Mientje Stolk woont al sinds 1982 met haar man in een flat
aan de Nieuwe Waalreseweg. Haar man en zij hebben destijds
bewust voor ’t Gegraaf gekozen. Mientje kende de wijk van
vroeger en toen had ze het daar al goed naar haar zin: “Wij
wilden hier graag een flat, want echte ‘tuinmensen’ zijn wij
niet”.
Ze heeft samen met haar man een eigen zaak in verankeringssystemen voor weg- en waterbouw. In haar vrije tijd is ze
actief met aerobics bij de Hijskraan en gaat ze elke week met
een vast groepje pakweg 5 kilometer lopen.
Begin jaren tachtig kwamen mensen die een flat zochten vaak in ’t Gegraaf uit.
Mientje Stolk:”Tegenwoordig staan er flats op veel
meer plekken in Valkenswaard. Ik zou echter met
niemand willen ruilen. Ik vind het Gegraaf een mooie,
prettige en ook groene wijk met bovendien veel natuur
in de directe omgeving”.
Ze kent het wijkontwikkelingsproject vanuit de nieuwsbrieven en bezocht vorig jaar een bewonersavond. Daar
meldde ze zich aan voor de werkgroep Leefbaarheid.
Ze wilde graag haar steentje bijdragen aan het wijkontwikkelingsproject en dacht dat ze dat in deze groep
goed zou kunnen doen, omdat ze de wijk en de mensen
goed kent.
Inmiddels is ze ook lid van de werkgroep Communicatie
en Betrokkenheid.
De deelname aan deze werkgroepen bevalt haar prima
en ze heeft het idee nu nog dichter te staan bij dingen
die in de wijk leven. Het valt haar op dat in de werkgroepen vooral mensen zitten met een eigen huis en
heel weinig huurders. Ze vermoedt dat dit komt omdat

MIENTJE STOLK (links op de foto)
IN GESPREK MET
ANS AARTS (gemeente).

Word ook
werkgroeplid!
De werkgroepen kunnen nog meer leden gebruiken:
wilt u meewerken aan de uitvoering van het
wijkontwikkelingsplan voor uw wijk of wilt u eerst
meer informatie?
Neem dan contact op met het secretariaat van het
Wijkontwikkelingsproject via telefoonnummer
040 2083484 of mail naar gegraaf@valkenswaard.nl

huurders kortere tijd in ’t Gegraaf blijven en minder
betrokken zijn bij hun wijk. Toch kent Mientje ook
genoeg mensen die, net als zij, al jaren in de wijk
wonen in een huurhuis of flat.
Ze hoopt dat van die groep ook nog wat mensen mee
willen gaan doen in de werkgroepen. Uiteindelijk zou
het mooi zijn als zoveel mogelijk buurtbewoners zich
inzetten voor hun eigen wijk.
De meeste mensen die ze kent voelen zich volgens haar
prima thuis in ’t Gegraaf en voelen zich ook veilig. Ze
herinnert zich dat ’t Gegraaf een aantal jaren geleden in
het nieuws kwam vanwege drugsoverlast en een tijdelijke vestiging van een politiepost in de wijk. Ze begrijpt
dat dat nodig en nuttig was, maar vreest dat die politiepost ook veel onrust veroorzaakte bij mensen, die daardoor het idee kregen dat ze in een onveilige wijk
woonden. Ze merkt soms nog dat mensen dit beeld van
‘t Gegraaf hebben. Volgens haar volkomen ten onrechte. Zij wil graag helpen om dat beeld te veranderen. Ze
hoopt daaraan een bijdrage te kunnen leveren door
haar inbreng in de werkgroepen.

Nieuwe Wijkcommissie
voor ‘t Gegraaf
Op 13 februari jl. heeft de Stuurgroep
Het Gegraaf voor de eerste keer vergaderd.
Tijdens deze vergadering werd ook de
nieuwe Wijkcommissie voor ‘t Gegraaf
geïnstalleerd.
Stuurgroep vervangt managementgroep
In de vorige nieuwsbrief meldden wij al dat de managementgroep voor ’t Gegraaf opgeheven zou worden. Sinds
het Wijkontwikkelingsplan “Gewoon ‘t Gegraaf” in 2007
werd vastgesteld door het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Valkenswaard en het
bestuur van Woningbelang, bleek een andere organisatiestructuur beter te zijn voor de uitvoering van de voorgestelde
maatregelen.
Daarom werd op 13 februari de managementgroep opgeheven en in plaats hiervan de Stuurgroep ingesteld.
De Stuurgroep bestaat uit: de portefeuillehouder van o.a.
Leefbaarheid (op het moment dat de tekst voor deze
nieuwsbrief geschreven werd, was de naam van de nieuwe
wethouder nog niet bekend), gemeentelijk wijkcoördinator
Ton Hendriks, Manager Klant en Wonen van Woningbelang
Anton Maréchal, netwerkinspecteur van politie
Harrie Snoeren, de heren Ruud van Gorp en Ruud Adriaans
van de nieuwe Wijkcommissie voor ‘t Gegraaf en Dick van
Diepen namens Paladijn.
De Stuurgroep wordt ondersteund door een secretariaat
van de gemeente dat wordt vervuld door projectassistente
Petra van Beckhoven.
De Stuurgroep: v.l.n.r. Petra van Beckhoven, Mart Wijnen,
Harrie Snoeren, Anton Maréchal, Ruud ADRIAANS, Dick van Diepen en
Ton Hendriks. Niet op de foto: Ruud van Gorp.

De wijkcommissie: Voorgrond Ralph Slegers,
v.l.n.r. Cor Schijvens, Dick van Diepen en Ruud Adriaans.
Niet op de foto: Ruud van Gorp.

Nieuwe wijkcommissie geïnstalleerd
Ook de nieuwe Wijkcommissie werd op 13 februari geïnstalleerd. De wijkcommissie vormt de verbindende schakel
tussen de Stuurgroep en de bewonerswerkgroepen. Op dit
moment bestaat de commissie uit Ruud Adriaans en
Ruud van Gorp, die gezamenlijk de functies van voorzitter
en secretaris vervullen en de leden Cor Schijvens en
Ralph Slegers. Daarbij is Cor Schijvens ook vertegenwoordiger vanuit de werkgroep Wonen en Ralph Slegers vanuit
de werkgroep Communicatie en Betrokkenheid. De commissie wordt bijgestaan door Dick van Diepen van Paladijn.
De wijkcommissie kan nog meer leden gebruiken: lijkt
het u iets of wilt u meer informatie?
Neem dan contact op met het secretariaat van het
Wijkontwikkelingsproject via telefoonnummer
040 2083484 of mail naar gegraaf@valkenswaard.nl
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Werkgroep communicatie en betrokkenheid.

Bewonerswerkgroepen in actie
Om alle maatregelen uit het Wijkontwikkelingsplan
te kunnen uitvoeren hebben wij natuurlijk de medewerking nodig van zoveel mogelijk wijkbewoners.
Gelukkig heeft de oproep in de vorige nieuwsbrief
resultaat gehad en hebben zich nog enkele mensen
aangemeld voor een werkgroep.
Eind 2007 zijn vijf bewonerswerkgroepen gestart met
hun activiteiten. In de werkgroepen worden de ideeën
uitgewerkt, die worden teruggekoppeld met de
Wijkcommissie waarna besluitvorming kan plaatsvinden in de Stuurgroep.
Sinds begin 2008 zijn er nog vier werkgroepen.
Het bleek praktischer te zijn om de groepen
“Leefomgeving” en “Functies in de wijk” bij elkaar te
voegen. Op dit moment zien de bewonerswerkgroepen
er als volgt uit:
Werkgroep Wonen
Werkgroeptrekker: Anton Maréchal (Woningbelang)
Deelnemende bewoners: Peter Wijnen,
Cor Schijvens, Toon Jansen
Verder in deze groep: Ton Hendriks (gemeente) en
Dick van Diepen (Paladijn)
Werkgroep Leefomgeving/Functies in de wijk
Werkgroeptrekker Ton Hendriks/Jos Castelijns
(gemeente)
Deelnemende bewoners: Erwin Vorstenbosch,
Mientje Stolk, Emile Weijters, Ralph Slegers
Werkgroep Verkeer en Handhaving
Werkgroeptrekker: Bart Rijkers (politie)
Deelnemende bewoners: Mieke van den Dungen,
Leo Litjens, Peter Wijnen, Hans Sebregts,
Monique Hekstra.
Verder in deze werkgroep Geert van Uythoven
(gemeente)
Werkgroep Communicatie en Betrokkenheid
Werkgroeptrekker: Dick van Diepen (Paladijn)
Deelnemende bewoners: Arjan Muller,
Ralph Slegers, Mientje Stolk
Verder in deze werkgroep: Anja Spierenburg/
Nicola Slegers (Woningbelang) en Ans Aarts en
Clemmy Geldof (gemeente)
Hiernaast ziet u het overzicht van de onderwerpen
uit het Wijkontwikkelingsplan waar deze werk
groepen zich in 2007 en 2008 mee bezighouden.

Werkgroep Wonen
2007
Evaluatie achterterrein Kerstroosstraat
Onderzoek wijk- en woonfuncties locatie school
2008
Onderzoeken mogelijkheden om te komen tot betere verhouding koop/
huurwoningen oostzijde
Balans tussen soorten senioren- en starterswoningen
Onderzoek behoefte woon- werkwoningen
Ontwikkeling schoollocatie tot woon-welzijn-zorglocatie
Stimuleren tuinonderhoud door bewoners
Onderzoek straatmeubilair in de wijk
Onderhoud achterpaden
Onderzoek woonzorgcomplex Ginneveflat
Onderzoek woonzorgcomplex schoollocatie Wollegrasstraat
Werkgroep Leefomgeving en (vanaf 2008 samen met werkgroep)
Functies in de wijk
2007
Verbeteren verkeersveiligheid speeltuintje Sleedoornlaan
Onderzoek staat onderhoud van wegen
Onderzoek hondenpoepbakken
Schoonhouden stoep winkelcentrum
Onderzoek mogelijkheid pinautomaat
Onderzoek seniorenvervoer van wijk naar centrum
Recycle-unit bij winkelcentrum
2008
Onderzoek hondenpoepbakken
Schoonhouden stoep winkelcentrum
Onderzoek staat onderhoud openbaar gebied
Werkgroep Verkeer en Handhaving
2007
Onderzoek politietoezicht en handhaving
Parkeerregulering/parkeergedrag
Handhaven/zoeken naar balans bij overlast of hinder
2008
Veiligheidsonderzoek oversteek Nieuwe Waalreseweg
Onderzoek aanbrengen voetpad Weegbree
Onderzoek rotonde Geenhovensedreef/Nieuwe Waalreseweg
Onderzoek weg naar Heikantstraat
Onderzoek inrichting woonstraten (o.a. eenrichtingverkeer)
Onderzoek snelfietspad Dommelen-Centrum
Openbaar vervoer naar Máxima Medisch Centrum Veldhoven
Onderzoek verkeerssituatie Seringenstraat/Nieuwe Waalreseweg
Verbeteren parkeergelegenheid De Graver/Hijskraan
(Meer) politietoezicht en handhaving
Werkgroep Communicatie en Betrokkenheid
2007
Bewoners betrekken bij info naar en vanuit wijk
Houden van periodieke wijkschouw
Wijkontmoetingsplek
Scholen bij wijk betrekken, wijkvereniging, straatspeeldag, bloemencorso
Jeugd betrekken en sportmogelijkheden ontwikkelen
2008
Bewoners betrekken bij projecten in woonomgeving
Houden van periodieke Wijkschouw
Ontwikkelen wijkwebsite
Onderzoek wijkfunctie op locatie school
Onderzoek behoefte naschoolse opvang in de wijk
Gebruik Sportpark Den Dries stimuleren
Stimuleren buurt- of straatverenigingen
Hijskraan profileren en professionaliseren
Onderzoek mogelijkheden wijkfunctie De Graver
Onderzoek mogelijkheden wijkfunctie Speeltuin Geenhoven
Scholen bij de wijk betrekken
Stimuleren ontwikkeling wijkvereniging
Bewegingsclub voor senioren oprichten
Bloemencorso vanuit wijk stimuleren
Ontwikkelen sportmogelijkheden jongeren
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Ambities 2007 en 2008 WOP ”Gewoon het Gegraaf”

‘t Gegraaf krijgt
Positieve reacties op
een eigen website! vernieuwd
Kerstroosplein
Op dit moment is de werkgroep
Communicatie en Betrokkenheid bezig
met het ontwikkelen van een
breed-toegankelijke website voor en door
bewoners van ’t Gegraaf. In de groep
worden voorstellen besproken hoe die
website er uit zou kunnen zien.
We vinden het echter heel belangrijk om
van u input te krijgen over onze nieuwe
website.

Hoe vindt u dat onze website eruit moet zien?
Welke informatie zou op de website van uw wijk moet
staan? Dit kan over alles gaan, over ‘t Gegraaf zelf, over de
gemeente, over bewonersbelangen, over activiteiten in
Valkenswaard, over Ons Brabant Net, over de historie van
‘t Gegraaf, over een leuke gebeurtenis in de wijk.
Misschien wilt u wel een verwijzing (link) naar de dienstregeling van het openbaar vervoer van en naar de wijk.
Kortom, alle reacties zijn welkom, het wordt een site
“door ‘t Gegraaf, voor ‘t Gegraaf!”
Meewerken aan de website??
Ook zijn we op zoek naar buurtbewoners die het leuk
vinden om mee te helpen aan de site. Dat kan technisch
(bouwen van website) zijn, inhoudelijk, of op het gebied
van vormgeving. Het is immers de bedoeling dat de website
voorzien wordt van up-to-date informatie, zoals (nieuws)
artikelen, foto’s en andere zaken. Dit zal niet lukken zonder
uw hulp! Wij hopen op veel reacties!!

Het plein aan de achterzijde van de woningen aan de
Kerstroosstraat is geheel vernieuwd door Woningbelang.
In het Wijkontwikkelingsplan stond als actiepunt het evalueren van de herinrichting. Woningbelang hield daarom in
december 2007 een enquête onder circa 77 omwonenden
aan de Kerstroosstraat, Heggeroosstraat, Jeneverbeslaan
en Seringenstraat.
Er kwamen 23 ingevulde formulieren retour (=30%).
De resultaten van de enquête werden in januari jl. besproken in de bewonerswerkgroep Wonen.
Een samenvatting van de conclusies uit het onderzoek:
Degenen die de vragenlijst hebben ingevuld zijn over het
algemeen tevreden tot zeer tevreden over het binnenterrein en de nieuwe inrichting zoals die daar is toegepast.
Ze vinden dat de leefbaarheid hierdoor is verbeterd.
Ook over de nieuwe binnentuin zijn ze positief. Hetzelfde
geldt voor de voorziening voor de parkeerplaatsen en de
aanwezigheid van parkeergarages.
Bewoners konden suggesties doen voor verbeteringen.
Daaruit kwamen de volgende aandachtspunten naar voren:
•Bewoners dienen meer betrokken te worden bij het
onderhoud van de binnentuin
• De afsluiting van het binnenterrein verbeteren: is nu nog
niet voldoende
Al met al is Woningbelang blij met deze resultaten.
De ervaringen met het Kerstroosplein zullen als leidraad
dienen voor toekomstige herinrichting van pleinen.

Reageer vóór 28 april!
Uw wensen over de inhoud van de website en/of uw aanmeldingen om eraan mee te werken, kunt u tot 28 april
plaatsen op www.hetgegraaf.nl
of mailen naar website@hetgegraaf.nl.
Hebt u (nog) geen internet, dan kunt u uw reactie sturen
naar Klaproosstraat 11, 5552 EZ Valkenswaard onder
vermelding van: Website Het Gegraaf.

Het vernieuwde Kerstroosplein.

