Je kunt ermee bidden of gebruiken voor de sier. Dit kan op meerdere manieren zoals aan de kleding 
of sommige mensen dragen hem mee in hun zak of tas. Je kunt ze natuurlijk ook aan de muur hangen of in 
de auto.De bedoeling is dat je ermee bidt. 
Ik verkoop deze kettingen zodat ik weer nieuwe materialen kan kopen. Kleine voor 4 euro en grote voor 
7,50 euro. Samen kan ik ze te koop aanbieden voor 10 euro. 
Ik kan ze ook op bestelling maken en repareren van mijn kettingen doe ik gratis.
Je kunt ze kopen op de dagbesteding, wel graag even eerst bellen. Op de site van Zorgbureau Brabant kun 
je de foto’s ook zien. 

Groetjes Chadia 06 53204216
    

Wijksteunpunt PSV op zoek naar vrijwilligers
Bent u de vrijwilliger die wij zoeken?
Bent u op zoek naar vrijwilligerswerk of wilt u een vrijblijvend gesprek voor meer informatie over vrijwil-
ligerswerk in Wijksteunpunt PSV? Vindt u het leuk om het Stadionteam te ondersteunen?
Wijksteunpunt PSV heeft onder andere een stadionteam dat klussen in en rondom het Philips Stadion doet. 
Denk hierbij aan aanvullende onderhouds- en schoonmaakwerkzaamheden, postverwerking enzovoorts. U 
kunt ook denken aan het ondersteunen bij festiviteiten en open dagen.
Het stadionteam bestaat uit mensen met een (lichte)  beperking en wordt begeleid door begeleiders en 
vrijwilligers. 
Voor meer informatie over vrijwilligerswerk kunt u contact opnemen met: 
Mark Tielemans, coördinator Wijksteunpunt PSV 
m.tielemans@lunetzorg.nl / 0622954076

Wijksteunpunt PSV
Philips Stadion, ingang 29
PSV-laan 81
5616 LX  Eindhoven
T. 040-2505315 of 06-53210916
M. wijksteunpuntpsv@lunetzorg.nl
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Wilt u meer weten over de 
mogelijkheden van een 
student bij u thuis? Of kent u 
iemand die dit graag zou 
willen en wilt u de mogelijk-
heden bespreken? Bel naar 
040 269 43 06 of mail naar 
info@lokaal-plus.nl. Direct 
aanmelden is via deze weg 
ook mogelijk. Kijk ook op 
www.lokaal-plus.nl.

Studenten van Summa Zorg kunnen u 
helpen bij allerlei klussen en activiteiten. Zo 
doen ze bij u thuis praktijkervaring op. 
Daarmee snijdt het mes aan twee kanten: u 
krijgt ondersteuning en kennis en u helpt ze 
tegelijkertijd.

HET LESLOKAAL VAN DE   

TOEKOMST IS UW hUISKAMER

ONTMOETEN EN LEREN IN DE WIJK 
MET STUDENTEN VAN SUMMA ZORG

• Huishoudelijke hulp

       • Samen boodschappen doen

   • Hulp bij gebruik technische apparaten

       • Uitstapjes maken

www.lokaal-plus.nl

Kom kennismaken! Onze studenten zijn op 
maandag en dinsdag aanwezig in wijkcentrum 
Bellefort. Het adres is Iepenlaan 40 in 
Eindhoven.

‘t Bellefort opknappen
Wie helpt mee?!?
Wijkcentrum ‘t Bellefort  
updaten iets voor jou? Wij zijn op 
zoek naar buurtbewoners, student-
en en profesionele vormgevers en 
ontwerpers  die mee willen denken 
hoe we het gebouw op kunnen 
knappen, of mensen die mee kun-
nen helpen met het uitvoeren van 
de plannen! Neem contact op met 
Diny Ossewaarde (040 251 46 75)

hierover zal dan besluitvorming moeten plaatsvinden. Door de invoering van betaald parkeren in de hele 
stad zal de totale parkeerdruk uiteindelijk wel verminderen, omdat een deel van de werknemers uit de stad 
een andere vervoerswijze zal kiezen. Autobezitters die woningen zonder parkeergelegenheid of parkeer-
kelder bewonen, zullen hun heil buiten de stad moeten gaan zoeken.
 De gemeente hanteert een laag tarief voor bewoners (3,70 per maand voor de eerste auto, 7,40 voor de 
tweede, bezoekers betalen 0,20 per uur). in De Bergen betaalt men 15 € per maand voor een vergunning.
 Bij het bepalen van de norm voor nieuwe bouwaanvragen wordt getoetst of er voldoende parkeervoor-
zieningen worden aangelegd. Soms wordt een ontheffing gegeven van de parkeernorm. Bewoners krijgen 
in dat geval geen vergunning voor parkeren in de directe omgeving. Op Strijp S en het NRE terrein worden 
lagere normen toegepast.
In de nieuwe nota parkeernormen wordt uitgegaan van dubbel gebruik van parkeerplaatsen in de open-
bare ruimte, al dan niet betaald. Er is nog voldoende capaciteit in het centrum. Voor woningen in het win-
kelcentrum wordt geen parkeervergunning afgegeven, de bewoners worden geacht geen auto te bezitten 
of hun auto buiten het centrum te parkeren.
De gemeente gaat ervan uit dat er geen nieuwe plekken bij komen in het centrum en streeft naar 
een zo optimaal mogelijk gebruik van de bestaande parkeerruimte.

Erratum en aanvulling 
parkeerbeleid 
Eindhoven
Bij de vergadering van wijkoverleg 
Strijp Binnen de Ring op 1 decem-
ber 2016 werd speciale aandacht 
besteed aan de nieuwe parkeernor-
men nota.
Het Klimaatakkoord Binnenstad 
vermeldt de verwezenlijking van 
een uitstootvermindering van 55% 
in 2030. Doorgaand verkeer in de 
binnenstad zal zoveel mogelijk 
geweerd worden. Betaald parkeren 
wordt nu nog per straat ingevoerd, 
waardoor de problemen zich blijven 
verplaatsen (waterbedeffect). Een 
van de voorstellen om tot minder 
uitstoot te komen op korte ter-
mijn zou het versneld invoeren van 
betaald parkeren kunnen zijn, 
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Boerrigter Fysiotherapie heet u van harte welkom!
In de loop der jaren hebben we veel mensen uit Strijp en omgeving mogen behandelen, we hopen dat we 
de komende jaren nog veel Strijpenaren mogen begroeten in de praktijk en dat iedereen aan het eind van 
de behandeling weer tevreden en met een lach naar buiten gaat.
Kijk op www.boerrigter-fysiotherapie.nl voor meer informatie en een indruk van onze praktijk of like ons op 
facebook!

Creatieve buurtbewoners gezocht! 
Lichtparade Philipsdorp: 7 OKTOBER 2017
Lichtparade in Philipsdorp’ is een community-art project dat de 
culturele kracht van de wijk zichtbaar maakt. Het project mondt 
uit in een kunstzinnige stoet die door de straten van Philipsdorp 
paradeert, met en voor de bewoners van Strijp.
De door de buurt gemaakte  kunstobjecten, gemaakt onder be-
geleiding van kunstenaars zullen worden voorzien van kleurrijke 
lampen, zodat ze tot leven komen tijdens de avondwandeling. 
Knutselaars, elektriciens, loopgroepen, muzikanten, timmerman-
nen en mensen die hand en spandiensten uit kunnen voeren; 
Neem contact op met de voorzitter van vereniging NOS MUNDU: 
Jacinto Zimmerman (0641330153)
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Van potjes en pannetjes, tot fietsen, koelkasten en nu zelfs ook nieuwe 
hoekbanken!!!

Samen met de vriendelijke bediening en het uitgebreide assortiment van onze spullen, is er voor elk wat 
wils en kun je voor heel weinig geld al hele leuke spulletjes kopen! Kom gauw naar onze winkel en zie met 

eigen ogen wat er allemaal te koop is!

Team Voor&Deel

KRINGLOOPWINKEL VOOR&DEEL 
KRINGLOOPWINKEL 

VOOR & DEEL
Strijpsestraat 9

5616 GK Eindhoven
Tel: 040-2571343 

Openingstijden: Maandag: 12.00-17.00 uur
  Dinsdag t/m vrijdag 9.30-17.30 uur

     Zaterdag: 10.00-17.00 uur

De zomercollectie is binnen!!!
Op vertoon van de studentenpas krijgen studenten 10% korting

KRINGLOOPWINKEL VOOR & DEEL

Let op: vanaf 1 april wijziging openingstijden:
Dinsdag tot en met vrijdag van 9.30 tot 17.30

Openingstijden maandag en zaterdag veranderen niet!

Macula-café agenda
Het Macula-café is op dinsdag 25 april, 30 mei en 27 juni, voor mensen met
de oogaandoening MaculaDegeneratie. Ook partners, familieleden en hun
vrienden zijn welkom.
25 april komt mw. Schuddeboom ons iets vertellen over  audiolezen, Passend
Lezen en het gebruik van de Daisyspeler. 30 mei willen wij weer een praatmiddag houden. Er zal 
voldoende tijd zijnvoor het stellen van vragen en het uitwisselen van ervaringen. 27 juni komt  World Wide 
Vision ons hun collectie hulpmiddelen presenteren bv., loepen, loeplampen, uurwerken, digitale record-
ers, daisyspelers en nogveel meer. 

Locatie : Ontmoetingscentrum Het Struikske, Struyckenstraat 10, 5652 GM
Eindhoven (Strijp). Van 14.00-16.00 uur, de zaal is open vanaf 13.30 uur. 
U hoeft zich niet van te voren aan te melden. De toegang is gratis.
Informatie: Lia Gelten 040-2833448 of Mieke Gruintjes 040-2489382.
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De Meerpaal
Schoenerstraat 10 a
5616 KE Eindhoven
T: 040 25 22 859
E: demeerpaal16@hotmail.com
S: http://www.meerpaal.dse.nl/

Activiteiten

Activiteit Dag Tijd
Computer inloop (gratis) Maandag en donderdag 9,30- 11.30
Koersbal Maandag middag 14.00- 16.00
Koffie- uurtje Dinsdag 9.30- 11.30
Dubbeltjes kienen Dinsdag 13.30- 15.30
Sjoelen Woensdag 10.00- 11.30
Hobbyclub groep 6- 7- 8 Woensdag middag 13.30- 15.30 
Creatief Donderdag 13.30- 15.30
Kaarten (Rikken en jokeren) 1x per maand (dinsdag) 13.00
Kinderdisco (8- 12 jaar) 1e vrijdag in de maand 19.00- 21.00
Kinderdisco 1 vrijdag in de maand 19.00- 21.00 

Vele activiteiten in 2017
De Meerpaal organiseert verschillende activiteiten. Naast de vaste 
wekelijkse activiteiten werken we samen met verschillende partijen 
om een divers aanbod te kunnen bieden voor de wijkbewoners. Losse 
activiteiten worden tijdig bekend gemaakt op onze site. Wij hopen 
jullie in 2017 te mogen verwelkomen bij de Meerpaal.

Koersbal in de Meerpaal
Op maandag middag word er in de 
Meerpaal koersbal gespeeld. 
Koersbal is een balspel dat binnen 
wordt gespeeld op een mat van 8 
bij 2 meter. Er spelen 2 teams van 2 
personen tegen elkaar.Het ene team 
met 4 zwarte en het andere met 4 
bruine ballen. 
De bedoeling van het spel is , net als 
bij “jeu de boules ” om de ballen zo
dicht mogelijk te rollen bij de jack , 
het witte doelballetje. De ballen rollen 
echter niet in een rechte baan, maar 
in een boog.
Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is koersbal leuk, 
maar zeker in het begin ook moeilijk. Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral 
een gezellig maar ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig , zodat iedereen gelijke kansen 
heeft.
Iedere maandagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur word in de Meerpaal koersbal gespeeld. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. Dus wilt u aansluiten of gezellig bezig zijn, meld u dan aan of kom een keer langs om 
te kijken. Tot ziens
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Bericht van Stichting Strijp Binnen De Ring

VERKEERSSITUATIE HASTELWEG
In de afgelopen periode heeft de Stichting Strijp Binnen De Ring zich ingezet voor de verbetering van de 
verkeerssituatie op de Hastelweg.
Om het Genderpark groter te maken heeft de gemeente Eindhoven enkele maanden geleden de Karel Mar-
telweg afgesloten voor autoverkeer. Hierdoor is het op de Hastelweg en omliggende straten veel drukker en 
gevaarlijker geworden. De Hastelweg is smal en heeft geen gescheiden fietspaden. De parkeerstroken aan 
beide kanten van de weg zijn meestal volledig bezet. Het gevolg is een ontoelaatbare toename van verkeer-
sonveiligheid, met name voor fietsers en schoolgaande jeugd, en overlast voor de omwonenden door extra 
fijnstofuitstoot en lawaai.  Ook op andere straten in de buurt, met name de Strijpsestraat en de Trudostraat, 
is het effect van de afsluiting merkbaar. 
De gemeente heeft de buurten van Strijp binnen de Ring nooit betrokken bij maatregelen, die invloed heb-
ben op het verkeer over de toch al overbelaste Hastelweg. 
Alleen door middel van een Burgerinitiatief kan de gemeente ertoe worden bewogen de zaak in overleg met 
de betrokken burgers in behandeling te nemen. Daarvoor moeten de klachten door ten minste 250 burgers 
worden onderschreven. De Stichting Strijp Binnen de Ring heeft alle betrokken burgers benaderd en 365 
handtekeningen opgehaald. Op 21 maart j.l. is het Burgerinitiatief aan De Gemeenteraad aangeboden.
Bewoners van Engelsbergen zijn al in beroep gegaan tegen de afwijzing van hun bezwaarschrift tegen de 
afsluiting van de Karel Martelweg. De rechtbank in Den Bosch heeft het beroep afgewezen. De Raad zal bin-
nenkort een besluit nemen over de ontvankelijkheid van het Burgerinitiatief van Strijp Binnen de Ring.
Videobeelden zijn te vinden op YouTube kanaal Strijp Binnen De Ring (Google)

WOONOVERLAST
Een punt van aandacht voor de komende tijd is de woonoverlast veroorzaakt door woningsplitsing en de 
excessieve toename van de hoeveelheid appartementen in onze wijk.
De effectiviteit van de huidige Woonoverlast-aanpak is op 6 december 2016 door de gemeente onder het 
licht gehouden (Stand van zaken Herijking aanpak woonoverlast). Er is gesproken over de aanpak van hu-
isjesmelkers, gebiedsgerichte aanpak en buurtbemiddeling. 
Er wordt gedacht over manieren om buurtorganisaties en buurtbewoners een belangrijke rol te laten spelen 
bij de bestrijding van woonoverlast. 

Stichting de Kunsterij bedankt 
Stam + De Koning voor gift
Dankzij een genereuze gift van vastgoed en bouwbedrijf 
Stam + De Koning kan stichting de Kunsterij weer klussen! 
BEDANKT!!!
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