Wim vindt het belangrijk dat organisaties, zoals
Woningbelang en gemeente, zich inzetten voor een wijk.
“Anders loop je toch de kans dat het van kwaad tot erger
komt. In iedere wijk zou aandacht aan de leefbaarheid
moeten worden besteed. Voorwaarde is wel dat bewoners
het project mee dragen!”

Wim en Mieke wonen aan een mooie, brede straat en er is
veel parkeergelegenheid. Wim: “Het is een fijne buurt.
Iedereen groet elkaar en als het nodig is, dan zijn we er
voor elkaar. Je hoort ooit dat mensen in een appartementengebouw niet eens weten wie er boven of onder hen
woont. Als je achter de geraniums blijft zitten, dan werkt
het niet. Je moet wel zelf moeite doen om te integreren in
de buurt.”
Ondanks dat er geen buurtvereniging is, wordt er soms
toch iets georganiseerd, zoals een barbecue voor het hele
woningblok. Een leuk initiatief vinden Wim en Mieke ook

Anton Maréchal, manager Klant en
wonen Woningbelang:

“’t Gegraaf heeft veel sterke
punten. Samen zorgen we
ervoor dat de wijk vooruit
gaat!”

Antwoordkaart

Bewonersavond ’t Gegraaf op dinsdag 14 maart
Met deze antwoordkaart kunt u zich aanmelden voor de bewonersavond ’t Gegraaf. De bijeenkomst vindt
plaats op dinsdag 14 maart 2006, aanvang 20.00 uur, in de grote zaal van Speeltuin Geenhoven aan
Hoppenbrouwers 15.
Wilt u bij de bewonersavond aanwezig zijn, vul dan de antwoordkaart in, knip deze uit en stuur deze
vóór 1 maart 2006 naar de gemeente Valkenswaard (geen postzegel nodig).
Naam
Straat en huisnummer
Postcode

Wil graag deelnemen aan de bewonersavond op dinsdag 14 maart 2006.

• Open karakter van de wijk, ruimtelijke opzet

Cathy Knuijt, afdelingshoofd Wijk en
Welzijn gemeente Valkenswaard:

"Als voorzitter van de
stuurgroep roep ik graag
op tot deelname in het
leefbaarheidsproject
‘t Gegraaf. Samen kunnen
we resultaten bereiken.
Doe mee!"
• Goede toegankelijkheid + centrale ligging
Wilbert van Deursen, directeur
Paladijn, organisatie voor welzijn:

“De afgelopen jaren is
door bewoners en organisaties veel geïnvesteerd in
’t Gegraaf. Paladijn wil,
samen met bewoners en
samenwerkingspartners,
blijven werken aan een
mooie wijk waar je fijn
kunt wonen, werken en
spelen.”
• Parkeermogelijkheden
• Woontevredenheid:
gemiddelde woonduur > 20 jaar
Ton Hendriks, wijkcoördinator
gemeente Valkenswaard:

“Er is al veel bereikt in
’t Gegraaf. Die kwaliteit
moeten we zien te
behouden en waar mogelijk
verhogen. Uw medewerking is hierbij nodig. Doe
(weer) mee!”
• Recreatievoorzieningen

Guus Dirckx, netwerkinspecteur
politie Valkenswaard:

“Buurtbrigadiers zijn
zoveel mogelijk zichtbaar
en herkenbaar in de wijk
aanwezig.”

• Seniorenhuisvesting
• Aanwezigheid voorzieningen

Leefbaarheidsproject in
’t Gegraaf nieuw
leven ingeblazen!
In 2000 startte in ’t Gegraaf een zogenoemd leefbaarheidsproject. Gemeente
Valkenswaard, Woningbelang, Stichting
Welzijn Valkenswaard, politie en een wijkcommissie, bestaande uit bewoners,
werken vanaf het begin van het project
nauw samen aan de verbetering van de
leefbaarheid in uw wijk. Er is al veel
gerealiseerd, maar er blijft nog wat te
wensen over, vandaar dat het leefbaarheidproject nieuw leven wordt ingeblazen!
Anton Maréchal, lid van de stuurgroep namens
Woningbelang, vertelt: “Aanleiding om een leefbaarheidsproject in ‘t Gegraaf op te starten waren signalen vanuit de
wijkbewoners. Naast diverse vormen van overlast, gaven
bewoners aan zich wel eens onveilig te voelen in de wijk.
Ook de beperkte parkeervoorzieningen, het onaantrekkelijke groen en verkeersproblemen waren velen een doorn in

Leef.baar.heid [de~] 1.De mate waarin de samenleving aansluit op de behoeften van de mensen die
er in leven. Daarbij staan vier aspecten centraal:
voorzieningen, veiligheid, gemeenschapsgevoel en
betrokkenheid bij de buurt.

het oog.” Ton Hendriks, wijkcoördinator bij de gemeente,
vult aan: “Ik realiseer me dat een aantal van deze aspecten
nog steeds speelt. Toch is er al ontzettend veel gebeurd in
de wijk. Samen met de politie en anderen is de overlast
met succes teruggebracht. Denk ook aan de metamorfose
die de pleinen aan de Kerstroosstraat en aan de achterzijde van de Vogelkersstraat hebben ondergaan, het vernieuwde winkelcentrum en de grondige aanpak van de
openbare groenvoorziening in de wijk. Ook ruim driehonderd woningen van Woningbelang mogen er na een kleurige
schilderbeurt weer helemaal zijn!”
Beiden beamen dat het sinds het wijkfeest in juni 2003
behoorlijk stil lijkt te zijn rond het leefbaarheidsproject.
“Achter de schermen is ook de afgelopen jaren gewoon
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Het is fijn wonen aan de Bottelrooslaan in Valkenswaard
vinden Wim van Cleef en zijn vrouw Mieke. “We wonen hier
nu zo’n 28 jaar, vanaf ons trouwen.” Dat ’t Gegraaf niet
zo’n goede naam had, speelde voor het echtpaar Van Cleef
geen rol toen zij hun woning kochten. “Eerlijk gezegd zijn
de problemen in de wijk ons een beetje ontgaan,“ vertelt
Wim. “Je ziet natuurlijk wel eens wat, zoals rommel bij
een flatgebouw.” “Maar zelf hebben we nooit iets vervelends meegemaakt,” vult Mieke aan.

Sterke punten
’t Gegraaf:
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“Zelf moeite doen
om te integreren
in de buurt”

Beiden zijn zeer te spreken over de rust in de wijk. Wim:
“Dat we zo dichtbij de bosrand wonen zie ik als een pluspunt. Je kan zo een ommetje maken. En ik geniet ook van
het hertenkampje.” Mieke vult aan: “Wist je dat de wijkbewoners daarin een grote rol hebben gespeeld? Met z’n
allen zijn we daarmee aan de slag geweest!” Een echt
minpunt in de wijk vindt Mieke het hoge houten bruggetje
over de Dommel. “Voor ouderen is het een hele klim. En
wat een gedender wanneer je er weer vanaf gaat! Maar de
komst van de oversteekplaats bij het winkelcentrum vind
ik weer een hele verbetering. En wat ook echt gezegd
moet worden, is de verbetering van de bestrating.
Bijvoorbeeld in de Heggeroosstraat, dat is echt geweldig:
asfalt en mooie groene perkjes her en der!” Ook de bakker
en “De Plus” zijn niet meer weg te denken in de buurt.

Gewoon ‘t Gegraaf, verrassend veelzijdig

het jaarlijkse feest in ’t Gegraaf. Mieke legt uit: “Dat is een
soort vlooienmarkt en op het plein bij De Graver staan
allemaal statafels en er treden artiesten op. Het is nu
twee keer geweest en het wordt best druk bezocht.”

Gewoon ‘t Gegraaf
verrassend veelzijdig

Bewonersavond op 14 maart 2006
Het slagen van een leefbaarheidsproject staat of valt
met de betrokkenheid van de wijkbewoners.
De bewoners maken de sfeer in de wijk. Tijdens een
bijeenkomst op 14 maart 2006 in de grote zaal van
Speeltuin Geenhoven (Hoppenbrouwers 15, aanvang:
20.00 uur) willen we u graag even bijpraten.

Het leefbaarheidsproject in ’t Gegraaf beoogt nog altijd om
de kwaliteit van de buurt op hoog niveau te brengen en te
houden. Voorkomen moet worden dat partijen te veel hun

U kunt via de antwoordkaart elders in deze nieuwsbrief
kenbaar maken of u aanwezig zult zijn tijdens de
bewonersavond. Wij hopen op een grote opkomst!

Bijeenkomst voor vrijwilligers:
“Al veel positieve resultaten
geboekt!”
bewoners tijdens een bewonersbijeenkomst op 14 maart
2006.
’t Gegraaf moet vooruit! Het plan is om een vierjarenplan
te maken, waarbij de verschillende betrokken partijen hun
samenhangende activiteiten kunnen plannen en de
gemeente en Woningbelang stemmen hier hun begroting
op af.”

Op woensdagavond 14 december 2005 kwamen een aantal
vrijwilligers, actief in ’t Gegraaf, en vertegenwoordigers van
gemeente, politie, Woningbelang, Stichting Welzijn bijeen
in De Hijskraan. Tijdens deze bijeenkomst werd teruggeblikt op de activiteiten die hebben plaatsgevonden in het
kader van het leefbaarheidsproject in ’t Gegraaf, maar de
aanwezigen keken vooral ook vooruit. Wat moet er de
komende tijd gebeuren om de leefbaarheid in de wijk verder te verbeteren?
Aanwezig waren onder andere vrijwilligers betrokken bij
het Bloemencorso-buurtschap, De Hijskraan en de
Huurdersbelangenvereniging Valkenswaard (HBV). Na een
korte voorstelronde, lichtte Ton Hendriks, wijkcoördinator
bij de gemeente Valkenswaard, het leefbaarheidsproject
toe. “Het project in ’t Gegraaf betrof een pilot. Nu wordt er
ook hard gewerkt aan wijkontwikkelingsplannen in
Dommelen-Noord en Borkel.”
Anton Maréchal, manager Klant en Wonen bij
Woningbelang, geeft aan dat vrijwilligers in de wijk een
goed klankbord voor de overige wijkbewoners vormen.
“Hierna gaan we het wijkprofiel presenteren aan de

Concrete resultaten
Op de vraag hoe de aanwezigen het project tot nu toe hebben ervaren geeft men aan dat er al flink wat is gebeurd.
“Dit konden we ook teruglezen in de nieuwsbrief die huis
aan huis werd verspreid. De nieuwsbrief is heel belangrijk
voor het project.” Een ander vult aan: “Een concreet resultaat, zoals het opknappen van de Kornoeljelaan, en met
name de bijdrage die bewoners daaraan hebben geleverd,
dat vind ik echt heel positief. Het is een goed voorbeeld van
zelfwerkzaamheid. De inzet van bewoners is essentieel.”
De jongste aanwezige is in de wijk opgegroeid. “Het is wel
anders geworden in ’t Gegraaf, maar ik kan er niet de
vinger opleggen waar dat aan ligt. Vroeger ondernam ik
meer in de wijk, ik zat er op school, kwam veel bij
De Hijskraan. Je had meer voeling met de wijk. De wijk
vergrijst, ik mis leeftijdsgenoten.”
Een bewoner van de Sleutelbloem vindt dat er juist meer
jonge gezinnen zijn komen wonen. “Iedereen organiseert
bij komst in de wijk een inloopmiddag. Iemand moet het
initiatief nemen voor dit soort dingen. Helaas zijn veel
mensen op zichzelf!”
Sterke en zwakke punten
Sterke en zwakke punten in een wijk kunnen leiden tot
kansen en bedreigingen. De aanwezigen noemen als sterke punten van de wijk het opgeknapte winkelcentrum, de
aanwezigheid van Zalencentrum De Graver en
De Hijskraan. Ook de ligging van ’t Gegraaf vindt men een
sterk punt. “We wonen niet alleen dicht bij de bossen,
maar ook redelijk dicht bij het centrum en een sportlocatie.”

Gewoon ‘t Gegraaf, verrassend veelzijdig

eigen gang gaan. Er moet weer meer samenhang
komen in activiteiten van de verschillende betrokken
partijen. Kortom, tijd voor een hernieuwde aanpak!

doorgewerkt, onder andere door de wijkcommissie en de
stuurgroep,” verzekert Anton Maréchal. “Het uitvoeringsplan is alleen in 2002 een beetje blijven hangen, er moet
weer vaart in komen.” Ton Hendriks vervolgt: “Er moet
duidelijkheid komen over hoe het verder gaat, wie wat doet
en wie waarvoor aanspreekpunt is. Daarom willen we gaan
werken met een meerjarenwijkontwikkelingsplan, steeds
met een looptijd van vier jaar. Per jaar leggen we de
geplande activiteiten en bijbehorende begroting vast.
Op deze manier willen we niet alleen de vaart er terug
inbrengen, maar ook de voortgang garanderen.”

Marianne Maas, projectassistente
gemeente Valkenswaard:
Wijkprofiel op hoofdlijnen
Sterke punten:
• Open karakter van de wijk, ruimtelijke opzet
• Goede toegankelijkheid + centrale ligging
• Parkeermogelijkheden
• Woontevredenheid: gemiddelde woonduur > 20 jaar
• Recreatievoorzieningen
• Seniorenhuisvesting
• Aanwezigheid voorzieningen

Zwakke punten in de wijk vinden de aanwezigen de snelheid waarmee gereden wordt op de Hazelaar en de
Nieuwe Waalreseweg. “Om verkeerslichten te vermijden
rijden veel mensen via De Hazelaar. Het lijkt wel een
130 km-zone! Ook de Nieuwe Waalreseweg is een racebaan.” De voetgangersoversteekplaats bij het winkelcentrum wordt ook niet als veilig ervaren. “Het lijkt of
automobilisten bij het almaar knipperende licht extra gas
geven…”
Anton Maréchal: “Tijdens het woonbelevingsonderzoek in
2000 scoorde de wijk een 6,3. Drie jaar later vroeg
Woningbelang haar huurders of zij vonden dat er veel verbeterd is in ’t Gegraaf. Tachtig procent van de respondenten beantwoordde deze vraag met ja. Desondanks bleef
het cijfer voor de wijk beperkt tot een 6,3. Er moet dus nog
steeds worden gewerkt aan het imago van de wijk!
Blijkbaar is er veel voor nodig om de score te verhogen,
ondanks dat er al veel bereikt is.”
Vervolg
Tijdens de bewonersbijeenkomst op 14 maart 2006 in
de grote zaal van Speeltuin Geenhoven wordt het wijkprofiel teruggekoppeld naar de wijkbewoners. Vervolgens
wordt de wijkvisie voor de komende vier jaar bepaald:
welke concrete activiteiten worden in het kader van de
verbetering van de leefbaarheid in ’t Gegraaf verricht.
Deze worden, na toetsing bij de vrijwilligers uit de wijk,
uiteraard ook weer gepresenteerd aan de wijkbewoners.
Via deze nieuwsbrief wordt u hier nader over geïnformeerd.

Zwakke punten:
• Ontbreken bankvoorzieningen
• Beperkt politietoezicht
• Het aanzien van de wijk: weinig openbaar groen,
woningen zijn gebouwd als een soort blokkendozen,
weinig variatie in woningbouw.
• Imago: met name bij buitenstaanders
• Ontbreken van basisschool
• Parkeeroverlast, met name rond De Graver
• Verkeersintensiteit
Kansen:
• Schoollocatie: bijvoorbeeld als nieuwbouwlocatie voor
senioren
• Aanpassing verkeerssituaties
• Wilde Wingerd: de kleine woningen voor senioren
voldoen niet aan de huidige eisen. Woningbelang wil
het totale middengebied van ’t Gegraaf opnieuw gaan
bekijken.
• Veel vrijwilligers actief: De Graver, De Hijskraan,
Graafschap, etc.
Bedreigingen (op langere termijn):
• Door het ontbreken van een school is de wijk minder
aantrekkelijk voor jonge gezinnen
• Imago: mensen willen minder graag verhuizen naar
’t Gegraaf
• Eenzijdige bewonerssamenstelling (toenemende vergrijzing en gezinnen willen niet meer in ’t Gegraaf wonen)
• Afnemende betrokkenheid

"Samen met de bewoners
(want zonder hun hulp
kan het niet!) gaan we
werken aan een nog betere
leefbaarheid in ‘t Gegraaf."

“Ik zou hier niet meer
weg willen!”
Jan en Lies van Herk wonen al 36 jaar in ’t Gegraaf. Ze
huren sinds 1974 een woning aan de Wilgenroosstraat,
daarvoor hebben zij vier jaar in een appartement aan de
Bremlaan gewoond. Beiden vinden het fijn wonen in de
wijk. Jan: “Ik zou hier niet meer weg willen. Ik heb in het
begin wel gruwelijk moeten wennen aan het soort huis.
Onze woning heeft namelijk de woonkamer aan de achterzijde. Hierdoor heb je weinig contact met de straat, maar
het is wel lekker rustig.” Lies vult aan: “De meesten hier
in de straat wonen er al erg lang. We lopen de deur bij
elkaar niet plat, maar er is altijd tijd voor een praatje.”

Jan en Lies vinden het leefbaarheidsplan in ’t Gegraaf een
goede zaak. “Wij zijn bij alle bijeenkomsten in het kader
van het plan geweest en hebben alle nieuwsbrieven altijd
met interesse gelezen.” Als het even kan gaan Jan en Lies
niet meer weg uit ’t Gegraaf. “We willen het liefst nog minstens twintig jaar hier blijven wonen. Als we hier de aard
niet hadden gehad, dan waren we al lang weggeweest!”

Pluspunten vinden Jan en Lies de speeltuintjes in de wijk,
onder andere bij het plein aan de Vogelkersstraat. “Daar
gaan we graag met onze kleinkinderen naar toe.” Ook de
beestentuin aan de Kornoeljelaan is favoriet. Beiden zijn
ook zeer te spreken over het vernieuwde winkelcentrum.
Het echtpaar Van Herk stoort zich aan de slecht onderhouden achterpaden in de wijk. Jan legt uit: “Naast de
verharding is grind gestort. In plaats van het voorkomen
van onkruidgroei blijkt het onkruid hierdoor juist lastiger
te verwijderen. Ik heb daarom langs onze woning het grind
verwijderd en er kruipgoed aangeplant.” Op de vraag of zij
zich wel eens onveilig voelen in de wijk antwoorden Jan en
Lies ontkennend. “De politie laat zich regelmatig zien, dat
is heel prettig. Ze zouden alleen meer aandacht moeten
hebben voor de automobilisten die bij zebrapaden gewoon
doorrijden. Hierdoor ontstaan, bijvoorbeeld bij de oversteek naar het winkelcentrum, onveilige situaties. Veel
ouderen durven er nauwelijks over te steken. De oplossing
zou het plaatsen van verkeerslichten kunnen zijn.”

GEEN
POSTZEGEL
NODIG

Dick van Diepen, medewerker Paladijn,
voorheen Stichting Welzijn Valkenswaard:

“De samenwerking met
gemeente, regiopolitie,
Woningbelang én buurtbewoners is onontbeerlijk bij
ons werk. Vanuit de
ervaringen opgedaan in
’t Gegraaf willen we een extra
impuls geven aan bewonersinitiatieven
en wijkactiviteiten.”

Gemeente Valkenswaard
t.a.v. Marianne Maas
Antwoordnummer 26
5550 WB Valkenswaard

