Snoeren, geboren in Dongen, ging op 16-jarige leeftijd naar de
politieschool. Een jaar later werd Hilvarenbeek zijn eerste standplaats. Vervolgens kwam hij via Made, Lage Mierde en Hapert in
Valkenswaard terecht. In totaal werkt hij nu 36 jaar bij de politie.
Hij heeft graag ‘ja’ gezegd tegen het verzoek om in
Valkenswaard netwerkinspecteur te worden. Hier ligt een mooie
uitdaging om zaken uit te werken. De eerste maanden heb ik
gebruikt om contacten te leggen. De rest van het jaar gebruik ik
om het beleid voor 2007 op te stellen.”

Knelpunten
Snoeren signaleert in ’t Gegraaf een paar knelpunten.
“Er is verkeersoverlast en hanggroepen worden soms
als lastig ervaren. Bewoners moeten echter beseffen
dat ook jongeren thuis horen in de wijk. Een beetje
overlast hoort soms bij het bij elkaar komen van mensen. Jongeren moeten immers volwassen worden. Ze
moeten ervaren hoe fietsen en brommers in elkaar zitten en hoe jongens en meisjes met elkaar omgaan.
Bewoners moeten begrijpen dat jongeren erbij horen en
jongeren moeten weten dat ze niet alles kunnen
maken. Daar moeten we samen aan werken.”

Meld u aan via de antwoordkaart
Het slagen van een wijkontwikkelingsproject staat of valt met de betrokkenheid van de wijkbewoners. Op 28 november
meldden zich al diverse mensen aan voor de wijkcommissie of als lid van één van de van de specifieke werkgroepen.
U kunt zich nog steeds aanmelden en actief meewerken aan de leefbaarheid in uw wijk. Wij hopen dat velen van u dit ook
zullen doen! Vul hiervoor onderstaande antwoordkaart in en stuur die vóór 6 januari 2007 terug naar de gemeente
Valkenswaard, t.a.v. Petra van Beckhoven, Antwoordnummer 26, 5550 WB Valkenswaard. (geen postzegel nodig).

Bewoners willen
meewerken aan
wijkontwikkelingsplan
In de grote zaal van speeltuin Geenhoven
werd op 28 november jl. een bewonersavond gehouden voor inwoners van de
wijk ’t Gegraaf. Van de ongeveer zeventig
belangstellenden wil ruim de helft
(58,6 procent) zich actief inzetten voor de
wijk of de eigen straat. De meerderheid
(63,8 procent) voelt zich vooral betrokken
bij de eigen straat.
Deze cijfers kwamen aan het eind van de avond naar voren,
toen de mening van de aanwezigen werd gepeild. Zij stemden ook over andere onderwerpen in de wijk.
Mart Wijnen, wethouder in Valkenswaard met onder andere
leefbaarheid in zijn portefeuille, opende de bijeenkomst.
“In de afgelopen jaren zijn in ’t Gegraaf vooral zaken aangepakt die meteen konden worden uitgevoerd, zoals het
verbeteren van woningen, straten en pleinen. De komende
jaren moet vooral ook het sociale aspect in de wijk aandacht krijgen. In Woningbelang hebben we een fantastische partner. De woningbouwvereniging neemt haar
maatschappelijke taak goed op. Dit is een ideale voedingsbodem om verder aan de wijk te werken.”
Verder werkt de gemeente in dit project nauw samen met
de politie, Stichting Paladijn en natuurlijk met enkele
betrokken buurtbewoners.

Ton Hendriks, wijkcoördinator gemeente
Valkenswaard
“Ik vind het belangrijk dat zoveel mogelijk
mensen meedoen. Het wijkvernieuwingsplan slaagt alleen als het wordt gedragen
door de bewoners.”

Anton Maréchal, manager klant en wonen
Woningbelang
“Het gaat er mij om dat mensen in een
prettige omgeving wonen. Het wijkontwikkelingsplan dwingt ons bezig te zijn met wat
de bewoners willen.”

Ook Anton Maréchal, manager klant en wonen van
Woningbelang, keek terug naar wat er tot nu toe tot stand
is gekomen en wat er de komende jaren staat te gebeuren.
“We hebben in de afgelopen maanden veel gepraat met
allerlei partijen. We hebben geïnventariseerd wat er leeft
onder de wijkbewoners. We kunnen nu zaken concreet
aanpakken.”
Stemmen
Na de pauze vroeg Ton Hendriks, gemeentelijk wijkcoördinator voor ’t Gegraaf, namens de managementgroep de
mening van de aanwezige wijkbewoners over een groot
aantal zaken. Dat gebeurde met behulp van stemkastjes.
De onderwerpen die aan bod kwamen waren gebaseerd op
de vier thema’s voorzieningen, verkeer, overlast en betrokkenheid.
Op een scherm werd per onderwerp een aantal mogelijkheden getoond. De aanwezigen konden ter plekke nog aanvullingen naar voren brengen. Direct na elke stemming
werden de uitkomsten zichtbaar.
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Harrie Snoeren, netwerkinspecteur bij de politie, werkt nog
maar een paar maanden in Valkenswaard. Toch heeft hij in die
periode al een goed gevoel bij ’t Gegraaf. “De wijk ziet er keurig
en verzorgd uit. Een probleemwijk is het zeker niet. Als ik ooit
naar Valkenswaard zou verhuizen, zou ik best graag in ’t Gegraaf
willen wonen.”

Gewoon ‘t Gegraaf
verrassend veelzijdig
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“Ik zou best
in ’t Gegraaf willen wonen”

Wijkschouw
Samen met een aantal leden van de managementgroep
maakte Snoeren een rondgang per fiets door ’t Gegraaf.
“Als je door de wijk fietst, krijg je een goed beeld. Niet
alleen hoe de wijk in elkaar zit, maar ook hoe de mensen zijn die er wonen. Degenen die we spraken reageerden heel open en gaven aan waar ze accenten
gelegd willen hebben. Hoog op het verlanglijstje staan
een veilige woonomgeving, het tegengaan van de vergrijzing van de wijk en als de school verdwijnt zou er
een zorgcentrum in kunnen komen. Buurtbrigadier
Bart Rijkers fietste ook met ons mee. Hij kent de wijk
van haver tot gort en de mensen kennen hem. Dat is
een goede zaak. In een krantenartikel werd ’t Gegraaf
afgeschilderd als een ‘probleemwijk’, maar dat is
absoluut niet aan de orde. Het wijkontwikkelingsplan
kan ’t Gegraaf alleen maar nog beter maken. ”

Eric van Will, Plus supermarkt
“Veel mensen uit de wijk komen in mijn
supermarkt winkelen. Ik wil op mijn beurt
iets voor de wijk terugdoen.”

Naast voorspelbare keuzes, kwamen ook verrassende
/nieuwe voorstellen naar voren. Enkele voorbeelden:
• Een actuele website over ’t Gegraaf: hiermee kunnen
vooral ook de jongeren bereikt worden.
• Onderzoeken of speeltuin Geenhoven een wijkfunctie kan
vervullen.
• Meer activiteiten opzetten voor jongeren tussen de 4 en
19 jaar.
• Oprichten van straat- en/of buurtvereniging(en).
• Beter onderhoud openbaar groen en van particuliere tuinen.
• Het groen aan de rand van de wijk
(richting Hoppenbrouwers en het Dommeldal) inrichten
als wandelpark.
• Meer begrip kweken voor de jeugd.
• Controle op de naleving van de regels, die worden afgesproken.
• Meer variatie aanbrengen in de rechte woonstraten.
• Aandacht voor parkeer- en groenvoorzieningen.
• Veiliger maken oversteek bij winkelcentrum op de
Nieuwe Waalreseweg.
• Verbeteren bereikbaarheid van Máxima Medisch
Centrum in Veldhoven met openbaar vervoer.
• Pinautomaat in de wijk.
• Meer variatie in soorten woningen (ook voor starters).
• Onderzoek haalbaarheid van gezondheidscentrum in de wijk.
Keuzes
Anton Maréchal merkte aan het eind van de avond op dat
op basis van de scores de juiste keuzes gemaakt kunnen
worden, al worden ook de andere thema’s die niet werden
gekozen, niet vergeten. “We nemen de uitkomsten van deze
avond mee naar de managementgroep en stellen een rapport op dat naar de gemeenteraad en het bestuur van
Woningbelang gaat.
In 2007 worden de eerste maatregelen uitgevoerd. Via de
nieuwsbrief houden we de wijkbewoners op de hoogte van
de zaken die het eerst worden aangepakt. Ik ben blij dat
meer dan de helft van degenen die hier aanwezig zijn, aangeven dat ze op wijk- of straatniveau willen meewerken.”
(Zie hiervoor ook de antwoordkaart achterin deze nieuwsbrief)
Wethouder Wijnen beloofde elk jaar met de wijkschouw
mee te gaan om te kijken wat er is dat jaar is gebeurd en
of afspraken zijn nagekomen. “En als er een opruimmiddag wordt gehouden, doe ik mee”, verzekerde hij.

Tot slot stak een van de wijkbewoners een waarschuwende
vinger op: “Ik vind de bewoners die hier aanwezig zijn
geen goede afspiegeling van de wijk. Een grote groep blijft
buitenspel, namelijk de jongeren. Het zou goed zijn om
ook hun mening te horen. Er moet over worden nagedacht
om ook hen bij de plannen te betrekken. Anders trekken
we misschien verkeerde conclusies.”
Met deze laatste aanbeveling zal de managementgroep
zeker aan de slag gaan.

Dick van Diepen, Stichting
Paladijn
“Door activiteiten met en door
de bewoners op te zetten, wil ik
bijdragen aan een levensvatbare
wijk. Wij helpen bewoners en
adviseren ze.”

Wil van de Moosdijk, wijkbewoner en lid huurdersbelangenvereniging
“Ik wil mensen motiveren om
samen alles om te buigen naar
het positieve.”

Henry Jansen, wijkbewoner
“Er moet nog aan de
saamhorigheid in de wijk
worden gewerkt.”

Wijkschouw Gegraaf
Op zaterdag 4 november verzamelden de leden van de
managementgroep ’t Gegraaf zich in de kantine van
supermarkt Plus van Eric van Will. Na een lekker kopje
koffie mèt gebak (Bedankt, Eric!) vertrok de groep voor
een zogenaamde wijkschouw, ofwel tocht door de wijk.
Bedoeling van deze fietstocht was om een aantal situaties
in de wijk ter plekke te gaan bekijken. Dat waren vooral
locaties die ook genoemd zijn bij de bespreking van de
sterke en zwakke kanten van de wijk (= het wijkprofiel) tijdens de bewonersavond in maart van dit jaar.
Tijdens de tocht werden de volgende locaties bezocht:
Woningen van Woningbelang aan De Wilde Wingerd
Oorspronkelijk gebouwd voor senioren maar ze voldoen
niet meer aan de hedendaagse eisen van een seniorenwoning. Dit gebied wordt in de komende jaren opnieuw
ontwikkeld.

Gewoon ‘t Gegraaf, verrassend veelzijdig

Mart Wijnen, wethouder Valkenswaard
“Ik ben voor een buurtgerichte aanpak. In
een buurt staan mensen dicht bij elkaar.”

Zalencentrum De Graver aan de Kerstroosstraat
Hier kwam de bekende parkeeroverlast voor de direct
omwonenden weer ter sprake.
Kerstroosplein
Eén van de successen van het eerste leefbaarheidplan; het
afgesloten terrein ziet er fraai uit en biedt de nodige veiligheid. Ook de parkeerplaatsen zijn allemaal verhuurd en de
bewoners zijn zeer positief.
Plein Jeneverbeslaan
Dit plein wordt omzoomd door zowel woningen van
Woningbelang als particuliere woningen. Bewoners ervaren
het als onveilig en rommelig. Bekeken wordt of hier een
soortgelijke inrichting als bij het Kerstroosplein mogelijk is.
Groenstrook rond de wijk
Wijkbewoners hechten grote waarde aan de ‘groene long’
rondom de wijk (richting Hoppenbrouwers en richting het
Dommeldal). Wel is het van belang dat het groen ook toegankelijk wordt voor het publiek.
Weegbree
Hier is het erg druk en het zal steeds drukker worden door
de nieuwbouw van scholengemeenschap Were Di aan de
Merendreef. Op de Weegbree zal dan veel fietsende jeugd
(vanuit Dommelen) komen. Wijkbewoners gebruiken ook
deze weg naar de rotonde toe omdat het op andere plaatsen moeilijk is om de wijk uit te komen. Dit vraagt om
extra aandacht.
Vogelkersplein
Dit ziet er een stuk beter uit. Evenals Kerstroosplein is dit
een succes van het eerste leefbaarheidsplan.
Er moet wel constante aandacht blijven voor het aanpakken van overlast van groepen hangjongeren op het plein.
Schoollocatie aan de Wollegrasstraat
Momenteel nog in gebruik als dépendance (van ROC en
Were Di). Op termijn zal deze functie verdwijnen. Er zijn
nog geen concrete plannen, maar Woningbelang heeft er
al wel ideeën over. Dit is een mogelijke locatie voor woonzorgvoorzieningen in de wijk.

Ruud Adriaans, wijkbewoner
“De managementgroep kan niet alles
alleen doen. Er moeten kleine projecten
worden opgezet waar bewoners zich voor
kunnen inzetten.”

Cor Schijvens, wijkbewoner
“Bewoners moeten ook naar elkaar
luisteren. Bovendien is het belangrijk dat
jonge wijkbewoners deelnemen aan de
vernieuwing van de wijk.”

Ruud van Gorp, wijkbewoner
“Er ontstaat nu een visie voor de lange
termijn, waardoor andere zaken kunnen
worden aangepakt.”

Ginneveflat
Woningbelang zal in 2010 een besluit nemen over de toekomst van dit complex.
Voetgangersoversteek Nieuwe Waalreseweg
Ook een product van het vorige plan dat in nauw overleg
met de bewoners tot stand is gekomen. Wel moet nader
onderzocht worden hoe de veiligheid van de oversteek vergroot kan worden.
Kruising Nieuwe Waalreseweg/Geenhovensedreef.
Bewoners willen op deze kruising graag nader onderzoek
naar de mogelijkheden van de aanleg van een rotonde.

