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Beste buurtbewoners,
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het
nieuwe wijkontwikkelingsplan (WOP) dat in
Valkenswaard van start gaat. Dit plan gaat over
uw wijk, de wijk Turfberg. Onder deze wijk valt
het gehele gebied aan de oostkant van de
Europalaan, dus vanaf de Merendreef (inclusief
Were Di) tot aan het bedrijventerrein
"Schaapsloop". Een flink gebied dus.
Waarom een wijkontwikkelingsplan voor
Turfberg?
In de gemeente Valkenswaard hebben we al
wijkontwikkelingsplannen vastgesteld. Nu is uw
wijk aan de beurt. Wij streven ernaar uw wijk
leefbaar en vitaal te houden! De gemeente
Valkenswaard gaat samen met Woningbelang
Valkenswaard en Woonbedrijf uit Eindhoven
aan de slag met dit plan.
Uw inbreng is belangrijk!
Wat is er nodig om Turfberg leefbaar en vitaal
te houden? Met andere woorden:
hoe zorgen we ervoor dat Turfberg ook in de
toekomst een prettige wijk is om te wonen en te
leven?
U heeft hier als bewoner vast een beeld bij. U
weet immers als geen ander wat goed is in uw
wijk en wat beter kan. Wij vragen dus uw
medewerking bij de voorbereidingen van dit
plan en bij de uitvoering ervan.
Het WOP Turfberg zal bestaan uit ideeën,
wensen en projecten die het wonen, werken,
leven en meedoen aan het gemeenschapsleven
in uw wijk nog plezieriger maken. Dat kan over
van alles gaan: voorzieningen in de wijk
(bijvoorbeeld winkels, buurthuizen,
pinautomaat), veiligheid, het groen in de wijk,
de leefbaarheid en de woningen.

Informatie uit straatgesprekken
Om informatie te verzamelen zijn we op 20
januari met een bus de wijk in getrokken.
Misschien hebt u de Woonbedrijf-bus door de
wijk zien rijden? We zijn o.a. in de buurt van de
Mariakerk geweest, bij buurthuis D’n Turfberg
en in de Kreijenbeek. We hebben mensen op
straat aangesproken en hebben aangebeld bij
verschillende bewoners en enkele bedrijven.
Zo hebben we al een beter zicht op wat er speelt
in de Turfberg. Maar dat is nog niet genoeg.
Wijkgesprek op donderdag 1 maart
Om van veel meer inwoners te horen wat hun
wensen en ideeën zijn, organiseren wij op
donderdag 1 maart een wijkgesprek. U bent
hier van harte welkom. Dit wijkgesprek houden
we in basisschool De Smelen aan De Smelen
109. Het begint om 19.30 uur en duurt tot
ongeveer 21.30 uur.
Tijdens dit wijkgesprek leggen wij u uit wat de
bedoeling van het WOP is.
Maar wij zijn vooral benieuwd wat u vindt en
wat er allemaal in dit WOP geregeld moet
worden. U krijgt dus ruim de gelegenheid om
uw zegje te doen. Natuurlijk bent u ook van
harte welkom als u vooral wilt komen luisteren.
Wat we graag willen weten, is het volgende:
• wat vindt u belangrijk voor de toekomst
van uw wijk?
• wat zijn de sterke punten van de
Turfberg?
• wat zijn de mindere kanten van de wijk?
• waar moeten we samen mee aan de slag?
• wilt u actief meedoen met de uitvoering
van het plan?

Presentatie leerlingen De Smelen
Wij hebben de leerlingen van de twee
basisscholen (De Smelen en De Vlaswiek)
gevraagd mee te praten over hun wijk. De
leerlingen uit groep 7 en 8 zijn hiermee aan de
slag gegaan in de vorm van een project.
Aan het begin van het wijkgesprek op 1 maart
(om 19.30 uur), presenteren de leerlingen van
De Smelen hun ‘ Kijk op de wijk’. Kom dus
naar het wijkgesprek en hoor wat de scholieren
van de Turfberg vinden!
Vervolg?
Na 1 maart gaan wij met uw opmerkingen,
wensen en ideeën aan de slag en gaan we deze
verwerken in het WOP. In het voorjaar van 2012
houden we een tweede wijkgesprek. Wij laten u
tijdig weten wanneer. U hoort en ziet dan wat er
van het plan geworden is en hoe we ermee
verder gaan.

Aanmelden voor Wijkgesprek
Wij hopen dat u door deze nieuwsbrief een
beeld gekregen heeft van de bedoeling van het
Wijkontwikkelingsplan De Turfberg en dat
helder is dat uw medewerking daarbij onmisbaar
is.
Wij hopen velen van u te ontmoeten bij het
Wijkgesprek op 1 maart.
Vanwege de organisatie van de avond vragen
wij u om u aan te melden via onderstaande
antwoordstrook. Stuur deze voor 24 februari in
een envelop naar:
Gemeente Valkenswaard,
wijkgesprek De Turfberg
Antwoordnummer 26
5550 WB Valkenswaard
Een postzegel is niet nodig.

Reageren via website
Bent u verhinderd op 1 maart, maar wilt u wel
meedenken over het WOP? Op de website van
de gemeente Valkenswaard
(www.valkenswaard.nl) vindt u een formulier
waarop u kunt aangeven hoe u over uw wijk
denkt. Ga op de openingspagina bovenin de
‘groene balk’ naar ‘Wonen, verkeer, veiligheid’
en kies vervolgens links in het menu
‘Leefbaarheid’, dan ‘Wijkontwikkelingsplan
Turfberg’ en ‘ Wijkontwikkeling’.
Hebt u geen internet, neem dan contact op met
wijkcoördinator Ton Hendriks van de gemeente
Valkenswaard via telefoonnummer (040)
2083663. Hij werkt ook iedere eerste
woensdagochtend van de maand van 9.00 tot
12.00 uur op locatie in buurthuis D’n Turfberg.

Aanmelden kan ook per mail: stuur voor 24
februari een mailtje met als onderwerp
Wijkgesprek De Turfberg en daarin uw naam en
adres naar: the@valkenswaard.nl
Graag tot ziens op 1 maart!
Met vriendelijke groet,
mede namens Woningbelang en
Woonbedrijf Eindhoven,
Ton Hendriks,
wijkcoördinator gemeente Valkenswaard.

Samen werken aan
een goede wijk Turfberg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Naam:
Straat en huisnummer:
Postcode:
wil graag deelnemen aan het wijkgesprek op 1 maart 2012
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

