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0. Inleiding

0.1 Achtergrond en aanleiding hernieuwd wijkontwikkelingsplan
Voor u ligt het 3e wijkontwikkelingsplan voor de wijk ‘t Gegraaf in Valkenswaard. De
samenwerkende partijen (wijkcommissie, gemeente, Woningbelang, Paladijn, politie en
natuurlijk betrokken bewoners) vinden het belangrijk om door te gaan op het ingezette spoor.
In 1999 zijn we in ‘t Gegraaf begonnen met het eerste leefbaarheidsproject in Valkenswaard.
Deze wijk kwam in aanmerking voor een dergelijk project: er waren sociale problemen
(burenoverlast, geen samenhang in de buurt) en er heersten algemene gevoelens van
onveiligheid.
Ook verschillende vormen van overlast (o.a. buren- en drugsoverlast) deden zich hier vaker
dan elders voor.
Het project was toentertijd opgezet als een pilot. Van deze pilot is veel geleerd.
Zaken die we nu toepassen in andere wijkontwikkelingsprojecten en Wijken met een accent
in de gemeente Valkenswaard.
Een goede communicatie, betrokken bewoners en systematisch werken aan de wijk leidt tot
mooie successen. Het laatste wijkontwikkelingsplan, de tevredenheid van de bewoners in ’t
Gegraaf, en de grote betrokkenheid van de huidige wijkcommissie zijn indicatoren dat de
aanpak werkt.
.
Vele voornemens uit het vorige wijkontwikkelingsplan zijn gerealiseerd, maar er blijven
evengoed nog zaken over en er komen natuurlijk steeds weer nieuwe aandachtspunten bij.
Enkele voorbeelden die om onze maar zeker ook om aandacht van de wijkbewoners vragen
- mogelijke herinrichting van het Dommeldalgebied
- mogelijke herinrichting van de Hoppenbrouwers
- aandacht voor wonen en zorg in de wijk
- en, altijd terugkerend, problemen op gebied van verkeer, hondepoep en parkeren.
In samenspraak met de wijkcommissie en andere bewoners uit de wijk is een nieuw
maatregelenpakket opgesteld.
Een resumé van de stand van zaken tot nu toe:
Inmiddels hebben we geëvalueerd met de wijkcommissie en daarna zijn we aan de slag
gegaan met het actualiseren van het wijkprofiel en de wijkvisie. Alle bewoners zijn in het
voorjaar van 2011 uitgenodigd om hun bijdrage te leveren. Ongeveer 40 wijkbewoners
hebben gevolg gegeven aan deze uitnodiging en daarmee hun inbreng gehad.
Nu ligt het meerjaren wijkontwikkelingsplan 2011-2014 voor.
Wij vertrouwen erop dat we hiermee een goed en constructief vervolg geven aan het werken
aan de verdere ontwikkeling van ‘t Gegraaf.

0.2 Doel wijkontwikkelingsplan
Het doel van dit wijkontwikkelingsplan is het verbeteren van de leefbaarheid in al haar
facetten. Naast veiligheid en leefbaarheid gaat het hier om het verbeteren van de woon- en
leefomgeving.
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0.3 Betrokken partijen
Wijkcommissie
De heer E. Vorstenbosch, bewoner, voorzitter
Mevrouw M. Stolk, bewoner
De heer C. Schijvens, bewoner
De heer L. Litjens, bewoner
De heer J. Klomp, bewoner
Mevrouw P. Teunissen, bewoner
Mevrouw I. Stevens, bewoner
Gemeente
De heer M. Wijnen, wethouder
De heer A. Hendriks, wijkcoördinator
De heer J. Castelijns, medewerker realisatie
De heer M. Senders, BOA
Woningbelang
De heer A. Maréchal, manager Wijken
Mevrouw A. Spierenburg, consulent Wijken
Politie
De heer M. Thiels, buurtbrigadier
Paladijn
De heer D. van Diepen
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1. Wijkanalyse en -visie ’t Gegraaf 2011
1.1 Inleiding
De gemeente en Woningbelang streven naar prettige, leefbare en perspectiefvolle wijken.
Ook andere partijen investeren in wijken. Inwoners dragen elke dag bij aan de leefbaarheid
in hun wijk.
Om te kunnen verbeteren is het noodzakelijk om regelmatig de wijk onder de loep te nemen,
zodat de benodigde maatregelen genomen kunnen worden. In dit hoofdstuk wordt de stand
anno februari 2011 opgenomen.
Bij de totstandkoming van deze analyse is tevens teruggekeken op het onderzoek
“Valkenswaard langs de meetlat” (“Valkenswaard ouderenproof”).

1.2 Structuur
Ligging en stedenbouwkundige structuur
De wijk ‘t Gegraaf ligt in het noordwesten van de kern van Valkenswaard. Globaal wordt de
wijk aan de westkant omgeven door het groene buitengebied en aan de oostkant door
sportpark Den Dries en de wijk Geenhoven. De noordgrens wordt gevormd door de grens
met de gemeente Waalre, het zuiden van ‘t Gegraaf loopt langs de Tienendreef (inclusief het
gebied Hoppenbrouwers en speeltuin Geenhoven) en de Geenhovensedreef. De wijk is eind
jaren 60, begin 70 gebouwd. De wijk ligt niet ver van het centrum van Valkenswaard en kent
een eigen identiteit als woonwijk. Het aanzien is veel stenen gebouwen, flats en rechte
straten met dezelfde woningtypen.
Centraal in de wijk ligt een winkelcentrum. Het winkelcentrum heeft een buurtfunctie.
Daarnaast ligt centraal in de wijk Cultureel Centrum de Bontekoe (voormalig zalencentrum
de Graver) dat halverwege 2010 weer in gebruik genomen is en het buurtcentrum de
Hijskraan. Ook Speeltuin Geenhoven, met zijn uitgebreide accommodaties, vervult een
buurtfunctie.
‘t Gegraaf ligt op circa 1,5 kilometer afstand van het centrum van Valkenswaard, wat een
bovenregionaal winkelaanbod kent.
De Nieuwe Waalreseweg is de centrale weg in de wijk. De straten liggen, aan weerszijde van
deze weg, aaneengesloten. De Nieuwe Waalreseweg vormt de hoofdontsluiting van de wijk
en vormt tevens een fysieke barrière tussen de oost- en westkant.
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Infrastructuur
De ruimtelijke stedenbouwkundige structuur van ‘t Gegraaf kenmerkt zich door een
functionele verkaveling. Voor een deel herhalen de bouwblokken zich als stempels van
dezelfde woningtypen. Tot op zekere hoogte bieden zij een eentonige aanblik. Door het
aanbrengen van kleur is in 2001 deze aanblik enigszins doorbroken.
In de wijk ‘t Gegraaf staan ongeveer 1.370 woningen. Deze woningen zijn voor 80%
gebouwd in de periode 1965-1975.
Circa 55% valt in de huursector, waarvan het eigendom volledig van Woningbelang is. Over
het algemeen zijn dit goedkope of betaalbare eengezinswoningen en appartementen zonder
lift. Een groot aantal woningen is van het type eengezinswoningen met appartementen
(ontsloten door een centrale trappenhal)
In 2010 is gestart met de bouw van van 26 seniorenappartementen aan de Wollegrasstraat
en 12 woonzorgappartementen voor klanten van Lunetzorg. Deze woningen worden ook
verhuurd binnen de betaalbare huurgrenzen.
Koopwoningen
De koopwoningen zijn vooral van het eengezinstype. De koopwoningen in ’t Gegraaf staan
vooral aan de buitenzijde van de wijk.
In 2009 is Woningbelang gestart met het Te Woon aanbieden van haar eengezinswoningen
aan starters. De starters hebben daarbij de keuze om de woningen te huren of te kopen.
Kopen zij de woning, dan gaat dit onder een koopgarantconstructie. De woningen kunnen
gekocht worden met een korting op de marktwaarde. Wanneer de koper de woning wil
verkopen, dient hij de woning aan te bieden aan Woningbelang. In 2010 zijn de eerste
woningen onder deze condities verkocht.
Toekomstplannen
In 2009 en 2010 zijn er plannen gepresenteerd om in het Dommelkwartier woningen te
bouwen, zowel aan de Weegbree als op het terrein bij Hoppenbrouwers. Over deze
projecten moet in 2011 de gemeente nog nadere besluiten over de bestemmingsplannen
nemen.
Openbare ruimte en groenstructuur
Er zijn veel groenvoorzieningen in de wijk, deze zijn echter niet gelijkmatig over de wijk
verdeeld. De openbare ruimte lijkt op het eerste oog ruim opgezet. Ook lijkt de wijk bij
binnenkomst groen; meer de wijk in wekt ’t Gegraaf de indruk van veel steen en weinig
groen. Het groen in de wijk is met name versnipperd. In het Dommeldal aan de
noordwestzijde van ’t Gegraaf is weliswaar veel groen aanwezig, maar dit wordt niet door
iedereen als goed toegankelijk en uitnodigend ervaren. Bovendien is het gebied niet
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specifiek ingericht als wandel- en fietsgebied. Als het Dommelkwartier wordt gerealiseerd,
zal het natuurgebied in het Dommeldal beter ontsloten worden.
Verder bestaat ’t Gegraaf voornamelijk uit straten en parkeerplaatsen, die ’t Gegraaf een
eentonig beeld geven. Met name de straten Gagelstraat, Wollegrasstraat, Klaproosstraat,
Vogelkersstraat en de Wilgenroossstraat versterken het grijze beeld.
De herinrichting en meandering van de Heggeroosstraat wordt als positief beeld in ’t Gegraaf
gezien.
Ingesloten tussen de Kerstroosstraat, de Heggeroosstraat en de Jeneverbeslaan bevinden
zich twee binnenpleinen, oorspronkelijk bedoeld als speelplein. Het meest zuidelijke plein
nabij de Lijsterbeslaan heeft een beperkte parkeerfunctie, dit plein is in 2009 in overleg met
omwonenden en eigenaren heringericht met verbeterde parkeerplaatsen, fysieke barrières
en verlichting. Het andere plein, het Kerstroosplein, was al eerder heringericht in overleg met
en in samenwerking met de omwonenden en Woningbelang. Er zijn garages en
parkeerplaatsen, evenals een ingerichte tuin. Het gebied is alleen toegankelijk voor
omwonenden.
Voor de jonge kinderen is er een aantal speelveldjes. In de Wikke – Klaproosstraat, de
Meidoornlaan – Jeneverbeslaan, de Lathyrus – Lavendellaan, bij Cultureel Centrum de
Bontekoe (voorheen zalencentrum De Graver Heggeroosstraat – Kerstroosstraat) en de
Sleedoornlaan. Aan de Kornoeljelaan ligt een trapveldje voor de wat oudere jeugd. In 2010 is
een ballenvanger achter het doel geplaatst. In de periode 2007 – 2010 zijn enkele van de
eerdergenoemde speelveldjes gerenoveerd.
Aan de achterzijde van de Vogelkersstraat en de Nieuwe Waalreseweg, op het
Vogelkersplein, is het speelterrein opgeknapt en uitgebreid met een basketbalveld. Ook hier
is een en ander verwezenlijkt door samenwerking met bewoners (inclusief wijkcommissie),
gemeente, Stichting Welzijn en Woningbelang. Het plein wordt regelmatig door oudere jeugd
als ontmoetingsplaats gebruikt, hetgeen inmiddels af en toe als overlast ervaren wordt.
Voor de oudere jeugd is er direct aansluitend aan de wijk een overdekte ontmoetingsplek (de
zgn. JOP) gecreëerd aan de Pastoor Heerkensdreef op sportpark Den Dries. Er is in de
periode 2007 – 2010 een sport- en spelvoorziening (volleybalveldje) aangelegd. De
parkeervoorziening van Den Dries wordt gezien als een grijze massa, hetgeen niet uitnodigt
tot een prettig bezoek.
In speeltuin Geenhoven worden, na de sluiting van zalencentrum de Graver, regelmatig
activiteiten verzorgd als kienen en biljarten. Het merendeel van deze activiteiten worden
bezocht door 55+-ers. In 2010 is speeltuin Geenhoven gerenoveerd en uitgebreid.
Binnen de wijk is vanuit het verleden weinig aandacht besteed aan ontmoetingsplaatsen voor
diverse leeftijdscategorieën. Wel doet buurtcentrum de Hijskraan haar best om meer
leeftijdscategorieën gebruik te laten maken van haar faciliteiten.
Wegenstructuur
De Nieuwe Waalreseweg is de hoofdontsluitingsweg van ‘t Gegraaf. Daarnaast is de
Geenhovensedreef ook één van de grotere doorgaande wegen. De bewoners ervaren de
twee ontsluitingswegen als te beperkt.
De overige straten in de wijk zijn bedoeld voor het bestemmingsverkeer. De relatief brede
straten nodigen uit tot hogere snelheden dan toegestaan. De oostzijde van de wijk is
ingericht als 30 km-zone. Slechts een klein deel van de westzijde van de wijk kent
snelheidsbeperkende maatregelen (de Weegbree). In 2003 is de Heggeroosstraat
heringericht, waardoor het verkeer langzamer rijdt. Dit tot grote tevredenheid van de
bewoners. Deze weg wordt als voorbeeld gezien voor andere wegen. Het voorbeeld heeft
echter nog geen navolging gekregen.
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Voetgangers kunnen overal in de wijk gebruik maken van trottoirs. Alleen aan de Weegbree
ontbreekt een trottoir. Schoolgaande jeugd maakt door de verplaatsing van de middelbare
school Were Di in toenemende mate gebruik van dit traject. Doordat hier veel
voetgangersverkeer is wordt dit als hinderlijk ervaren.
Ter hoogte van de Ginneveflat aan de Nieuwe Waalreseweg is door de gemeente een
voetgangersoversteekplaats gerealiseerd en voorzien van extra verkeersmaatregelen,
hetgeen de veiligheid ten goede komt.
Voor rolstoelgebruikers is het Gegraaf niet goed toegankelijk. De op- en afritten van trottoirs
zijn te beperkt aanwezig of voldoen te weinig.
De fietsers kunnen zich vrij door de wijk bewegen. Op de Nieuwe Waalreseweg zijn zij
verplicht gebruik te maken van het rijwielpad. Op de Kornoeljelaan sluiten twee rijwielpaden
vanuit Dommelen aan, namelijk het Christoffelpad en het Voortpad. Hier is overlast van
bromfietsers die vanaf deze paden met grote snelheid de wijk binnenkomen.
In ’t Gegraaf Oost zijn ten aanzien van de wegenstructuur de nodige maatregelen getroffen.
In West is dit nog niet gebeurd.
Parkeervoorzieningen
Het Gegraaf is ingericht in de jaren 60 van de vorige eeuw. De auto-intensiteit was toen flink
minder. Nu zijn er te weinig parkeerplaatsen in de wijk. Bij de Kornoeljelaan zijn
parkeerplaatsen op verkeerde plaatsen gesitueerd.
Bij de Wikke, Hoppad, en Mospad zijn de wegen te smal om goed te parkeren, hetgeen als
onveilig wordt ervaren.
Op het parkeerterrein van de sportparken zijn regelmatig onveilige situaties omdat er geen
goede verwijzingen zijn aangebracht. Nabij Valkencourt zijn de parkeerterreinen niet verhard,
hetgeen met name bij (langdurige) regenval tot problemen leidt. Afhankelijk van de
toekomstvisie op het sportpark moet hier nadere besluitvorming voor komen.
Openbaar vervoer
De buslijn loopt via de Nieuwe Waalreseweg en de Geenhovensedreef en is niet voor
iedereen (met name de bewoners van koopwoningen) even goed bereikbaar.
De buslijn naar Veldhoven (naar het Màxima Medisch Centrum) rijdt beperkt. Tijdens de
bezoekuren is het MMC inmiddels te bereiken. Helaas nog niet op alle tijdstippen.
Het openbaar vervoer naar het dorp Valkenswaard vanuit ’t Gegraaf is beperkt.
Achterpaden
De woningen worden aan de achterzijde ontsloten door een netwerk van achterpaden. Ze
zijn smal, maar wel overzichtelijk. De tuinen naar de achterpaden zijn overal afgeschermd
met schuttingen, muurtjes, fietsenhokken en garages. Dit geeft veel privacy in de
achtertuinen, maar maakt het gebruik van de achterpaden anoniem. De achterpaden worden
door de bewoners niet altijd even goed onderhouden. Achtergebleven afval geeft een
rommelige aanblik en bovendien levert overtollig groen (onkruid) en uitwassende hagen
overlast bij passanten. Bij alle woningen van Woningbelang is inmiddels verlichting
aangebracht. Langs de paden achter met name de koopwoningen ontbreekt dit veelal,
hoewel dit wel is aangeboden in het verleden. Het is gewenst om hier regelmatig aandacht
voor te vragen.

1.3 Woningvoorraad
In de wijk zijn buiten Woningbelang geen andere sociale verhuurders actief. Tevens is er
beperkt sprake van particuliere verhuur.
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Over het algemeen neemt de mutatiegraad (verhuizingen) de laatste jaren af. Dit is onder
andere een effect wat het gevolg is van de hoge koopprijzen en de beperktere mogelijkheid
om hypotheken te krijgen. Men kan hierdoor gewoonweg niet van een huur- naar een
koopwoning verhuizen. De gemiddelde woonduur is momenteel 15,6 jaar.
De huurprijzen zijn over het algemeen laag en vallen ruim binnen de grenzen voor
huurtoeslag.
De lage huurprijzen hebben grote aantrekkingskracht voor de huishoudens met de laagste
inkomens.
Inmiddels biedt Woningbelang de eengezinswoningen bij mutatie aan starters Te Woon aan.
Dit betekent dat toekomstige bewoners tussen de 18 en 36, die op dat moment geen
zelfstandige woning of een woning van Woningbelang achterlaten, kunnen kiezen tussen
huur of koop. Op deze wijze probeert Woningbelang de wijk ook te verjongen. In 2011 wordt
deze werkwijze geëvalueerd. Dan wordt besloten over de voortgang van het project.
Woningtype
Eengezinswoning
Nultredeneengezinswoning
Appartement
Nultredenappartement
Zorgwoning
Totaal

Aantal
Aantal
Absoluut relatief
418
57%
0
0%
264
36%
52
7%
0
0%
734
100%

Tabel 1: Woningvoorraad Woningbelang in wijk ‘t Gegraaf (bron: Woningbelang, 2009)

De huurders van Woningbelang in ’t Gegraaf geven de totale woning gemiddeld een score
van 7.2.
Circa 100 woningen hebben een netto vloeroppervlak van 50m².
Koopwoningen
De verkoop van de woningen loopt redelijk goed. Dit wordt met name veroorzaakt door de
prijsstelling. Deze ligt nog iets lager dan het gemiddelde van Valkenswaard. Kopers krijgen
derhalve meer waar voor hun geld dan in de rest van Valkenswaard. Door de huidige
marktsituatie stagneert de verkoop van woningen, dit zal ook zijn effect hebben op de
verkoop van woningen in ’t Gegraaf.
Wonen en zorg
In de wijk zijn geen specifieke voorzieningen voor ouderen. Hiervoor moet men naar het
Centrum. Hier bevinden zich zorgcentrum De Bogen (82 verzorgingshuiskamers) en
serviceflat Den Haagacker (101 appartementen van corporatie Woonbedrijf).
In het recente verleden is overwogen om de flat Ginneve om te vormen naar een
woonzorgcomplex. Eind 2011 wordt hierover besloten Aan de Wollegrasstraat komt een
woonzorgcomplex voor jongeren met een verstandelijke beperking die ambulante hulp
krijgen.
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1.4 Bevolking
In de gemeente Valkenswaard wonen 30.735 mensen, waarvan in de wijk ‘t Gegraaf in totaal
2.821 mensen wonen. Dit betekent 9% van de totale bevolking.
0-14 jr
15-24 jr
25-44 jr
45-64 jr
65+
‘t Gegraaf
14%
10%
26%
29%
21%
Valkenswaard
17%
11%
24%
31%
19%
Tabel 5: leeftijdsopbouw per 1-1-2010 (bron: gemeente Valkenswaard)

In vergelijking met Valkenswaard is het gemiddelde van het aantal jongeren beduidend lager
en het aantal senioren (65+) iets hoger.
Huishoudens
1-phh

2-phh

gezin

gem. hhgrootte
‘t Gegraaf
29%
24%
47%
2.1
Valkenswaard
23%
27%
50%
2.4
Tabel 6: huishoudenssamenstelling 2010 (bron: gemeente Valkenswaard)

Opvallend is dat de één- en tweepersoons huishoudens de grootste groep zijn.
Inkomenssituatie
Het aantal huurders dat een inkomen heeft dat lager is dan € 1.400, - bedraagt 35%. Van de
volgende inkomenscategorie € 1.400,- - € 2.000, - maakt 29% onderdeel uit.
Laag
Hoog
Gemiddeld per
inkomen inkomen inkomensontv.
‘t Gegraaf
41%
17%
17.500
Valkenswaard 40%
20%
17.500
Tabel 7: inkomenssituatie 2005 (bron: CBS)

Gemiddeld
per inwoner
12.900
12.400

Niet-actieven
25%
20%

In ’t Gegraaf zijn iets meer bewoners met een laag inkomen en iets minder bewoners met
een hoog inkomen in vergelijking met heel Valkenswaard. Het gemiddeld inkomen ligt iets
hoger dan heel Valkenswaard.
Allochtonen
In ‘t Gegraaf wonen naar verhouding bijna net zoveel allochtonen als in de gehele gemeente.
Van de huurders is 91% afkomstig uit Nederland en 9% buiten Nederland.
Van de mensen in Valkenswaard met een buitenlandse nationaliteit vormen de Belgen de
grootste groep (ruim 1/3 deel).

1.5 Voorzieningen
Winkels
Het winkelcentrum aan de Nieuwe Waalreseweg heeft een metamorfose ondergaan en is
uitgebreid. Er is nu een supermarkt (inclusief slijterij), een bakker, twee kappers, een
Chinees restaurant en een cafetaria. In de supermarkt is een postkantoortje aanwezig. Ook
kan gepind worden in de supermarkt. De winkelfaciliteiten worden als voldoende
bestempeld.
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Gezondheid
In de wijk ‘t Gegraaf zijn geen medische voorzieningen aanwezig. Wel is er een centrum voor
fysiotherapie. Het gebrek aan medische voorzieningen wordt vooral door ouderen en andere
minder mobiele wijkbewoners als een gebrek ervaren.
In de naastliggende wijk is wel een gezondheidscentrum (Vlasland).
Onderwijs
Er zijn geen basisscholen meer in ’t Gegraaf. De school is verhuisd naar de Haagstraat
waar een nieuwe school gebouwd is. In dit gebouw hebben zich ook de scholen
De Windroos, Dorenhagen en De Zonnewijzer (school voor speciaal onderwijs) gevestigd.
Daarnaast is op deze locatie ook het Pipohuis (peuterspeelzaal) en naschoolse opvang
(Kinderstad). Deze locatie bevindt zich in de nabijheid van ’t Gegraaf. Een aandachtspunt is
de verkeersveiligheid voor kinderen op de kruising Geenhovensedreef/Koningsvaren. Hier
steken kinderen uit ’t Gegraaf over om de scholen te bereiken.
Een deel van de kinderen in ’t Gegraaf maakt gebruik van de basisschool in Dommelen
Noord.
In Cultureel Centrum De Bontekoe (voorheen zalencentrum De Graver) heeft zich in 2010
een school voor bijzonder onderwijs gevestigd (Agnus Dei)
Horeca
Door de sluiting van zalencentrum/café De Graver zijn diverse activiteiten verplaatst naar
Speeltuin Geenhoven. Hier worden verschillende activiteiten gehouden. De Ouderensociëteit
’t Gegraaf is hier ook naar toe gegaan.
Inmiddels is het zalencentrum deels weer open onder de naam Cultureel Centrum
De Bontekoe.
Buurthuis
In het gebouw van de stichting de Hijskraan worden allerlei activiteiten voor verschillende
doelgroepen uit de wijk georganiseerd, zoals dans, sport en spel.
De Hijskraan is een buurthuis waarin elke week zo’n 25 vrijwilligers actief zijn van de in totaal
zo’n 55 vrijwilligers. Er is een uitgebreid activiteitenprogramma. De Hijskraan richt zich op de
wijk ’t Gegraaf, ook al worden meerdere activiteiten bezocht door bezoekers uit heel
Valkenswaard.
Bezoekers zijn in de leeftijd vanaf (heel jong) 3/5 jaar tot senioren op hoge leeftijd, echter, de
groep tieners/jongeren van 14 t/m 18 jaar is nauwelijks vertegenwoordigd.
Sport
Sportvoorzieningen liggen aan de noordzijde van de Geenhovensedreef. Deze
voorzieningen bestaan uit voetbal, tennis, fitness, hockey en een zwembad. Door de ligging
wordt het niet als onderdeel van de wijk gezien. De gemeente spant zich in het kader van het
project Buurt-Onderwijs-Sport in om meer sportactiviteiten aan te bieden.
Bloemencorso
Ook ‘t Gegraaf werkt mee aan het Bloemencorso met twee eigen buurtschappen, namelijk
Dommelkant en Graafschap. De wijkcommissie ziet graag meer samenwerking met de
buurtbewoners.
Speelvoorzieningen 12+
• Skatevoorziening bij speeltuin Geenhoven:
Deze wordt door diverse jongeren gebruikt, veelal zijn dit skateboarders. De laatste tijd wordt
dit ook vooral een hangplek die de nodige overlast veroorzaakt bij gebruikers en bezoekers
van Speeltuin Geenhoven. Gemeente, politie en Paladijn, de stichting voor welzijn, werken
samen om de overlast zo veel mogelijk te beperken.
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• Basketbalveld op het Vogelkersplein
De speelvoorziening wordt door gebruikers erg gewaardeerd. De voorziening wordt op
wisselende tijdstippen door wisselende groepen jongeren gebruikt als hangplek, met soms
ook de nodige overlast. Ook hier wordt door de samenwerkende partijen (zie onder
skatevoorziening) getracht de overlast zo veel mogelijk te beperken.

1.6 Veiligheid
Het algemene beeld dat uit de veiligheidsmonitor 2009 naar voren komt is dat het redelijk tot
goed gesteld is met de leefbaarheid en veiligheid in de gemeente Valkenswaard. Zowel de
woonomgeving, de leefbaarheid als de veiligheid worden met een ruime voldoende
beoordeeld. Ook de omgang met de buurtbewoners verloopt positief. De scores voor de
sociale samenhang in Valkenswaard wijken niet af van de scores in de regio.
In ‘’t Gegraaf komen vernielingen vaker voor dan gemiddeld in Valkenswaard. Maar als de
mensen gevraagd wordt hoe het staat met de verloedering in de buurt, dan wijkt ‘t Gegraaf
niet in negatieve zin af, maar zelfs licht positief.
Het rapportcijfer dat de bewoners voor veiligheid geven in ‘t Gegraaf is met een 7,3 het
hoogst in Valkenswaard.
Binnen het Woonbelevingsonderzoek van Woningbelang uit 2009 beoordelen de huurders
hun wijk met een 6,8. Ten opzicht van 2006 is dit een stijging van 0,2. Voor hun algemene
woonsituatie geven de huurders een 7.0.

1.7 Ontwikkelingen sinds het wijkontwikkelingsplan 2006
In 2006 is een wijkontwikkelingsplan gemaakt voor de periode 2007 – 2010. Hierbij zijn
goede initiatieven genomen en resultaten bereikt.
OVERZICHT AFGESPROKEN PRESTATIES wijkontwikkelingsplan 2007 -2010
Inspanning
1. Verkeer
Ambitie 1, veiligere wegen
1.1 Meandering in rechte woonstraten.

1.2 Veiligheidsonderzoek oversteek Nieuwe
Waalreseweg.

1.3 Aanbrengen voet- en fietspad Weegbree.

1.4 Reconstructie Kornoeljelaan.

Ambitie 2, inzichtelijk en overzichtelijk straten
2.1 Onderzoek rotonde Geenhovensedreef/
Nwe Waalresew.

2.2 Onderzoek weg naar Heikantstraat .
2.3 Onderzoek inrichting woonstraten (1-

Resultaat

Projectleider

Combinatiemogelijkheden
hebben zich niet voorgedaan.

Gemeente

Vormt onderdeel van
veiligheidsrapport, combinatie
met rotonde, voorkeur
bewoners = stoplicht.(In de
periode 2011 -2014 opnieuw
actueel bij ontwikkeling
Hoppenbrouwers.
In afgelopen periode niet
gebeurd. Wordt meegenomen
in combinatie met
ontwikkeling Dommelkwartier.
Combinatiemogelijkheid kan
hier niet gemaakt worden.

Gemeente

Dit is opgenomen in de nota
kaders 2010 en vanwege
bezuinigingen geschrapt. In
de periode 2011 -2014 weer
actueel m.b.t. ontwikkeling
Hoppenbrouwers.
Wordt meegenomen in de
Mobiliteitsvisie 2010
Niet uitgevoerd.

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente
Gemeente
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richting/parkeren).
2.4 Verbeteren verkeersveiligheid speeltuintje
Sleedoornln.
Ambitie 3, betere bereikbaarheid zonder auto
3.1 Onderzoek snelfietspad
Dommelen>Centrum/scholengemeenschap Were
Di.
3.2 Openbaar vervoer MMC Veldhoven
3.3 Voetgangersstimulerende maatregelen –
westelijk Gegraaf.

3.4 Onderzoek staat onderhoud wegen +
bruggetjes.
3.5 Onderzoek verkeerssituatie Seringenstr/Nw
Waalresew..
Ambitie 4, parkeren
4.1 Verbeteren parkeergelegenheid De Graver/De
Bontekoe.
4.2 Meer politietoezicht en handhaving.
4.3 Evaluatie achterterrein Kerstroosstraat.

4.4 Parkeerregulering/parkeergedrag (ook
vrachtverkeer).

Inspanning
2. Betrokkenheid
Ambitie 1, stimuleren wijkbewoners
1.1 Oprichten wijkvertegenwoordiging.
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.

Uitgevoerd

Gemeente

Niet uitgevoerd ivm reeds
bestaande verbindingen voor
fietsers o.a. via Weegbree,
Hazelaar, Geenhovensedreef
Uitgevoerd
voetgangers-inritten worden
bij werkzaamheden
uitgevoerd. (BTB rapport en
activiteiten 100% dekking Ons
Brabantnet).
Verkeersdrempels aangelegd
in de Lijsterbeslaan en
Weegbree. .
Opgenomen in
veiligheidsrapport

Gemeente

In verband met ontwikkelingen
bij de Bontekoe nu niet
opportuun.
Vanaf 2011 loopt het project
BOA’s in de wijk.
Dit is uitgevoerd. De
resultaten zijn meegenomen
bij de inrichting van het plein
achter de Jeneverbeslaan.
Door wijziging APV 2009
geregeld.

Gemeente

Resultaat

Projectleider

Wijkcommissie is opgericht en
in functie.
Dit is standaard werkwijze
geworden
Dit is standaard werkwijze
geworden. Bewoners maken
de nieuwsbrief.
1 x per jaar organiseren met
bewoners in de wijk, voor
professionals, met de
wethouder erbij.
Wijkcomm. heeft eigen
website.

Gemeente

Onderzoek heeft uitgewezen
dat er geen behoefte is om
een wijkfunctie te creëren op
de plaats van de school.
Woningbelang gaat hier
seniorgeschikte
appartementen bouwen en
zorgwoningen.

Woningbelang,
wijkcommissie en gemeente

Gemeente
Gemeente

Gemeente

Gemeente

Politie
Woningbelang

Politie

Gemeente
Wijkcomm.

Gemeente/ wijkcomm.

Wijkcomm.

13

Ambitie 3, stimuleren activiteiten
3.1 Activiteiten jongeren (4-19 jaar) ontwikkelen in
wijk .

Straathoekwerk van Paladijn
is wekelijks aanwezig. Via
Cultureel centr. de Bontekoe
wordt de insteek gemaakt
naar jongeren in de wijk.

Paladijn

3.2 Onderzoek behoefte naschoolse opvang in
wijk.

Niet gebeurd.

Paladijn

3.3 Gebruik sportpark Den Dries stimuleren.
.

In combinatie sportvisie van
de gemeente, afwachten op
beslissing gemeenteraad.
Visie is nog niet uitgevoerd.
Het Starterspakket is 2x
gepresenteerd aan de
bewoners. Echter in de wijk
het Gegraaf blijkt er geen
belangstelling te zijn voor
buurtvereniging. De Hijskraan
en de Bontkoe vervullen vaak
deze rol.

Gemeente

3.4 Stimuleren straat- of buurtverenigingen.
.

Ambitie 4, ontwikkelen ontbrekende
buurthuisfuncties
4.1 Hijskraan profileren en professionaliseren .

4.2 Onderzoek mogelijkh. wijkfunctie De
Bontekoe.
.
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-welzijnzorglocatie.
1.6 Herinrichting binnenplein Jeneverbeslaan.

Ambitie 2, Verlevendiging van de wijk
2.1 Verbeterde balans tussen groen en wonen.

Paladijn

Wijkcommissie is hiermee
Wijkcommissie/
bezig. Hijskraan heeft een vol
aanbod aan activiteiten.
De Bontekoe krijgt de kans
De Bontekoe
zich op haar wijze te
manifesteren.
Is gerealiseerd. Paladijn –
Paladijn
jongerenwerk begeleidt jeugd
op skatebaan op- en buiten de
Speeltuin Geenhoven.

Woningbelang is op 1
september 2009 gestart met
Te Woon.
Toekomst onderzoek is
doorgeschoven naar 2013.
Bouw Wollegrasstraat in
2010 gestart.
Voorstellen voor
nieuwbouwontwikkelingen aan
Weegbree en
Hoppenbrouwers.
Gepubliceerd in 2008. De
gemeente geeft toestemming
voor werken aan huis.
Dit is ontwikkeld.

Woningbelang

Woningbelang
Woningbelang

Gemeente

Woningbelang

Opritconstructies aan
ingangspaden, verlichting en
parkeervakken gerealiseerd.

Gemeente

Combinatie meerjarenplan
onderhoud. Waar het kan
(voldoende ruimte, kabels en
leidingen wordt bij het
vervangen van groen naar
uitbreidingsmogelijkheden

Gemeente
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2.2 Tuinonderhoud bewoners.

2.3 Onderzoek straatmeubilair in de wijk.
.
2.4 Onderhoud achterpaden.
.

4. Voorzieningen - welzijn
Ambitie 1, Invulling voorzieningen naar behoefte
1.1 Wijkontmoetingsplek sociaal 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 icm natuurontwikkeling
Dommelkwartie.
3.2 Handhaven buurt sport- en speldag.
3.3 Bloemencorso vanuit de wijk stimuleren.

gekeken.
Permanent aandachtspunt
Woningbelang
Woningbelang.
Woningbelang geeft “mooie”
tuinen een prijs en aandacht
in de Woningbelangstelling.
Slechte tuinen worden
aangeschreven en gemaand
tot verbetering.
Is gerealiseerd. Kwaliteit is als Wijkcommissie
goed beoordeeld.
Woningbelang, wijkbeheer in
Woningbelang
combinatie met bewoners
uitgevoerd.

Eerste uitvoering van sociaal
wijkcafé in 2009 geslaagd.
Tweede editie is in
voorbereiding i.s.m.
Wijkcommissie.
Onderzoek uitgevoerd,
resultaat pinautomaat in de
supermarkt = afgewerkt.

Paladijn

Gemeente

Door de tijd ingehaald.
Paladijn
In aanvang is wijkcie. begeleid Paladijn
en deze heeft zich tot een
wijkvereniging ontwikkeld.
Deze bestaat in de Hijskraan
Paladijn
en er zijn 2 seniorengym
activiteiten op dinsd-dond in
Speeltuin Geenhoven.

Met de ontwikkelingen
Dommelkwartier wordt hier
een andere invulling aan
gegeven.
Driemaal uitgevoerd.
Besproken met centraal
bestuur Bloemencorso. In
2010 extra activiteit geweest.

5. Voorzieningen - zorg
Ambitie 1, Onderzoek mogelijkh. uitbreiding
zorgvoorz.
1.1 Onderzoek haalbaarheid gezondheidscentrum. Er is een
gezondsheidscentrum aan de
Kerkhofstraat. Dit is op
beperkte afstand van het
Gegraaf
1.2 Onderzoek seniorenvervoer naar centrum.
Mogelijkheden zijn
gepubliceerd, Paladijn heeft
nieuwe brochure, is
afgewerkt.
1.3 Onderzoek medicijnverkoop in bijv.
Afgewerkt, Emté verkoopt
supermarkt..
eerste behoeften

Gemeente

Wijkcomm./Buurtsportwerker
gemeente
Wijkcomm.

Gemeente

Gemeente

Wijkcomm.
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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 buurtwerkers.

2.3 Ontwikkelen sportmogelijkheden jongeren.
2.4 Handhaven

Woningbelang onderzoekt
met Valkenhof of bepaalde
doelgroepen kunnen gaan
wonen in Ginneve. Ook de
woonservicezone in
Geenhoven wordt hierin
meegenomen.
Op deze locatie wordt een
complex van 12 woningen
voor de doelgroep van
Lunetzorg gerealiseerd.

Woningbelang

Wijkcommissie heeft
onderzoek uitgevoerd. Op
bais van het onderzoek
nemen de BOA’s meer actie.
Ook is een enkele bak
verplaatst.
Bewoners doen dit.

Gemeente

Dit is onhaalbaar gebleken,
onderzoek afgewerkt.
Dit wordt gecombineerd met
wijkschouw

Gemeente

Wijkopbouwwerk van Paladijn
is in de wijk aanwezig en
onderneemt en ondersteunt
activiteiten met bewoners.
Niet uitgevoerd.

Woningbelang

Gemeente

Gemeente/wijkcommissie

Paladijn
Paladijn

Paladijn
Gemeente

1.8 Wijkcommissie
Er functioneert een wijkcommissie in de wijk. Deze commissie is inmiddels een vereniging
met leden. Er is een convenant met de gemeente getekend. De wijkcommissie informeert de
inwoners via wijkkranten en inwonersavonden. De wijkcommissie heeft als uitdrukkelijk doel
om inwoners te betrekken bij wijzigingen en aanpassingen in hun leefomgeving. Ook
organiseren zij evenementen in de wijk.
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2. Conclusie wijkanalyse (SWOT)
De wijkanalyse heeft de volgende (deels nieuwe) sterke en zwakke punten opgeleverd.

2.1 Sterke punten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

open karakter en ruime opzet van de wijk;
toegankelijkheid van de wijk;
aanwezigheid winkelcentrum met supermarkt, chinees restaurant, bakker, kapper,
cafetaria en geldautomaat;
centrale ligging ten opzichte van het centrum en uitvalswegen;
nabijheid van recreatie voorzieningen (speeltuin, zwembad, sportvoorzieningen) voor
alle leeftijden;
nabijheid van natuur;
aanwezigheid Hijskraan, speeltuin Geenhoven, Cultureel Centrum de Bontekoe;
parkeergelegenheid bij winkelcentrum;
mensen wonen graag in ’t Gegraaf;
aanwezigheid seniorenhuisvesting;
goed functionerende wijkcommissie;
basisschool, peuterspeelzaal, naschoolse opvang in de nabijheid.
veiligheidsgevoel.

2.2 Zwakke punten:
•
•
•
•
•
•
•

veel steen, weinig groen in de wijk zelf;
verkeersintensiteit;
oversteekbaarheid van de Nieuwe Waalreseweg;
ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers;
zorg op afstand;
ontsluiting wijk bij winkelcentrum – Nieuwe Waalreseweg;
openbaar vervoer naar het centrum en gezondheidscentrum.

Naast de sterke en zwakke punten van de wijk ‘t Gegraaf zijn er ook kansen en
bedreigingen, die van belang zijn voor de ontwikkeling van ’t Gegraaf.

2.3 Kansen:
•
•
•
•
•
•

woningbouw voor specifieke doelgroepen;
betaalbare woningen voor starters (koop en huur);
uitbreiding woningbouw in Dommelkwartier en Hoppenbrouwers;
ontwikkelingen middengebied Wilde Wingerd;
mogelijkheden voor woonzorgvoorzieningen;
gezamenlijke uitvoering van wijkontwikkeling.

2.4 Bedreigingen:
•
•
•

toename verkeersintensiteit Nieuwe Waalreseweg;
bezuinigingen bij partijen.
Vergrijzing van de wijk
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2.5 Opmerkingen uit de bewonersavond d.d. 28 april 2011
Op een bewonersavond hebben de aanwezigen de volgende aanvullingen op de SWOT
gemaakt:
Zwakke punten
 Aanpak hondenpoep:
o te weinig bakken voor hondenpoep;
o hondenpoep Ginneveflat, aan Leen van Hoofpad, grote ergernis van alle
bewoners.
 Geen echte speelplekken voor oudere kinderen, zoals (permanente) voetbalveldjes
(10-12).
 Te weinig parkeergelegenheid in de wijk;.
 Afvalcontainers op oprit laten staan soms 2 tot 3 dagen na ophaaldag.
 Openbaar vervoer voor minder validen erg onhandig: bushalte op Tienendreef bij
speeltuin Geenhoven. OV op de Geenhovensedreef 's morgens tussen 7.30-8.30 uur
bus al overvol in de wintermaanden.
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3. ’t Gegraaf; visie en ambities
In dit hoofdstuk wordt de visie op ’t Gegraaf beschreven met de daarbij behorende doelen en
ambities.

3.1 Visie
’t Gegraaf ontwikkelt zich tot een prettige, veilige, levendige en geliefde wijk voor jong en
oud. Binnen de hele wijk zijn de verschillende voorzieningen in eerste instantie afgestemd op
haar bewoners, maar hebben ze ook een aantrekkingskracht op andere bezoekers. Het
streven is erop gericht om een evenredige en gevarieerde bevolkingsopbouw te bereiken,
met een daarbij horende diversiteit aan woningen. De wijk kent een goede afwisseling tussen
wonen en groen. Mensen en organisaties ontmoeten elkaar in de wijk en werken
voortdurend samen aan de verbetering van de wijk. Bewoners nemen hun
verantwoordelijkheid en initiatief; organisaties faciliteren om in gezamenlijkheid te komen tot
een perspectiefvolle wijk.

3.2 Ambities en doelen

3.2.1. Fysieke ambities
A. Verkeer:
1. Creëren van veiligere wegen:
• Straten en wegen in ‘t Gegraaf die een veilig en prettig ogend aanzien
hebben;
• waarbij er een goede balans is tussen groen en grijs.
2. Inzichtelijke verkeersstromen en overzichtelijke verkeerssituaties.
3. Een betere bereikbaarheid en gebruik van wegen voor alle vervoersvormen anders
dan auto (met name fietsen).
4. Zorgen voor tevredenheid rondom parkeren.
B. Voorzieningen – Welzijn
1. Zorgen voor veilige speelvoorzieningen.
C. Voorzieningen – Wonen:
1. Streven naar een variabele bevolkingsopbouw door middel van het aanpassen en
uitbreiden van de woningvoorraad.
2. Zorg voor verlevendiging van de wijk d.m.v. variatie tussen groen en wonen.
3. Op orde houden van de woningvoorraad.
D. Voorzieningen – Zorg:
1. Onderzoeken mogelijkheden uitbreidingen zorgvoorzieningen of zorgen voor een
goede aansluiting en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen in de aanpalende wijk
Geenhoven.
2. Ontwikkelen woonzorgcomplex in de wijk.
E. Toegankelijkheid:
1. Zorgen voor een toegankelijke wijk voor mensen met een handicap.
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3.2.2. Sociale ambities
A. Betrokkenheid:
1. Zorgen dat de wijkcommissie op een voldoende wijze gefaciliteerd wordt.
2. Zorgen dat wijkbewoners gestimuleerd worden bij de ontwikkeling van hun straat of
buurt (waarbij de instanties faciliterend optreden).
3. Stimuleren dat voor alle doelgroepen (vernieuwende) activiteiten worden gehouden.
B. Overlast:
1. Schone, opgeruimde wijk.
2. Het zoeken naar een balans tussen het voorkomen van overlast en acceptatie van
bepaald gedrag.
C. Voorzieningen – Welzijn:
1. Zorgen voor activiteiten die alle doelgroepen bij de wijk betrekken.

3.2.3. Economische ambities:
1. Behoud van het winkelcentrum.

3.3 Opmerkingen uit de bewonersavond d.d. 28 april 2011
Op een bewonersavond hebben de aanwezigen de volgende aanvullingen op de SWOT
gemaakt:

Ambities








Huisartsenpost in de buurt.
Wijk inrichten als 30 km zone.
Eenrichtingscircuit inrichten waardoor er in de rijbaan extra breedte komt om
langparkeerplaatsen aan te leggen.
Oplossing foutparkeren: groen op plaatsen waar de rijbaan breed is en waar een
voldoende breed trottoir is het wegprofiel herinrichten met rijbaan/groenstrook/trottoir
of rijbaan/parkeerstrook/trottoir.
Oplossing voor verkeer Wilde Wingerd: maak er buiten de parkeerplaatsen een
parkeerverbod.
Hondenpoep uit de wijk: overlast zwaarder bekeuren, DNA van honden afnemen.
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4. Maatregelen in de periode 2011 t/m 2014
In onderstaand overzicht worden de maatregelen die voorgesteld zijn door de
managementgroep per thema op een rij gezet.

4.1 Fysieke ambities:
A. Verkeer
Ambitie 1:
Creëren van veiligere wegen:
• Straten en wegen in ‘t Gegraaf die een veilig en prettig ogend aanzien
hebben.
• Waarbij er een goede balans is tussen groen en grijs.
Maatregelen:
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning

Invoering 30 km-zone in ’t Gegraaf West

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Gemeente
Verkeerswerkgroep/VVN/Bewoners
2012

Inspanning 1.2
Toelichting inspanning

Aanbrengen voet- en fietspad Weegbree.
Mogelijkheden worden onderzocht in samenhang met
de nieuwbouwontwikkelingen in het Dommeldal.
Gemeente
Bewoners/VVN
2013/2014

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.3
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.4
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Veiligheidsonderzoek oversteekplaats Nieuwe
Waalreseweg
Mogelijkheden worden onderzocht in samenhang met
de nieuwbouwontwikkelingen en ontsluiting van de
Hoppenbrouwers.
Gemeente
Bewoners/VVN
2013/2014
Aanleg riolering/bergbezinkbasins Lijsterbeslaan
– Weegbree - Kornoeljelaan
Er worden 2 bergbezinkbassins aangelegd: eén aan
de Weegbree en eén aan de Schrijnerwei. Tbv deze
bassins worden toevoerleidingen aangelegd vanuit de
Lijsterbeslaan en vanaf het Shellstation aan de
Tienendreef over de Kornoeljelaan.
Gemeente
Bewoners/VVN
2011
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Inspanning 1.5
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Vervanging ‘versleten’ bomen
In diverse straten worden ‘versleten’ bomen
vervangen door jonge bomen.
De gemeente inventariseert en overlegt met
bewoners.
Gemeente
Bewoners
Vanaf 2011

Ambitie 2:
Inzichtelijke verkeersstromen en overzichtelijke verkeerssituaties.
Maatregelen:
Inspanning 2.1
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 2.3
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Onderzoek naar rotonde GeenhovensedreefNieuwe Waalreseweg.
Onderzoek vindt plaats samen met de eventuele
nieuwbouwontwikkelingen en ontsluiting van de
Hoppenbrouwers.
Gemeente
Politie/VVN/Bewoners
2013/2014
Overzichtelijke T-splitsing Nieuwe Waalreseweg –
uitrit parkeerterrein winkelcentrum
Om de kruising vrij te houden wordt een kruis
aangebracht op het wegdek.
Gemeente
Politie/VVN/Bewoners
2011

Ambitie 3:
Een betere bereikbaarheid en gebruik van wegen voor alle vervoersvormen anders dan auto.
Maatregelen:
Inspanning 3.1
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 3.2
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Voetgangersstimulerende maatregelen ook voor
gehandicapten.
Bij uitvoering regulier onderhoud aan wegen worden
de op- en afritten van stoepen rolstoeltoegankelijk
gemaakt.
Gemeente
Werkgroep Ouderenproof/Gebruikers
Vanaf 2011
Vervangen fietsbruggetje aan de Voort.
Het fietsbruggetje aan de Voort (over de Dommel)
wordt vervangen.
Gemeente
Bewoners
2011
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Inspanning 3.3
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Onderzoek naar de verkeerssituatie
Seringenstraat/Nieuwe Waalreseweg.
Is in onderzoek. Evt. maatregelen ook afhankelijk van
ontwikkelingen West Parallel.
Gemeente
Verkeerswerkgroep/VVN/Bewoners
2012

Ambitie 4:
Zorgen voor tevredenheid rondom parkeren.
Maatregelen:
Inspanning 4.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 4.2
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 4.3
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Meer toezicht en handhaving (gecombineerd met
andere maatregelen).
Er komt meer toezicht en handhaving in ‘t Gegraaf
door betere inzet van de BOA’s
Gemeente
Gemeente (BOA’s)
Voortdurend en op afroep bij klachten v.a. 2011
Parkeerregulering/parkeergedrag (ook
vrachtverkeer).
BOA’s handhaven de afgesproken wijze van
parkeerregulering
Gemeente/Verkeerswerkgroep/BOA’s
Werkgroep Verkeer/bewoners/vervoersbranche
2011
Onderzoek parkeersituatie Wilde Wingerd
Door de gemeente wordt een verkeerstelling
gehouden. Afhankelijk van het onderzoek worden
maatregelen genomen.
Gemeente
Werkgroep Verkeer
2011

B. Voorzieningen – Welzijn
Zorgen voor veilige speelvoorzieningen.
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Opknappen speelvoorziening Wikke /
Klaproosstraat
Renovatie speeltuintje aan de Wikke hoek
Klaproosstraat.
Gemeente
Bewoners
2011
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C. Voorzieningen – Wonen:
Streven naar een variabele bevolkingsopbouw door middel van het aanpassen en uitbreiden
van de woningvoorraad.
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.2
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.3
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Inspanning 1.4
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.5
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Oplevering 26 appartementen voor senioren en 12
appartementen woon-zorg voor jongeren
Oplevering van Woningen aan de Wollegrasstraat.
Woningbelang
Gemeente
2011
Ontwikkeling Weegbree starters
ontwikkeling nieuwbouw woningen voor starters in het
Dommeldal.
Woningbelang
Gemeente
2013/2014
Ontwikkeling Weegbree Doorstromers
ontwikkeling nieuwbouw woningen doorstromers in
het Dommeldal.
Latoures
Gemeente
2013/2014

Ontwikkeling Hoppenbrouwers starters /
doorstromers
ontwikkeling nieuwbouw woningen voor starters, en
doorstromers aan Hoppenbrouwers.
Latoures
Gemeente
2013/2014
Ontwikkeling Hoppenbrouwers senioren
Onderzoek en ontwikkeling nieuwbouw woningen
voor senioren aan Hoppenbrouwers.
Woningbelang
Gemeente
2013/2014

Zorg voor verlevendiging van de wijk d.m.v. variatie tussen groen en wonen.
Inspanning 2.1

Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Bij (her)inrichting van zowel woonlocaties, wegen
en groenvoorziening zorgdragen voor een
verbeterde balans.
Voorstellen ontwikkelen met betrekking tot juiste
balans.
Gemeente/Woningbelang
Bewoners
Vanaf 2011
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Op orde houden van de (huur)woningen.

Inspanning 3.1
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

(Huur) woningen worden tijdig op orde gehouden
In met name de hoogbouw van ’t Gegraaf vindt
schilderwerk plaats en worden CV-ketels waar nodig
vervangen.
Woningbelang
Bewoners
Vanaf 2011

D. Voorzieningen – Zorg:
Onderzoeken mogelijkheden uitbreidingen zorgvoorzieningen of zorgen voor een goede
aansluiting en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen in de aanpalende wijk Geenhoven.
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Inzichtelijk maken zorgvoorzieningen in ’t Gegraaf
en omgeving
Maken van een zorgkaart en publiceren op de site.
Gemeente/.
Bewoners, artsen e.d. Woningbelang/Wijkcommissie
Vanaf 2011 – 2012

Ontwikkelen woonzorgcomplex in de wijk.
Inspanning 2.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Ontwikkeling van een woonzorg-complex voor
ouderen
Uitwerken van een plan tot een woonzorgcomplex in
de wijk.
Woningbelang
Gemeente, Valkenhof
Vanaf 2011

E. Toegankelijkheid:
Zorgen voor een toegankelijke wijk voor mensen met een handicap.
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Voetgangersstimulerende maatregelen ook voor
gehandicapten.
Bij uitvoering regulier onderhoud aan wegen worden
de op- en afritten van stoepen rolstoeltoegankelijk
gemaakt.
Gemeente
Werkgroep Ouderenproof/Gebruikers
Vanaf 2011

25

4.2 Sociale ambities:
A. Betrokkenheid:
1. Zorgen dat de wijkcommissie op een voldoende wijze gefaciliteerd wordt.
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Faciliteren wijkcommissie.
Jaarlijks krijgt de wijkcommissie (financiële)
ondersteuning om de betrokkenheid van bewoners te
vergroten.
Gemeente
Woningbelang/bewoners
Vanaf 2011

2. Zorgen dat wijkbewoners gestimuleerd worden bij de ontwikkeling van hun straat of buurt
(waarbij de instanties faciliterend optreden).
Inspanning 2.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Inspanning 2.2
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Bewoners betrekken bij projecten in hun directe
woonomgeving.
Per project aangeven.
Bewonerscommissie
Paladijn/Politie/gemeente/Woningbelang/Bewoners
2011 t/m 2014; reguliere inzet t.b.v. activering en
ondersteuning.
Onderhouden wijk website.
Website voor en door bewoners.
Wijkcommissie
Bewoners
Vanaf 2011

3. stimuleren dat voor alle doelgroepen (vernieuwende) activiteiten worden gehouden;
Inspanning 3.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Uitvoeren sport- en speldag
Jaarlijks wordt een sport- en speldag georganiseerd.
Wijkcommissie
Bewoners
Vanaf 2011

Inspanning 3.2
Toelichting inspanning

Uitvoeren Multi-culti activiteit
Jaarlijks worden op de sport- en speldag activiteiten
georganiseerd in het kader van verschillende
bevolkingsgroepen.
Wijkcommissie
Bewoners
Vanaf 2011

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
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Inspanning 3.3
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Uitvoeren overige activiteiten
Om de betrokkenheid onder de wijkbewoners te
vergroten worden activiteiten als garagesale,
kerstacties en bloemencorso uitgevoerd.
Wijkcommissie
Bewoners, winkeliers, Bloemencorso
Vanaf 2011

B. Overlast:
1. Schone, opgeruimde wijk.
Inspanning 1.1.
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.2.
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.3
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.4
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Uitvoeren periodieke wijkschouw met een
vertegenwoordiging van de bewoners.
1 keer per jaar: serieus een wijkdeel
bezoeken/uitnodigen en doen met bijv. enquête.
Bewonerscommissie
Gemeente/Paladijn/Politie/Woningbelang/Bewoners
Vanaf 2011
Uitvoeren planmatig onderhoud aan achterpaden
Fasegewijs opknappen van achterpaden in het bezit
van Woningbelang die verzakt zijn of schade hebben.
Woningbelang
Groenbedrijven
Vanaf 2011
Controle op hondepoep
- Handhavend optreden tegen overlast van
hondepoep, door de inzet van BOA’s. (o.a. bij het
Leen van Hoofpad.
- proef van de wijkcommissie met hoendenpoepzakdispensers
Gemeente
BOA’s
Vanaf 2011
Controle op vuilcontainers
Handhavend optreden tegen bewoners die de
vuilniscontainers te lang buiten laten staan, of
personen die misbruik maken van deze containers,
door de inzet van BOA’s.
Gemeente
BOA’s
Vanaf 2011
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2. Het zoeken naar een balans tussen het voorkomen van overlast en acceptatie van
bepaald gedrag.
Inspanning 2.1
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 2.2
Toelichting inspanning

Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Toepassen van buurtbemiddeling bij
overlastsituaties
Indien zich tussen buurtbewoners overlast voordoet,
wordt een beroep gedaan op de vrijwillige
buurtbemiddeling.
Gemeente
Bewoners + Breed Signaleringsoverleg
Vanaf 2011
Begrip kweken voor contrasten
Voorbeelden in wijkkrant opnemen hoe verschillende
buren (jong – oud, allochtoon – autochtoon) met
elkaar omgaan.
Wijkcommissie
Bewoners, gemeente, Woningbelang
Vanaf 2011

C. Voorzieningen – Welzijn:
1. zorgen voor activiteiten die alle doelgroepen bij de wijk betrekken.
Inspanning 1.1
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning
Inspanning 1.2
Toelichting inspanning
Verantwoordelijk
Actoren
Planning

Wandelen in de wijk
Paladijn organiseert met vrijwilligers wandeltochten
door de wijk.
Paladijn
Bewoners, wijkcommissie
Vanaf 2011
Sociaal café
Paladijn organiseert met vrijwilligers ontmoetingen
aan de hand van thema’s
Paladijn
Bewoners, wijkcommissie
Vanaf 2011
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5. Financiering
Binnen dit plan zijn diverse partijen betrokken. De verschillende partijen leveren op eigen
wijze een bijdrage aan dit plan. Hieronder vindt een opsomming plaats van de manier van
bijdragen.

5.1 Gemeente
De gemeente stelt door middel van de begrotingscyclus jaarlijks vast welke bijdrage zij levert
aan dit plan. Bij de uitwerking van het maatregelenpakket wordt ook nader in beeld gebracht
wat de financiële gevolgen zullen zijn. Deze gevolgen moeten vervolgens in de begroting
opgenomen worden.
Er is een mogelijkheid om de financiering uit het leefbaarheidsfonds te laten voltrekken.

5.2 Woningbelang
Woningbelang stelt door middel van de begrotingscyclus jaarlijks vast welke bijdrage zij
levert aan dit plan. Dit betekent dat, op basis van het maatregelenpakket, jaarlijks een plan
wordt ontwikkeld waarbij wordt aangegeven met welke kosten dit gepaard gaat.
Er is een mogelijkheid om de financiering uit het leefbaarheidsfonds te laten voltrekken.

5.3 Paladijn
De bijdrage van Paladijn bestaat uit de inzet van medewerkers op basis van een activiteitenen urenplanning. Zij leveren geen financiële bijdrage.

5.4 Politie
De bijdrage van de politie bestaat uit de inzet van medewerkers op basis van een projecten/of activiteitenplanning in het kader van buurtregie, toezicht en handhaving.

5.5 Bewoners/wijkcommissie
De bijdrage van de bewoners bestaat uit vrijwillige inspanningen in het kader van dit plan. De
wijkcommissie krijgt van de gemeente een basisbedrag voor haar activiteiten.
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