
Bewonersavond 

Sintenbuurt Noord 

Dinsdag 9 april 2013 

in de Klimboom 18.30 – 20.30 uur 



Programma 

• Kort voorstellen; 

• Energiebesparing in onze huizen; 

• Witschilder project; 

• Buurtbeveiliging (hekken en lampen); 

• Kruidentuin in onze buurt; 

• Diverse evenementen ……; 

• Rondvraag; 



Kort voorstellen 

• Bestuursleden; 



Energie besparingen in onze huizen 
Jan Bekkering / Maarten Bos - Het Energiegezelschap 



Witschilderproject  
Dick Andriese 



Witschilder project - status 

 
In 2002 zijn onze huizen via een collectieve actie voor de laatste keer wit 

geschilderd, dit is alweer 11 jaar geleden; 

 

Via Wittewel, ‘info@wittewel-sintenbuurt.nl’ kregen we diverse reacties 

met uiteenlopende standpunten van ‘stel het verven maar minstens twee 

jaar uit’ tot ‘het verven mag inmiddels wel’; 

 

Wij hebben deskundigen gevraagd  om een onderzoek te doen naar de 

status van het schilderwerk = is eerste kwartaal 2013 uitgevoerd door: 

Ad van Hirsel (Sigma Coatings) 

Hans Weemaes ( ABD building solutions) 

 

  



Witschilder project - onderzoek 

Het resultaat: 

 De gevels zien er op het oog redelijk tot goed uit (visuele inspectie); 

 Het gevelschilderwerk vertoont op diverse plaatsen onthechting van de 

ondergrond. Bij onthechting, zit de verf dus los en dient dit d.m.v. 

borstelen of stralen te worden verwijderd; 

 Een geïsoleerde spouw (aantal bewoners zijn hiermee bezig op het 

moment) vereist een ‘damp doorlatende’ verfsoort zoals in 2002 gebruikt; 

 

 Op diverse plaatsen zijn de overstekken(bij de goten) en de overstekken 

van de kopgevels in zeer slechte staat.  

 Het schilderwerk van hout behoort tot de verantwoordelijkheid van de 

individuele bewoner, dus geen collectief schilderverplichting; 



Witschilder project – hoe verder 

Een groot deel van de bewoners heeft in hun koopcontract staan dat het 

wit schilderen van de muren wel een collectieve (bij een meerderheid van 

2/3) aangelegenheid is en dus verplicht is; 

 

Er zijn twee opties: 

 Witschilder project nu opstarten (betekent waarschijnlijk verven 

voorjaar 2014); 

 Witschilder project minstens 2 jaar uitstellen. 

 

 De volgende stap: alle wijkbewoners gaan raadplegen met een 

schriftelijke inventarisatie? 

  



Buurtbeveiliging – hekken/ lichtplan 
Marc Visschers 



Buurtbeveiliging 

Hekken en lampen (1) 

• Veel woninginbraken (steeds meer?). 

• Vaak via achterzijde. 

• Toenemend gevoel van onveiligheid. 

• Rondgang door wijk. 

• Donkere gangen. 

• Veel vluchtmogelijkheden. 

 



Voorstel lampen 



Voorstel hekken 



Discussie: 

 

• Veiligheid vs overlast / gemak. 

• Volledig afsluiten vs doorgang blokkeren. 

• Initiëren vs faciliteren. 

• Kostenindicatie? 

 

Buurtbeveiliging 

Hekken en lampen (2) 



Kruidentuin in de buurt 
Inge Sieben en Agnes van Dijk 



Een voorbeeld: Pasteurlaan 



Wat willen we? 
• Een kruidentuin in onze eigen buurt 

• Onderhouden door vrijwilligers uit de buurt 

• Met kruiden voor de hele buurt! 



Gewenste locatie 
Klein deel van gemeenteplantsoen Rielseweg 



Wordt vervolgd… 

• Gemeente enthousiast maken: 

 gebruik gemeenteplantsoen 

 subsidie aanvragen 

 

• Volgende zomer:  

kruiden plukken? 
 

 

 

 

Info: kruidenbuurt@nrbrt.nl 

mailto:kruidenbuurt@nrbrt.nl


Diverse evenementen 
Dick Andriese 





Feestelijke opening Bonifaciuspark 
op zondag 23 juni 

• De vrijwilligers van Bewoners Vereniging Sintenbuurt, 

Bewonersvereniging Gijzenrooi, Stichting Sintenbuurt Noord, Stichting 

Tivoli i lov iT en Stichting Bewonersorganisatie de Burgh organiseren 

gezamenlijk het BONIfeest in het Bonifaciuspark; 

• Het park heeft afgelopen jaar een grote opknapbeurt gehad. De 

speeltoestellen zijn vervangen en uitgebreid. De looppaden zijn 

geasfalteerd en de waterhuishouding is gemoderniseerd en uitgebreid;  

• Op zondag zijn er tussen 13:00 en 18:00 zijn er diverse activiteiten voor 

jong en oud. De officiële opening is om 14:00 uur. Als het weer het toelaat 

zal het blauwe badje tijdelijk gevuld worden en kan er als vroeger weer 

“gebadderd” worden.  

 

• Meld je aan als vrijwilliger ….. 

  



Ons Net, glasvezelnet in Stratum 
Vanaf 23 april 

Het bedrijf Ons Net Eindhoven faciliteert de aanleg van glasvezel in o.a. Eindhoven. De 

meeste grote providers (o.a. KPN, XS4all, Vodafone, Scarlet, Tele2) ondersteunen deze 

aanpak m.u.v. UPC.  

   

Ons Net begint een grote campagne op 23 april a.s. met informatieavonden, flyers, 

billboards met info, een informatiebus op diverse locaties in Stratum, etc. Het doel van de 

campagne is dat minstens 30% van de huishoudens in Stratum voor glasvezel kiezen en een 

nieuw contract met hun provider (of overstappen naar een nieuwe provider) tekenen. Als 

meer dan 30% van de huishoudens heeft getekend wordt het glasvezelnet pas aangelegd. Is 

het minder dan de vereiste 30% dan wordt het glasvezel niet aangelegd en komt de 

rechtsgeldigheid van  de ‘getekende’ nieuwe contracten te vervallen. 

  

Wat wordt er dus van onze buurtbewoner verwacht? Laat je informeren en indien je 

glasvezel wilt hebben (voor de snelheid en eventuele nieuwe diensten) moet je een contract 

tekenen bij de huidige (of eventuele nieuwe met uiteraard een overstapservice) provider. 

 

Meer info: http://www.onsneteindhoven.nl/ en het informatiemateriaal van Ons Net dat 

binnenkort zal verschijnen.’ 

http://www.onsneteindhoven.nl/


Facebook en nieuwsflits 

  

WitteWel-Sintenbuurt NieuwsFlitsen 

[info@wittewel-sintenbuurt.nl] 

Facebook-adres: Sintenbuurt Noord 

Met 52 leden 



Rondvraag / opmerkingen 

  



BEDANKT!! 

  


