Natuurlijk kunnen we niet alles in één keer bereiken. Er
zijn in Valkenswaard ook nog andere wijken die aandacht
verdienen.”
Samenwerking met diverse partijen
De gemeente moet als het om wijkontwikkeling gaat een
regierol vervullen. In het Gegraaf gebeurt dat samen met
Woningbelang. Woningbelang streeft ernaar om het woonklimaat zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Dat betekent
soms ingrijpen in de bestaande woningvoorraad en
Thuiszorg moet worden ingeschakeld om problemen aan te
pakken. “Ook andere partijen zijn bij wijkontwikkeling
betrokken. Ik denk aan stichting Paladijn, die zich onder
andere richt op het activerend huisbezoek. En ook de politie heeft een eigen rol. Samen kunnen we veel bereiken.”

Meld u aan via de Antwoordkaart
Zoals u in deze nieuwsbrief kon lezen hebben zich al diverse wijkbewoners aangemeld voor één (of meer) van de werkgroepen.
Meer deelnemers zijn nog altijd van harte welkom. Wilt u actief meehelpen om de leefbaarheid bij u in de buurt op peil te
houden en te verbeteren? Meld u dan ook aan met onderstaande antwoordkaart. U kunt de kaart opsturen naar de gemeente
Valkenswaard.

Ik wil actief meewerken aan een verrassend veelzijdig Gegraaf en meld mij aan voor de werkgroep (kruis
de groep van uw keuze aan; aanmelden voor meerdere groepen kan natuurlijk ook):

Antwoordkaart

Wonen
Leefomgeving
Verkeer en Handhaving
Betrokkenheid en Communicatie
Functies in de wijk
Naam
Straat

Huisnummer

Postcode

Woonplaats

Telefoon (evt ook mobiel nummer)
E-mailadres

Niet alleen praten;
gewoon doen!
Op de laatste bewonersavond waarop
wijkontwikkelingsplan ’t Gegraaf werd
besproken bleek dat vooral de jongere
bewoners van de wijk ontbraken.
Inmiddels hebben zich enkele betrokken jonge bewoners aangemeld om
mee te denken en vooral de handen uit
de mouwen te steken. “Veel mensen
roepen van alles, maar doen zo weinig”,
zegt Wendy Branderhorst. “Je hoeft niet
voorop te lopen, maar doe gewoon
iets.”
Wendy Branderhorst, 26 jaar, is verpleegkundige bij
Zuidzorg. Ze bezoekt mensen thuis en neemt op kantoor
in Nuenen een gedeelte van de planning voor haar rekening. Ze woont samen met Joost Baken sinds drie jaar
in een twee-onder-één-kap woning in ’t Gegraaf.
“We hebben het hele huis onder handen genomen, het
was uitgeleefd. We hebben een half jaar gewerkt en nu
is het naar onze zin”, vertelt Wendy in de gezellig ingerichte woning. “We hebben veel huizen bekeken, maar
dit huis trok ons omdat het een grote tuin heeft. We
wonen bovendien aan een brede rustige straat en het is
dicht bij de bossen.”
Over de buurt is Wendy tevreden. “Er is een goede sociale
controle. Joost en ik werken allebei en als we thuis
komen krijgen we van de buren te horen of er iemand
aan de deur is geweest.”

Wendy heeft zich aangemeld om mee te werken aan de
uitvoering van het wijkontwikkelingsplan om zich nog
beter in de wijk thuis te voelen. “Als je beiden werkt,
raak je minder snel betrokken bij de wijk. Je hoort meer
wat er in de wijk speelt als je een vergadering bezoekt
en het lijkt me leuk om mee te denken. Ik houd ervan
om aan te pakken: geen woorden, maar daden!”
Ook Erwin Vorstenbosch, 39 jaar, getrouwd en vader van
twee kinderen, heeft dezelfde instelling. “Ik ben meewerkend voorman bij een cultuurtechnisch bedrijf”, vertelt hij. “Wij werken veel voor gemeenten, defensie en
rijkswaterstaat. Vanuit mijn beroep, dat tevens mijn
hobby is, wil ik meehelpen de wijk op te knappen. Het is
de bedoeling dat we nog heel wat jaren in ’t Gegraaf
wonen en dan is het fijn als je na een aantal jaren kunt
zeggen dat we iets hebben bereikt. Daarom heb ik me
aangemeld.”
Werkgroep
Wendy heeft gekozen voor de werkgroep Betrokkenheid
en Communicatie “Er ligt nog geen duidelijk plan hoe
we de betrokkenheid van de bewoners van ’t Gegraaf
kunnen vergroten. Dat wordt de komende tijd nader uitgewerkt. Ik denk dat we de lat niet te hoog moeten leggen. Betrokkenheid vergroot je al door mensen uit de
buurt te begroeten als je op straat loopt. Je moet positiviteit uitstralen.”
Erwin heeft zich opgegeven voor de werkgroep
Leefomgeving. “Belangrijk is dat bewoners inspraak
krijgen. De werkgroep presenteert een plan dat met de
bewoners wordt besproken. Zo creëer je draagvlak.”

Wijkontwikkelings
plan vastgesteld.
Het lijkt de afgelopen maanden wat stil
rondom het Wijkontwikkelingsplan voor
’t Gegraaf. Het is pakweg negen maanden
geleden dat de laatste bewonersbijeenkomst plaatsvond en de vorige nieuwsbrief verscheen.
Die stilte is echter maar schijn, want in
die periode is “achter de schermen”
volop beweging geweest. Om te beginnen
werden de resultaten van de laatste
bewonersavond door de managementgroep verwerkt in het nieuwe
Wijkontwikkelingsplan “Gewoon
’t Gegraaf”. Dat plan is in het voorjaar van
2007 afgerond en vervolgens voorgelegd
aan het gemeentebestuur (college van
burgemeester en wethouders) en het
bestuur van Woningbelang. Beide besturen hebben inmiddels ingestemd met dat
plan. Daarmee hebben we dus een
belangrijk document in handen om in
’t Gegraaf de komende jaren aan de slag
te kunnen gaan, samen met u, de bewoners!

Het nu vastgestelde Wijkontwikkelingsplan (kortweg: WOP)
heeft een looptijd van 4 jaar en ieder voorjaar wordt een
jaarplan voor het daarop volgende jaar vastgesteld. In deze
jaarplannen kan zo nodig ook bijstelling plaatsvinden.
Verder hoort een begroting natuurlijk bij die plannen evenals een evaluatie aan het einde.
Het vastgestelde WOP bestaat uit de volgende 8 hoofdstukken: Inleiding, Wijkanalyse, Toevoegingen van bewoners
aan de Wijkanalyse, Conclusies wijkanalyse (sterke en
zwakke punten van de wijk), Visie en ambities (doelen),
Maatregelen in de periode 2007 tot en met 2010,
Communicatie en Financiering.
Overzicht maatregelen 2007 tot en met 2010
Hoofstuk 6 van het WOP gaat over de te nemen maatregelen voor de periode 2007 tot en met 2010.
In het overzicht zijn alle maatregelen - die vanuit de managementgroep en door bewoners zijn voorgesteld – op een
rij gezet en verdeeld over de volgende 6 thema’s: Verkeer,
Betrokkenheid, Voorzieningen-Wonen, VoorzieningenWelzijn, Voorzieningen-Zorg en Overlast.
Per thema is vervolgens een aantal ambities benoemd en
die ambities zijn weer onderverdeeld in diverse maatregelen/inspanningen die moeten leiden tot het realiseren van
die ambitie.
Op de volgende pagina treft u een samenvatting van hoofdstuk 6 aan met daarin het overzicht van de maatregelen.
U ziet het: er is de komende jaren werk genoeg aan de
winkel in ’t Gegraaf!
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“Gelukkig hebben we in Valkenswaard geen echte probleemwijken; we hebben de afgelopen jaren al stevig geïnvesteerd in wijkontwikkeling”, zegt Wijnen.
De wethouder staat positief ten opzichte van het wijkontwikkelingsplan voor ’t Gegraaf. “Je ziet vaak dat het bij
wijkontwikkeling om materiële zaken gaat. Bijvoorbeeld
een oversteekplaats of het herinrichten van schoollokalen.
Als het daar alléén om gaat, loopt wijkontwikkeling vast.
De plannen die worden opgesteld moeten ook gericht zijn
op het sociale karakter van een wijk. Anders dan vroeger,
komen mensen niet meer bij elkaar. Daar ontstaan problemen door. Als mensen samen een kop koffie drinken en
met elkaar praten, worden eventuele problemen meestal
snel opgelost. In het kader van de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning is samenwerken en betrokkenheid tonen
eveneens belangrijk.”

Gewoon ‘t Gegraaf
verrassend veelzijdig
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Voor Mart Wijnen, wethouder met onder andere leefomgeving in zijn portefeuille, is betrokkenheid een van de
belangrijkste doelstellingen van wijkontwikkelingsplan
´t Gegraaf. “Ik vind dat je het sociale verkeer tussen mensen moet bevorderen. De verbondenheid moet toenemen,
mensen moeten elkaar helpen. Wijkontwikkeling moet
worden gedragen door de bewoners zelf.”
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“De wijk;
dat zijn de bewoners”

Eigen verantwoordelijkheid
Wethouder Wijnen vindt dat veel mensen te gemakkelijk de
verantwoordelijkheid bij de gemeente leggen. “We moeten
als gemeente ook ‘nee’ durven zeggen. Mensen moeten
het zelf doen, als ze in hun wijk iets voor elkaar willen krijgen. De gemeente zorgt voor ondersteuning. Het instellen
van diverse werkgroepen in ’t Gegraaf kan resultaat opleveren. Ik ben daar hartstikke blij mee. Mensen uit de wijk
zijn lid van de werkgroepen en er is draagvlak. Belangrijk
is dat er een wijkgevoel ontstaat. In deze tijd van individualisering is het een goede zaak dat groepen mensen op
wijkniveau een bijdrage leveren aan bijvoorbeeld het
Bloemencorso. Jammer genoeg is bloemencorsobuurtschap Dommelkant dit jaar noodgedwongen gestopt bij
gebrek aan voldoende vrijwilligers. Gelukkig is buurtschap
Graafschap nog wel actief. Hopelijk lukt het komend jaar
om nieuwe vrijwilligers te vinden. Hier zie ik een mooie
taak voor de werkgroep Betrokkenheid en Communicatie
en de nieuwe Wijkcommissie. Ik hoop volgend jaar beide
buurtschappen uit ’t Gegraaf weer in actie te zien tijdens
het Bloemencorso.

In deze nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat het
Wijkontwikkelingsplan voor ’t Gegraaf is vastgesteld door
het gemeentebestuur en het bestuur van Woningbelang.
Het hoofdstuk met de maatregelen voor de periode 2007
tot en met 2010 vindt u ook in deze nieuwsbrief, maar misschien wilt u het complete WOP wel eens inzien.
Dat kan. Vanaf maandag 1 oktober 2007 ligt een exemplaar
van het WOP voor iedereen ter inzage op de volgende
plaatsen in het Gegraaf.
• Bij De Hijskraan aan de Seringenstraat 2
• In zalencentrum De Graver aan de Kerstroosstraat 20
• Bij Speeltuin Geenhoven aan De Hoppenbrouwers 15
• In het Centrum voor Beweging en Therapie
“De Nieuw Velden” aan de Distelstraat 1
• In de ontmoetingsruimte van de “Ginneveflat” aan de
Nieuwe Waalreseweg

Verder treft u het WOP aan in:
• Informatiehoek in de hal van het gemeentehuis aan
De Hofnar 15
• De leeszaal van de openbare bibliotheek aan De Hofnar 12
• Het kantoor van Woningbelang aan de Waalreseweg 25
• Het kantoor van Paladijn aan de Maastrichterweg 51
• Het politiebureau aan de Waalreseweg 5
U kunt vanaf die datum het Wijkontwikkelingsplan ook
raadplegen op de website van de gemeente Valkenswaard.
Kies www.valkenswaard.nl en vervolgens rechts op de openingspagina de knop Leefomgeving en vervolgens
Wijkontwikkeling Gegraaf. Ook op de website van
Woningbelang is het plan te vinden: Kies www.woningbelang.nl en vervolgens op de openingspagina voor de optie
‘Anders geïnteresseerd’, vervolgens de optie publicaties’.

WijkOntwikkelingsPlan
‘Gewoon ’t Gegraaf’
Maatregelen in de
periode 2007 t/m 2010
2. Betrokkenheid
Ambitie 1, stimuleren wijkbewoners
1.1 Oprichten wijkcommissie
1.2 Bewoners betrekken bij projecten in woonomgeving
1.3 Bewoners betrekken bij info voorziening
1.4 Periodieke wijkschouw
1.5 Ontwikkelen wijk website
Ambitie 2, verdelen diverse functies over de wijk
2.1 Onderzoek wijkfunctie op locatie school

1. Verkeer
Ambitie 1, veiligere wegen
1.1 Meandering in rechte woonstraten
1.2 Veiligheidsonderzoek oversteek Nieuwe Waalreseweg
1.3 Aanbrengen voetpad Weegbree
1.4 Reconstructie Kornoeljelaan
Ambitie 2, inzichtelijk en overzichtelijk
2.1 Onderzoek rotonde Geenhovensedreef/Nwe Waalresew.
2.2 Onderzoek weg naar Heikantstraat
2.3 Onderzoek inrichting woonstraten (1-richting/parkeren)
2.4 Verbeteren verkeersveiligheid speeltuintje Sleedoornln
Ambitie 3, betere bereikbaarheid zonder auto
3.1 Onderzoek snelfietspad Dommelen>Centrum
3.2 Openbaar vervoer MMC Veldhoven
3.3 Voetgangersstimulerende maatregelen
3.4 Onderzoek staat onderhoud wegen + bruggetjes
3.5 Onderzoek verkeerssituatie Seringenstr/Nw Waalresew.
Ambitie 4, parkeren
4.1 Verbeteren parkeergelegenheid De Graver/De Hijskraan
4.2 Meer politietoezicht en handhaving
4.3 Evaluatie achterterrein Kerstroosstraat
4.4 Parkeerregulering/parkeergedrag (ook vrachtverkeer)

Ambitie 3, stimuleren activiteiten
3.1 Activiteiten jongeren (4-19 jaar) ontwikkelen in wijk
3.2 Onderzoek behoefte naschoolse opvang in wijk
3.3 Gebruik sportpark Den Dries stimuleren
3.4 Stimuleren straat- of buurtverenigingen
Ambitie 4, ontwikkelen ontbrekende buurthuisfuncties
4.1 Hijskraan profileren en professionaliseren
4.2 Onderzoek mogelijkh. wijkfunctie De Graver
4.3 Onderzoek mogelijkh. wijkfunctie Speeltn Geenhoven

3. Voorzieningen – wonen
Ambitie 1, Aanpassen woningvoorraad
1.1 Betere verhouding koop/huurwoningen oostzijde
1.2 Ontwikkeling middengebied (Wilde Wingerd)
1.3 Balans tussen soorten senioren- en starterswoningen
1.4 Onderzoek behoefte woon-werkwoningen
1.5 Ontwikkeling schoollocatie>woon-welzijn-zorglocatie
Ambitie 2, Verlevendiging van de wijk
2.1 Verbeterde balans tussen groen en wonen
2.2 Tuinonderhoud bewoners
2.3 Onderzoek straatmeubilair in de wijk
2.4 Onderhoud achterpaden
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Wijkontwikkelingsplan ter inzage

Om die maatregelen ook echt te kunnen uitvoeren hebben
wij de hulp nodig van u, de wijkbewoners. Het is de bedoeling om op heel korte termijn te starten met een vijftal
werkgroepen, namelijk:
• Wonen
• Leefomgeving
• Verkeer en Handhaving
• Betrokkenheid en Communicatie
• Functies in de wijk.

Nieuwe organisatiestructuur voor
WOP ’t Gegraaf
Tot en met de vaststelling van het
Wijkontwikkelingsplan dit voorjaar, werkten in de managementgroep een aantal
organisaties en bewoners samen aan het
opstellen van dat plan. Nu is het belangrijk om de voorgestelde maatregelen ook
te gaan uitvoeren. Daarvoor leent zich
een andere organisatiestructuur echter
beter.

4. Voorzieningen - welzijn
Ambitie 1, Invulling voorzieningen naar behoefte
1.1 Wijkontmoetingsplek (cafévoorziening)
1.2 Onderzoek pinautomaat
Ambitie 2, Activiteiten voor alle doelgroepen
2.1 Scholen bij de wijk betrekken
2.2 Stimuleren ontwikkeling wijkvereniging
2.3 Bewegingsclub voor senioren oprichten
Ambitie 3, Beter en meer benutten aanwezig faciliteiten
3.1 Groen aan rand van wijk inrichten als wandelpark
3.2 Handhaven jaarlijkse straatspeeldag
3.3 Bloemencorso vanuit de wijk stimuleren

5. Voorzieningen - zorg
Ambitie 1, Onderzoek mogelijkh. uitbreiding zorgvoorz.
1.1 Onderzoek haalbaarheid gezondheidscentrum
1.2 Onderzoek seniorenvervoer naar centrum
1.3 Onderzoek medicijnverkoop in bijv. supermarkt
Ambitie 2, Ontwikkelen woonzorgcomplex
2.1 Onderzoek woonzorgcomplex - Ginneveflat
2.2 Onderzoek woonzorgcomplex – Schoollocatie

6. Overlast
Ambitie 1, schone opgeruimde wijk
1.1 Onderzoek locatie en handhaving hondenpoepbakken
1.2 Schoonhouden stoep winkelcentrum
1.3 Onderzoek recycle-unit bij supermarkt
1.4 Onderzoek staat onderhoud openbaar gebied
Ambitie 2, zoeken balans voorkomen/accept. bep. gedrag
2.1 Informatie jeugd in de nieuwsbrief
2.2 Inzet buurwerkers
2.3 Ontwikkelen sportmogelijkheden jongeren
2.4 Handhaven

Op 22 augustus jl. hebben alle leden van de managementgroep en de bewoners die zich aangemeld hadden voor één
of meer werkgroepen, zich gebogen over die nieuwe organisatiestructuur.
Het resultaat ziet er als volgt uit: de huidige managementgroep vervalt. In plaats hiervan komt een Stuurgroep;
die gaat bestaan uit: de portefeuillehouder van o.a.
Leefbaarheid (dat is nu wethouder M. Wijnen), gemeentelijk wijkcoördinator Ton Hendriks, Manager Klant en Wonen
van Woningbelang Anton Maréchal, Netwerkinspecteur van
politie Harrie Snoeren, enkele leden van de nieuw te vormen Wijkcommissie voor ‘t Gegraaf (de voorzitter, secretaris en een derde lid), een “gebruiker”van de wijk (zoals
bijvoorbeeld een winkelier) en een vertegenwoordiger van
Paladijn. De Stuurgroep wordt ondersteund door een
secretariaat van de gemeente dat wordt vervuld door projectassistente Petra van Beckhoven.
Nieuwe Wijkcommissie
Velen van u weten het nog: Het Gegraaf kende tijdens het
eerste Leefbaarheidsproject een Wijkcommissie. Het is de
bedoeling om nu opnieuw een Wijkcommissie te vormen.
Deze zal dan de verbindende schakel vormen tussen de
Stuurgroep en een aantal in te stellen werkgroepen.
De nieuwe Wijkcommissie gaat van start met enkele mensen uit de huidige managementgroep. Op dit moment zijn
dat Ruud Adriaans en Ruud van Gorp. Zij hebben al toegezegd om lid te willen worden van die Wijkcommissie.
Enkele anderen denken daar nog over na. In de volgende
nieuwsbrief hopen wij u de nieuwe commissie te kunnen
voorstellen.

De thema’s uit hoofdstuk 6 van het WOP zijn verdeeld over
deze vijf werkgroepen. Voorlopig zijn dat alleen de thema’s
met uitvoeringsdatum/startdatum in 2007. Het is de bedoeling dat de werkgroepen de ideeën uitwerken, waarna
besluitvorming kan plaatsvinden in de Stuurgroep.
Elke werkgroep heeft een “kartrekker” die komt vanuit de
meest bij het onderwerp betrokken organisatie. Zo zal bijvoorbeeld een vertegenwoordiger van Woningbelang de
werkgroep Wonen gaan leiden. In die groep komen verder
vertegenwoordigers van de gemeente, Paladijn, van wijkbewoners uit ‘t Gegraaf en van de nieuwe Wijkcommissie.
Overigens zijn de vijf genoemde werkgroepen een
momentopname. Afhankelijk van de maatregelen die aan
bod komen, worden werkgroepen gevormd. Ze worden
weer opgeheven als een bepaalde klus geklaard is. Het is
dus een continu proces. Als u deelneemt zit u er dus niet
“levenslang” aan vast!
Voor de werkgroepen hebben zich al diverse mensen aangemeld tijdens de bewonersavond eind 2006 jaar en via de
antwoordstrook in de vorige nieuwsbrief. Meer deelnemers
zijn echter nog van harte welkom. Zoals u hiervoor al kon
lezen, hoeft deelname aan een werkgroep niet te betekenen dat u daarvoor jarenlang in touw moet te zijn of dat u
wekelijks moet vergaderen. Afhankelijk van het onderwerp,
kunt u door middel van een beperkt aantal bijeenkomsten
en werkzaamheden, samen met andere bewoners een doel
bereiken in en voor uw eigen wijk. Spreekt u dit aan? Meld
u dan aan via de bon in deze nieuwsbrief!
In volgende nieuwsbrief hopen wij u meer te kunnen melden over de precieze samenstelling en de al verrichte
werkzaamheden van de werkgroepen.

HET VERNIEUWDE KERSTROOSPLEIN
HET GEHEEL VERNIEUWDE PLEIN AAN DE ACHTERZIJDE VAN DE WONINGEN
AAN DE KERSTROOSSTRAAT IS ÉÉN VAN DE SUCCESSEN VAN HET EERSTE
LEEFBAARHEIDSPLAN VOOR ’T GEGRAAF. NA DE OPKNAPBEURT DOOR
WONINGBELANG ZIET HET AFGESLOTEN TERREIN ER ZIET NU FRAAI UIT EN
BIEDT DE NODIGE VEILIGHEID. OOK DE PARKEERPLAATSEN ZIJN ALLEMAAL
VERHUURD. BEWONERS VINDEN DE NIEUWE SITUATIE EEN HELE VERBETERING.

ASFALT EN KRUISINGEN LIJSTERBESLAAN OPGEKNAPT
IN MEI VAN DIT JAAR KREGEN EEN GEDEELTE VAN DE NIEUWE WAALRESEWEG
EN DE LIJSTERBESLAAN IN ’T GEGRAAF EEN NIEUWE ASFALTDEKLAAG. IN DE
LIJSTERBESLAAN WERDEN OOK DE PARKEERHAVENS OPNIEUW BESTRAAT.
DAARNAAST ZIJN ER ASFALTDREMPELS GEKOMEN OP DE KRUISINGEN VAN DE
LIJSTERBESLAAN MET DE KERSTROOSSTRAAT EN MET DE JENEVERBESLAAN.
DEZE SNELHEIDSREMMENDE MAATREGELEN ZIJN ALVAST UITGEVOERD TER
VOORBEREIDING VAN EEN LATER UIT TE VOEREN 30 KM-INRICHTING VAN DE
WIJK. DEZE INRICHTING WORDT, ALS ONDERDEEL VAN HET WIJKONTWIKKELINGSPLAN, SAMEN MET BUURTBEWONERS NADER UITGEWERKT.

GEEN

Wel vragen wij u nu alvast het volgende: Heeft u
belangstelling voor het werk van de nieuwe
Wijkcommissie in ’t Gegraaf en wilt u op de hoogte
gehouden worden van de totstandkoming ervan?
Stuur dan een mailtje met uw naam, adres,
telefoonnummer en e-mailadres naar
het secretariaat van het Wijkontwikkelingsproject:
gegraaf@valkenswaard.nl. U kunt uw gegevens ook
telefonisch doorgeven via nummer 040 2083484.

Werkgroepen
Zoals u heeft kunnen lezen bevat het WOP bevat een uitgebreide lijst van maatregelen die ervoor moeten zorgen dat
de leefbaarheid in ’t Gegraaf ook de komende jaren op peil
blijft en waar nodig nog verbetert.

POSTZEGEL
NODIG

Gemeente Valkenswaard
t.a.v. secretariaat Wijkontwikkeling Gegraaf
Antwoordnummer 26
5550 WB Valkenswaard

