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Redactioneel
Bijna twee jaar zijn we nu bezig als bestuur en net zolang met de WitteWel in zijn huidige 
vorm. We krijgen er steeds meer reacties op, waaruit blijkt dat de WitteWel goed wordt 
gelezen. In deze WitteWel blijkt dit uit het aantal mensen dat op de een of andere manier 
aan deze WitteWel heeft meegewerkt, bijvoorbeeld door het inzenden van een artikel. Dit 
zijn er maar liefst negen en dat is voor ons best iets om een beetje trots op te zijn. Met alle 
ingezonden stukken is dit trouwens een bomvolle WitteWel geworden. Voor het eerder 
beloofde verslag van de bespreking met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit van de 
gemeente Eindhoven was dan ook geen ruimte meer. Dit houdt u dus nog van ons tegoed. 
Mocht u naar aanleiding van deze WitteWel ook een reactie willen sturen, of een ingezon-
den stuk voor de volgende editie? 
Dit kan via ons emailadres info@wittewel-sintenbuurt.nl

Voor nu wensen u veel leesplezier en prettige feestdagen.

Driek Verdonk en Marc Visschers
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Van de voorzitter
Dag buurtbewoners,
Hierbij ontvangt u de laatste WitteWel van 2010 en inmiddels is de winter begonnen. 
Tijdens het schrijven van dit voorwoord dwarrelen de sneeuwvlokken omlaag en zijn de 
wegen in onze buurt weer veranderd in ijsbanen.’s Avonds geeft dit prachtige plaatjes 
maar het blijft vervelend als je op de fiets of in de auto over onze spekgladde straten moet 
rijden...

Ik wil dit voorwoord gebruiken om iets te vertellen over de diverse bijeenkomsten waar-
voor we worden uitgenodigd als wijkbestuur. We zitten in de luxe situatie dat we regelma-
tig worden uitgenodigd en dat we steeds de afweging moeten maken of het toegevoegde 
waarde heeft om naar de bijeenkomst te gaan of niet. Vanuit de gemeente zijn er veel 
initiatieven rondom inspraak. Zo was er onlangs ‘Burgerparticipatie 2011-2014’ over de 
inspraak van Eindhovense bewoners op het gemeentebestuur. Een verslag van deze bijeen-
komst staat op onze website en voor de liefhebber: we kunnen inmiddels twitteren over de 
burgerparticipatie met één van de wethouders van Eindhoven. Een ander initiatief vanuit 
de gemeente zijn de Voorlichtingsavonden ‘Eerste Hulp Bij Energie Besparen’.

Dan zijn er ook nog de bijeenkomsten die meer op onze buurt zijn gericht zoals ‘De As 
van Stratum (ondermeer over een fietsvriendelijke route dwars door Stratum), de informa-
tiemarkt ‘Wonen en woonvormen voor senioren’ en de bijeenkomsten over de nieuwbouw 
van de Tivolikerk op de Heezerweg, waar ook een buurtcentrum wordt gemaakt. Ten-
slotte zijn er nog de bijeenkomsten in onze eigen wijk zoals de uitnodiging voor senioren 
vanuit ‘De Klimboom’ voor het bijwonen van de Kerstviering op 22 december a.s. en het 
leefbaarheidsteam Sintenbuurt. In het leefbaarheidsteam bespreken we bijvoorbeeld de 
gezamenlijk initiatieven met Sintenbuurt Zuid zoals het ophalen van grof vuil onlangs. 

Ons beleid is om alle uitnodigingen voor alle bijeenkomsten op onze website te publiceren 
zodat elke buurtbewoner de overweging kan maken om zelf te gaan of (indien het geval) 
met ons te gaan. Voor belangrijke bijeenkomsten zullen we de informatie ook verstrekken 
via onze digitale nieuwsbrief. Mochten hieromtrent vragen of aanvullingen zijn, laat het 
ons weten.

Al met al hebben we als bestuur een goed jaar achter de rug en gaan we vol vertrouwen 
het nieuwe jaar in.

Ik wens jullie veel leesplezier ..... en alvast prettige kerstdagen en een gelukkig 2011.

Dick Andriese
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Leefbaarheid

Bladerkorven
Elk jaar plaatst de gemeente een aantal bladerkorven in onze wijk. Vorig jaar zijn er 
helemaal geen bladerbakken geplaatst. Het wijkbestuur had de aanvraag in juni ingediend, 
maar achteraf bleek dat de aanvragen al in april bij de gemeente ontvangen moesten zijn. 
Dit jaar waren we goed voorbereid. In het voorjaar hadden we de aanvraag ingediend, 
inclusief een plattegrond met de door ons voorgestelde locaties, waarbij er in elke straat 
tenminste één korf zou komen te staan.

Als snel bleek dat de gemeente vanwege de kosten maximaal 3 korven in onze wijk 
wilden plaatsen. Dit is natuurlijk uiterst vreemd, aangezien er wel veel geld beschikbaar is 
voor de veegacties (Blik opzij, dan kan de veger erbij), maar iets nuttigs als bladerkorven 
blijkbaar te duur is.

Van de drie beloofde korven, werd er dan ook nog één aan de overzijde van de Thomas 
A. Kempislaan geplaatst en één aan de Sint Bonafaciuslaan, ter hoogte van het park. Het 
resultaat? Overvolle kliko’s van onszelf en grote hopen bladeren die weken op straat 
gelegen hebben.

Vanzelfsprekend zijn wij als wijkbestuur hier niet over te spreken. We gaan dan ook ons 
uiterste best doen om voor volgend jaar meer korven te regelen. Over de gang van zaken 
dit jaar gaat binnenkort een schriftelijke klacht uit naar de gemeente.



5

Verslag

Straatborrel Roothaanstraat 2010
We lopen de deur niet plat bij elkaar. Integendeel. ‘Ken je buren’, is een televisieprogram-
ma, waarvan de redactie zeker eens in de Roothaanstraat zou mogen langskomen. 
Elk twee jaar organiseert ‘De Harde Roothaanstraatkern’ een informeel samenzijn op de 
enige hoek in de straat, ter hoogte van huisnummer 12-16.

Het weer zit dit jaar niet mee. Bewolkt, niet koud maar ook niet behaaglijk en elk moment 
dreigt een wolk haar druppels los te laten. Gelukkig blijft het echter droog. Complimenten 
voor de organisatoren. Aan alles is gedacht. Fris, een wijntje en zelfs stoepkrijt voor de 
kinderen. Ook de hapjes zijn perfect verzorgd, want er gaat niets boven een goed stukje 
kaas met mosterd en leverworst. Echt Brabants. Of mag ik Tuindorps zeggen? (opmerking 
van Driek Verdonk: de buurt Tuindorp ligt binnen de ring, de onze heet Sintenbuurt).

Een steeds terugkerend onderwerp van gesprek zijn onze huizen. Want dat is de grote 
gemene deler. We zijn blij dat we in de Roothaanstraat wonen. Rustig en het is een mooie 
straat. De trotse witte huizen met rode dakpannen, waarop we allemaal, ieder op zijn eigen 
manier, verliefd zijn geworden. En die liefde delen we tijdens de buurtborrel. ‘Goh, jullie 
hebben er ook een fort van gemaakt met die rolluiken, is ’t nie?’ ‘En waar hebben jullie 
die nieuwe kozijnen vandaan?’ ‘Welke voordeur is nog het meest in de originele staat?’ 
‘Ik wist nie dat da kon, dubbel glas in de originele stalen kozijnen.’



6

Ik en de buurvrouw van nr. 6 zijn het volledig met elkaar eens over het feit dat een 
toekomstige verbouwing mogelijk het einde van je relatie kan betekenen. Zeker als de 
partners er beiden een eigen mening op na houden. Die prijs vinden we allebei (nog) te 
hoog, dus is de architect even afgebeld. Over een paar jaar misschien en ach.... waar heeft 
een mens al die ruimte voor nodig?

We hebben nieuwe buren gekregen en ook zij stellen zich aan ons voor. Een mooie gele-
genheid om de ‘wisselingen’ in de straat nog eens de revue te laten passeren. Jammer, als 
blijkt dat een buurvrouw ons ontvallen is dit jaar. Ik had het nog niet vernomen.

Leek eind jaren vijftig onze straat gebouwd op ‘vruchtbare grond’ en werd deze bewoond 
door minstens 56 kinderen, anno 2010 lijkt de gemiddelde leeftijd er jonger op geworden.

Mijn buurvrouw van nr. 3 stelt mij een vraag die haar mogelijk al maanden op de lippen 
brandt: ‘Hoe zit dat toch met al die mannen van jou?’
Ik lach op het moment dat ik haar verzeker dat ik er echt maar eentje heb. ‘Als je met een 
Marokkaan samenwoont, dan krijg je er de ooms, neven en broers bij!’ En dat is wat zij 
ziet; mannen die in en uit lopen, op de meest uiteenlopende momenten, in allerlei samen-
stellingen.  Het is goed dat ik ben geweest. Al is het om de roddels over huisnummer 10 in 
eigen persoon te kunnen nuanceren.
Mag ik ervan uitgaan dat we er volgend jaar (of over twee jaar) allemaal zijn? Je moet er 
toch niet aan denken dat de roddels over jouw adres een eigen leven gaan leiden?

Angela van der Hulst
 

Leefbaarheid

Gangetjes (brandgangen)
Nu de gemeente zo veel werk heeft gehad 
met het schoonvegen van de stoepen en 
straten, viel het mij op dat er hier en daar de 
gangetjes achter de huizen niet overal even 
fraai uit zien. Er ligt rommel en grote stuk-
ken zijn overwoekerd met onkruid. 
Probeer eens met de buren af te spreken 
om hier, als het nodig is, iets aan te doen. 
Het geeft een plezierig gevoel en het is nog 
veiliger ook!

Driek Verdonk
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Ondernemer in de wijk

Peter de Hoop, beroepsmuzikant 
Kort geleden sprak ik Peter op een receptie. Na een enerverend gesprek kwam ik op het 
idee om hem eens uit te nodigen en ‘even’ tijd te maken voor een interview.
Ik wist dat hij beroepsmuzikant is, maar meer ook eigenlijk niet. Een mooie aanleiding 
voor een afspraak dus.
 
Peter is in het begin van de jaren zestig geboren en woont sinds 1998 in de St. Nobertus-
laan. Vanaf zijn achtste speelt hij trompet. Iets wat hij misschien wel heeft mee gekregen 
van zijn muzikale vader, die piano speelde. Een trompet was natuurlijk wel iets stoerder. 
Toen Peter veertien was werd de trompet ingeruild voor een trombone. Na de middelbare 
school moest Peter het land dienen. Hij wist dit echter zo te organiseren dat hij daar in een 
legermuziekkorps kwam.
 
In 1990 rondde hij zijn opleiding aan het conservatorium in Arnhem af. Twee jaar eerder 
verhuisde Peter met zijn vriendin naar Eindhoven. Ze trouwden en kregen hun eerste kind. 
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In Eindhoven was hij muziekleraar voor de trombone aan huis. In de periode 1995 -2002 
was hij tevens docent aan de muziekschool in Veghel.
In 1998 verhuisde Peter met zijn gezin naar onze buurt, waar hij direct een slaapkamer 
volledig isoleerde en in gebruik nam als studiekamer, zodat buren geen last zouden heb-
ben van zijn muzikale activiteiten.
 
Tijdens de ombouw van de slaapkamer mocht hij belangeloos een leslokaal van de te-
genovergelegen basisschool gebruiken, zodat zijn inkomsten niet verloren gingen. In de 
huiskamer van familie De Hoop pronkt een oude piano. “Een erfstuk”,  zo zegt hij, “maar 
eigenlijk wordt er weinig op gespeeld. Mijn oudste dochter speelt dwarsfluit en mijn zoon 
basgitaar. Heel soms speelt mijn vrouw wat op de piano, maar eigenlijk staat hij hier al-
leen maar mooi te zijn”.
 
Als beroepsmuzikant speelt Peter sinds 1997 in orkest “De Ereprijs” in Apeldoorn.
“Dit jaar alweer 13 jaar” (zie http://www.ereprijs.nl). Ze hebben mij destijds gevraagd om 
het orkest te komen te versterken met mijn trombone en dat vond ik ook een hele eer. 
Ik speel er dan ook met veel plezier. Alleen, een muzikant werkt natuurlijk veel ‘s avonds 
en in het weekeinde, en dat is niet altijd leuk voor het gezinsleven. Het orkest waarin Peter 
speelt is, zoals hij zelf zegt “een orkest gespecialiseerd in moderne muziek. Ook doen 
we veel educatieve projecten, zoals het laten componeren door leerlingen op middelbare 
scholen.” 

Voor wie geïnteresseerd is, het orkest speelt op 20 maart 2011 in de Witte Dame in Eind-
hoven. Op de website ontbreekt een foto van Peter. “Ja, vanaf het moment dat deze site 
vernieuwd is, zit ik al ziek thuis met een hernia”, verteld Peter met een sombere blik. 
Het gaat gelukkig weer een heel stuk beter, maar toch nog veel te langzaam naar zijn zin.
 
Na ons gesprek lopen we naar boven waar Peter zijn studeerkamer laat zien en natuurlijk 
laat hij horen hoe gedempt het klinkt in zijn geïsoleerde ruimte.

Driek Verdonk

Leefbaarheid

Blik opzij, dan kan de veger erbij
In plaats van in december, staat de volgende veegbeurt van onze wijk gepland op 4 en 5 
januari 2011. Verder wordt in het voorjaar van 2011 nog eenmaal een flyer van de 
gemeente verspreid met daarop de data van de veegacties volgend jaar. We houden u dus 
op de hoogte door middel van de wegborden, de website en de WitteWel.
Zie voor schema achterkant WitteWel.
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Bouwcommissie:

Asbest, deel 2
In de vorige editie van de WitteWel ben ik uitge-
breid ingegaan op de aanwezigheid van asbest in 
onze woningen. Uitgelegd is wat asbest is, wat de 
verschillende soorten en gevaren zijn, waar asbest 
in woningen voor kan komen en hoe u hier mee 
om moet gaan. Uit de bouwtekeningen blijkt dat 
in onze woningen in ieder geval de originele bin-
nenriolering uit (mits in goede staat ongevaarlijk) 
asbestcement bestaat. Verder meldde ik dat bij het 
vervangen van de stalen kozijnen in onze eigen 
woning aan de Piuslaan, wij geen asbesthoudende 
materialen zijn tegengekomen.

Op het artikel is een reactie ontvangen van Matthieu Rutten, wonende aan de Sint Norber-
tuslaan. Bij de renovatie van de kozijnen in zijn woning zijn asbestplaatjes in de spouw-
muren aangetroffen. Het betreft hier vermoedelijk eternit-uitvulplaatjes die, zoals vorige 
keer reeds bericht, vroeger in het algemeen bij woningbouw werden toegepast. Dergelijke 
plaatjes zijn een hulpmiddel bij de bouw. Ze maken geen onderdeel uit van de constructie 
en staan daarom niet op bouwtekeningen aangegeven.

Na enig naspeurwerk op het internet over deze eternit-uitvulplaatjes kwam ik terecht op 
een krantenartikel uit 2008 (“De vezeljacht schiet door”, Trouw, 28 maart 2008, John 
Hoogerwaard). Uit dit krantenartikel blijkt dat deze uitvulplaatjes zeer weinig asbest 
bevatten en dat deze nauwelijks gevaar op leveren. Omdat er echter wel asbest in zit, 
moeten zij formeel als asbesthoudend materiaal worden beschouwd en moet er als 
zodanig mee om worden gegaan. Met dank aan Mathieu Rutten.

Marc Visschers

Ingekomen bericht 

Schoorsteenvegen
Beste medebewoners. Hierbij een klein verhaaltje over wat ons is overkomen. Wellicht is 
dit goed om te wegen voor alle huizenbezitters die gebruik maken van hun openhaard en 
hun schoorteen laten vegen.

Stukje asbestplaat
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Een half jaar geleden ontvingen we weer briefjes in de bus van schoorsteenveegbedrijven 
uit ‘s Hertogenbosch. Wij gebruiken onze open haard regelmatig en besloten om op het 
aanbod van één van de bedrijven in te gaan om onze schoorsteen te laten vegen. Na afloop 
deelde de schoorsteenveger mee dat we “problemen” hadden met de schoorsteen. 
Hij haalden allerlei spullen uit de schoorsteen en gaf aan mijn vrouw aan dat we geluk 
hebben gehad met het gebruiken van onze schoorsteen. “Jullie hebben geluk gehad dat er 
geen schoorsteenbrand opgetreden is”. Nadat de halve grijze afvalcontainer afgevuld was, 
gaf hij aan mijn vrouw direct een oplossing voor het probleem, ter waarde van € 800,-. 
Hij kon het wel repareren, maar dan moest er van alles gebeuren. Daarna konden we weer 
veilig stoken. 

Mijn vrouw vertrouwde het zaakje niet en wimpelde de Bosschenaar af. In november 
begon het al weer behoorlijk af te koelen en wilden we de openhaard toch weer gebruiken. 
We nodigden een andere schoorsteenveger uit, ditmaal Sanders uit Veldhoven. Hij voerde 
een inspectie uit in de schoorsteen en kwam tot de conclusie dat er niets mee aan de hand 
was. Vervolgens vertelden wij ons verhaal, waarop hij vroeg: “Dat waren zeker schoor-
steenvegers uit ’s-Hertogenbosch? Hij heeft waarschijnlijk wat keramische isolatie van 
bovenop de openhaard getrokken en hiermee willen aantonen dat de schoorsteen niet meer 
goed is. Een gebruikelijke methode”. 

Onze openhaard met schoorsteen was en is dus nog steeds prima, zonder € 800,- uitge-
geven te hebben. We waren dus bijna bedonderd. Het loont dus om af en toe een tweede 
offerte aan te vragen. We hebben onze schoorsteen inmiddels al weer een aantal keren 
gebruikt en hij werkt prima. Overigens vroeg Sanders voor de inspectie en het bezoek 
geen cent.
 
Hanneke en Wilco Rielseweg 34

N.B. In de WitteWel van december 2009 heeft de bouwcommissie een artikel over dakrenovatie 
gepubliceerd. Hierin is ook ingegaan op lekkages van daken. Eén van de oorzaken van daklekkage 
is de beschadiging ervan door (malafide) schoorsteenveegbedrijven.
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Persbericht 

Uitnodiging voor senioren
Bij Welzijn Eindhoven is een vraag binnengekomen van basisschool de Klimboom. 
In de basisschool wordt aandacht besteed aan Kerstmis door middel van verhalen en lied-
jes. Kerst gaat over iets doen voor een ander en samen delen. 

Om een en ander in praktijk te brengen ontvangt u via de kinderen van de basisschool 
binnenkort een uitnodiging. Wilt u zich via de uitnodiging inschrijven?

Wat:    Kerstviering
Waar:   Basisschool de Klimboom, Norbertuslaan 1
Wanneer: 22 december voor de middag
Voor wie: Stratumse senioren.

Informatie bij Riky Keijzers Seniorenwerker Welzijn Eindhoven, Piuslaan 74a
Telefoonnummer: (040) 219 36 63

Oproep

Wandelclub Sintenbuurt-Noord
Ben je graag buiten in beweging en hou je van een stevige wandeling? Sluit je dan aan bij 
Wandelclub Sintenbuurt-Noord. Wandelen over de Stratumse Heide, door de Gijzenrooise 
Zegge of de Genneper Parken: het kan allemaal. Het enige wat je nodig hebt zijn goede 
schoenen, goede (regen)kleding en een goed humeur.
We wandelen in een flink tempo van 5,5 a 6 km per uur, het liefst over onverharde paden.

Tijden:
dinsdagavond:
19.00 - 20.30  (ongeveer 10 km)
donderdagochtend:
9.00 - 12.00  (ongeveer 15 km)
zondagochtend:
10.00 - 11.30 (ongeveer 10 km)

Je kunt je aanmelden bij:
Rini van den Bos
Sint Adelbertuslaan 27
telefoon: (040) 212 04 56
email: rini.ella@gmail.com
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Van de gemeente Eindhoven

Nicole Vernig stelt haar voor
Beste Wittewel lezers,
Allereerst wil ik mijn complimenten overbrengen over de 
naam van dit wijkblad. 
Een wijkblad met veel informatie en wetenswaardigheden. 
Er wordt zorg en aandacht aan besteed. Het is fijn om te 
zien dat directe buurtbewoners veel tijd en energie hierin 
steken om dit mogelijk maken. 

Mijn naam is Nicole Vernig. Ik ben wijkcoördinator van 
o.a. Sintenbuurt. Sinds mei 2010 ben ik in dienst van  
de gemeente Eindhoven en oefen deze baan met veel 
plezier uit. Dit komt omdat ik in deze functie meestal 
buurtbewoners ontmoet die op een positieve manier een bijdrage leveren aan een buurt 
en/of project. Zo ook in het noordelijke gedeelte van de Sintenbuurt. Ik heb regelmatig 
contact met het bestuur van uw wijk om voorkomende punten die betrekking hebben op 
Sintenbuurt-Noord te bespreken. De drempel om contact met elkaar te zoeken is erg laag 
en dit bevordert een fijne en effectieve samenwerking. De afgelopen 15 jaar ben ik ge-
wend om op deze wijze te werken, alleen dan in het bedrijfsleven.  Ik werk 18 uur voor de 
gemeente Eindhoven en ben het beste te bereiken via email. Nicole.Vernig@eindhoven.nl 

Rest mij u nog een zeer fijne decembermaand toe te wensen. Ik hoop in de toekomst per-
soonlijk kennis met u te maken.

Met vriendelijke groet,
Nicole Vernig

Ingekomen bericht 

Speeltoestel plein ‘De Klimboom’
Beste bewoners,
Op verzoek van de gemeente heb ik recentelijk een gesprek met hen gehad. Uit de inge-
stuurde plannen had men begrepen dat wij pas in een latere fase het grote speeltoestel 
wilden gaan vervangen. De gemeente heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld met het idee 
dat we direct over zouden gaan tot vervanging van het grote toestel. In het gesprek ben ik 
ermee akkoord gegaan dat eerst het grote toestel vervangen wordt. Dan nemen we ook de 
ondergrond en het duikelrek mee. Mochten we nog geld overhouden dan nemen we nog 
een aantal andere items mee.
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De betrokken ambtenaren gaven aan dat we echt op tempo moeten komen, omdat vóór 
31 december 2010 de schop de grond in moet, anders komt het beschikbaar gestelde 
bedrag te vervallen. Een ontwerper van de gemeente maakt een drietal voorstellen, waar 
wij als school vervolgens een keus uit gaan maken. Daarna regelen zij de aanbesteding. 
Tevens adviseert hij ons over de zandbak. Dit laatste is nog wel een aandachtspunt en stuit 
op praktische bezwaren
 
De gemeente maakt tevens een concept-beheersovereenkomst.

Met vriendelijke groeten,
 
Heins Sijmons
adjunct-directeur
salto-school de klimboom, telefoon: (040) 211 22 24

Speelplaats anno 2010

Bouwcommissie:

Operatie “Nieuw dak”
Al sinds we in de Roothaanstraat wonen, twee jaar inmiddels, speelde ik met de gedachte 
om het dak te laten vervangen, inclusief het zinken dakje van het raam boven de voordeur. 
Energiebesparing was voor mij de belangrijkste motivatie plus het feit dat het houtwerk 
wat de pannen op zijn plaats houdt in zeer slechte staat verkeerde. Omdat bij een oud 
huis de meeste warmte door het dak verloren gaat, is het aanbrengen van goede isolatie 
snel terugverdiend. Gelukkig had het vorige wijkbestuur al het een en ander over daken 
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uitgezocht en enkele offertes 
opgevraagd zodat ik een goede 
indruk kreeg van de kosten. 
Daarnaast geldt nu de tijdelij-
ke 6% BTW-regeling voor de 
werkuren van de aannemer. 

Met betrekking tot het isoleren 
bleek overigens dat het schui-
ne stuk plafond in de slaapka-
mers niet bereikbaar is als er 
van binnenuit wordt gewerkt. 
Hiervoor zou namelijk het 
gipsplafond open moeten. Zo 
blijft dan een aantal vierkante 
meters ongeïsoleerd, tenzij het 
isolatiemateriaal van buitenaf 
aangebracht wordt. Omdat ons 

type dak spoorbalken heeft met een dikte van 7,5 cm konden hiertussen relatief eenvoudig 
70mm PIR platen aangebracht worden. De platen hebben een isolerende waarde (Rd-
waarde) van 3.0. Alle naden tussen de isolatieplaten zijn met PUR schuim dichtgemaakt 
waardoor er een nagenoeg luchtdichte constructie is ontstaan. 

Tijdens het slopen werden 
ook de originele houtwol-
cementplaten verwijderd en 
vervangen door de PIR pla-
ten. Het zinken dakje had 
ook zijn beste tijd gehad en 
is in zijn geheel vakkundig 
vervangen.

De uiteindelijke werkzaam-
heden hebben in totaal 5 
dagen geduurd. De kosten 
bedroegen, alles inclusief, 
ongeveer € 5.500,-. Het verschil in temperatuur boven is nu goed merkbaar en na een 
flinke regenbui heb ik nu geen plas water meer op de vensterbank staan. Het dak kan er 
weer minstens een halve eeuw tegenaan. Heeft u naar aanleiding van dit verslag nog vra-
gen, stuur dan een email naar info@wittewel-sintenbuurt.nl

Paul Willems



15

Jeugdinterview

Peer de Hoop
Als vijfjarige jongen kwam hij in 
onze wijk wonen. In de St. Norber-
tuslaan, tegenover zijn basis school. 
“Tot ik van school ging was de 
speelplaats eigenlijk wel mijn speel-
terrein. Voor mij en mijn vrienden 
was dat de belangrijkste plaats in de 
wijk, zeker omdat toen de speel-
plaats nog groter was. We deden daar 
van alles: eerst natuurlijk tikkertje 
spelen, knikkeren en rolschaatsen. 
In de winter sneeuwpoppen maken 
en veel sneeuwballen gooien. Later 
werd het voetballen, hoewel ik geen 
echte voetballer ben.”

Zijn slaapkamer heeft uitzicht op 
de school en het schoolplein en dat 
heeft voor-en nadelen. “Vanuit mijn 
kamer kon je zien wie er op het plein 
was, maar als je wilde spijbelen 
was dit uitzicht weer een nadeel. 
De directeur kon bijna op mijn bed 
kijken.”

Nu heeft hij zo af en toe wat last van 
het plein: “ ‘s zomers, wanneer ik 
het eerste uur vrij heb en nog in mijn 
bed lig, hoor ik de kinderen.”
 
“Ik heb vanaf het begin de grote 
kamer op de tweede etage voor mij 
alleen gehad en was daar blij mee” Peer woont graag in deze wijk, vertelt hij, ook al is er 
weinig voor de leeftijdgenoten te doen. Voor een zeventienjarige jongen is het belangrijk 
dat je lekker dicht bij het Stratumseind woont en dicht bij het centrum woont zodat je kan 
shoppen.

“Vroeger, toen ik nog op de basisschool zat, heb ik nog de krant gehaald met
deze buurt. Samen met een vriend (ook uit de buurt), hebben we een brief naar de 
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gemeente gestuurd in verband met afval in de vijver en het park aan de Sint Bonifacius-
laan.” Hiervoor hadden ze een handtekeningenactie gehouden en aan de wethouder over-
handigd. Trots laat hij de brief van de gemeente Eindhoven zien waarin ze hem uitnodigen 
om de handtekeningen te overhandigen. De actie heeft opgeleverd dat de gemeente de 
vijver en het park schoongemaakt heeft en het riet voor een deel verwijderd is. De ge-
meente is nog steeds bezig met dit park. De plannen stonden al kort omschreven in de 
brief die Peer al in 2006 van de gemeente kreeg. 

Peer zit nu in het eindexamenjaar van HAVO 5 en weet nog niet wat hij hierna wil gaan 
doen. Hij denkt aan iets in vormgeving of bouwkunde. Peer is geen grote prater, maar 
daarentegen wel een basgitarist. Toen ik daar naar vroeg pakte hij direct zijn gitaar en 
begon te spelen. Al bassend vertelde hij dat hij in een bandje speelt met van 6 man en dat 
hij graag met hen naar optredens gaat zoals laatst voor 5 dagen naar Pukkelpop in Hasselt 
of gewoon naar de Effenaar in Eindhoven. Misschien zien we Peer daar ook nog een keer 
optreden: houd het in de gaten!

Driek Verdonk

Stadsvernieuwing

As van Stratum
In de WitteWel Nieuwsflits van maart 2010 zijn we al even kort ingegaan over het plan 
voor de As van Stratum. Het initiatief komt van het Bewonersplatform Stratum en is 
bedacht omdat Stratum van oudsher geen historisch centrum heeft. De As is een steden-
bouwkundig plan waarlangs voorzieningen zoals winkels en recreatiemogelijkheden 
ontwikkeld worden. Hierdoor moet uiteindelijk een centrum in de wijk ontstaan dat ken-
merkend is voor Stratum. 

Voor de inwoners van Stratum buiten de ring is door stadsdeel Stratum op 30 november 
2010 een voorlichtingsavond georganiseerd in het auditorium van het Van Abbe. 
De goed georganiseerde avond bestond uit een algemeen deel, waarin verschillende 
deskundigen van de gemeente Eindhoven hun visie presenteerden en een deel waarin de 
aanwezigen in groepen hun mening konden geven. Dat het initiatief leeft bleek wel uit het 
grote aantal bezoekers (circa 75) die ondanks het zeer koude weer de weg naar het audito-
rium hadden gevonden.

Van west naar oost loopt de As van Stratum grofweg vanaf de Genneper Parken door de 
Poelhekkelaan, Sint Gerarduslaan, Gladiolusstraat, Winkelstraat, Kerstroosplein, Kerst-
rooslaan, Korianderstraat, Sint Gerlachstraat, Sint Lidwinastraat en uiteindelijk de 
Moreelselaan naar de Geldropseweg. Volgens de deskundigen van de gemeente Eindho-
ven zijn het vele groen en de diversiteit aan buurten kenmerkend voor de as. 
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Het doel van het initiatief is de openbare ruimte van de as en de nieuwbouwprojecten er-
langs zo in te richten dat er een harmonieus geheel en een fietsvriendelijke route ontstaat. 

Tijdens de voorlichtingsavond is door de aanwezigen druk gebruik gemaakt om ideeën en 
aandachtspunten te ventileren. De deskundigen van de gemeente hebben alles zorgvuldig 
genoteerd en gaan er verder mee aan de slag.

Tijdens de avond heeft het Bewonersplatform Stratum kenbaar gemaakt dat zij nog graag 
wil dat één of twee bewoners van buiten de ring plaats nemen in het platform. Heeft u in-
teresse hiervoor, of wilt u meer informatie over de As van Stratum, dan kunt u mailen met 
reactie@platformstratum.nl. Of bezoek de website van stadsdeel Stratum: www.eindho-
ven.nl/stad/stadsdelen/Stadsdeel-Stratum.

Marc Visschers

Nieuwe bewoners
Als wijkbestuur zouden wij graag namens de wijk nieuwe bewoners willen begroeten. 
Dit kan echter alleen maar met jullie hulp. Krijg je nieuwe buren laat het ons dan even 
weten. Stuur een mailtje naar ons e-mailadres info@wittewel sintenbuurt.nl. Alvast 
bedankt voor je medewerking!

Column

De gekantelde As
Dinsdag 30 november had ik de mogelijkheid om, in het gezelschap van twee leden van 
het illustere genootschap die dit periodiek verzorgd en de belangen van onze buurt zo 
goed mogelijk onder de aandacht brengt van het gemeentebestuur, een voorlichtingsavond 
te bezoeken over de zogenaamde As van Stratum, waarover meer uitleg elders in het blad .

Wel vielen me twee dingen op gedurende de hele avond, en dat was dat een onevenredig 
groot deel van alle aandacht, commentaar en kritiek betrekking had op auto’s en alle daar-
mee samenhangende problemen en als tweede dat er regelmatig gerefereerd werd aan het 
belang van het handhaven van het ‘dorpse’ karakter van Stratum.

Wat betreft het gemotoriseerde vierwielige verkeer lijkt me dat daar weinig voor de 
hand liggende oplossingen voor zijn. Hier in de wijk zijn veel meer auto’s dan waar ooit 
rekening mee werd gehouden en daar moeten we met z’n allen maar mee zien te leven. 
Op hoogtijdagen is er nauwelijks nog een parkeerplaats te vinden en zolang het merendeel 
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van de ouders van de kinderen van De Klimboom van buiten de buurt zo onbeschoft zijn 
om maar te parkeren waar het hen uitkomt en éénrichtingsstraten van de door henzelf 
gewenste kant binnen te rijden blijft het dringen op de Norbertuslaan. Van het schoolbe-
stuur valt overigens niets te verwachten, hun belangen liggen in Gijzenrooi.

Maar het punt van het dorpse karakter van Stratum komt me wat ongeloofwaardig over. 
Een kaart uit 1860 laat zien dat Stratum toen een kleine gemeenschap was met zo’n 1500 
inwoners. De meeste daarvan woonden aan de Aalsterweg in een gebied van de Dommel 
tot waar nu de ring is. De as van Stratum liep toen van zuid naar noord als onderdeel van 
de weg van Valkenswaard naar ’s-Hertogenbosch. 
Anno 2010 wonen in datzelfde gebied 32.000 mensen als onderdeel van een groter geheel, 
de stad Eindhoven. De voorgestelde nieuwe as van Stratum loopt nu van west naar oost, 
als een band tussen de ring en de verbinding van de Geldropseweg met de Aalsterweg. 
En nu wordt het als kerngebied voorgesteld juist omdat het geen verbindingsweg is of 
mag worden. Dat heeft allemaal niets met een dorps karakter van doen, en al helemaal niet 
met het dorp wat Stratum ooit was.

Stratum is gewoon een stadsdeel met flink wat groen en vlak bij het centrum, en daar moe-
ten we het mee doen.

Bas van Pelt

Contactmiddag senioren
Zoals bericht in de laatste WitteWel Nieuwsflits komt de eerder aangekondigde contact-
middag voor senioren te vervallen. Dit komt omdat Gezondheidscentrum Stratum zelf 
bezig is om voor het aankomende voorjaar een lustrumdag te organiseren. Tijdens deze 
dag wil het Gezondheidscentrum patiënten en omwonenden de gelegenheid bieden om 
rond te kijken en zich te laten informeren wat dit centrum allemaal te bieden heeft en 
onder het genot van een drankje vragen te stellen.

Woningstichting Wooninc., de eigenaar van de seniorenappartementen boven en naast het 
Gezondheidscentrum, is ook benaderd door ons om aan de dag deel te nemen. 
De woningstichting heeft echter laten weten hierin geen meerwaarde te zien omdat er al 
een zeer grote wachtlijst voor de betreffende appartementen bestaat.

Wij houden u op de hoogte wanneer er meer bekend is over de lustrumdag van het 
Gezondheidscentrum.
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Leefbaarheid

Opschoondag

Op 16 oktober 2010 is er in samenwerking met de Sintenbuurt Zuid weer een opschoon-
dag gehouden. Tijdens de dag heeft het wijkbestuur bij zes mensen uit de wijk die slecht 
ter been zijn de helpende hand geboden. Uit de wijk is door veel mensen de kraakwagen 
bezocht om hun afval gemakkelijk kwijt te raken, waarbij door sommigen direct van de 
gelegenheid gebruik werd gemaakt om een kop koffie met een plak cake te nuttigen.

Aanhanger vol vuil wordt leeggehaald en in de kraagwagen gegooid

Agenda
* 22 december 2010: Kerstviering senioren, zie bladzijde 11.
* Iedere zondag: terreinfietsen ATB Sinten-Team. Info: 3k@driekverdonk.nl.
* 4 en 5 januari 2011 veegactie: “Blik opzij, dan kan de verger er bij”, zie bladzijde 20.
* Wandelen met de Wandelclub Sintenbuurt-Noord, zie pagina 11
* 29 en 30 april Koninginnedag feesten Sintenbuur-Noord, info volgt.

Sluiting kopij WitteWel voorjaar 2011: maandag 11 april 2011




