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Beste buurtbewoners,
Wijkgesprek op 1 maart
Velen van u kwamen op 1 maart naar de
bewonersavond over het Wijkontwikkelingsplan
(WOP) Turfberg. We zaten die avond met zeker
130 wijkbewoners in basisschool De Smelen!
Daar presenteerden leerlingen van de
basisschool hun projecten over Turfberg.
Sommigen hadden een plattegrond of
fotocollage gemaakt. Drie groepjes lieten een
heuse powerpoint-presentatie zien.

• drugsdealers aanpakken
• bewoners betrekken bij herontwikkeling
Bosstraat
• wijkcentrum realiseren op terrein
Dennenberg
• sociaal contact bevorderen
• hondenpoep
• rommel Grote Meer
• meer pinautomaten
• meer brievenbussen
• Bosstraat: paaltjes weg
• Bosstraat: paaltjes blijven.
Dit is slechts een kleine greep uit de reacties.
U ziet: de vragen en opmerkingen staan soms
tegenover elkaar: niet iedereen denkt hetzelfde.
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Daarna kwamen de wijkbewoners aan de beurt.
Zij konden hun vragen en opmerkingen kwijt
over wat ze goed en minder goed van en in de
wijk vonden.
We hebben gewerkt met 5 thema’s: Openbaar
gebied, parkeren en verkeer, wonen in Turfberg,
jong zijn in Turfberg, oud worden in Turfberg.
Per thema konden opmerkingen gemaakt
worden en groene (voor goed) en rode (voor
minder goed) punaises op een plattegrond van
de wijk worden geprikt.
Uw inbreng
Enkele zaken die gemeld zijn:
• geen hangplekken
• een overdekte hangplek
• relatie buurthuis en jongeren

Natuurlijk wachten we niet op de vaststelling
van het WOP als we zaken nu al kunnen
aanpakken. Zo gaan we bekijken of we iets
kunnen doen aan de stoep bij de EMTÉ aan de
Leenderweg en zal binnenkort een tijdelijke
snelheidsmeter in de Weteringstraat komen.
Maar niet alles wat wordt gevraagd, kan worden
uitgevoerd. Zo is gevraagd om in enkele
woonstraten (meer) te strooien bij gladheid: in
woonstraten wordt niet gestrooid in
Valkenswaard (en trouwens in bijna geen enkele
gemeente). Daar verandert het WOP niets aan.
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De tweede bewonersavond
Op woensdag 18 april houden wij de tweede
bewonersavond in de tijdelijke huisvesting van
basisschool De Vlaswiek aan de Warande 65.
Daar wordt een galerij opgebouwd met de
resultaten van de inspanningen van de kinderen
van die school.
U bent van harte welkom. Er is dan ook
gelegenheid om wensen, ideeën kenbaar te
maken en vragen te stellen.
Aan het begin van het wijkgesprek presenteren
leerlingen van De Vlaswiek hun ‘Kijk op de
wijk’. Kom ook en hoor wat de scholieren van
de Turfberg vinden!
Uw inbreng blijft belangrijk!
In andere wijken met een wijkontwikkelingsplan
zijn buurtbewoners actief in een wijkcommissie.
Zij houden zich bezig met de uitvoering van het
plan. Wij willen ook in Turfberg graag een
wijkcommissie vormen. Er hebben zich al
enkele enthousiaste bewoners gemeld, maar we
kunnen er nog meer gebruiken. Bent u
geïnteresseerd? Laat het ons weten! Dat kan op
de bewonersavond, maar ook per e-mail. Stuur
een mailbericht met uw naam en adresgegevens
naar Ton Hendriks, the@valkenswaard.nl

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.
Kom ook naar het Wijkgesprek
Wij hopen velen van u weer te ontmoeten bij het
tweede Wijkgesprek op 18 april in basisschool
“de Vlaswiek”. We beginnen om 18.30 uur.
De avond duurt tot uiterlijk 20.00 uur.
Graag tot ziens op 18 april!
Met vriendelijke groet,
mede namens Woningbelang en
Woonbedrijf Eindhoven,
Ton Hendriks,
wijkcoördinator gemeente Valkenswaard.

Vervolg?
Na 18 april gaan wij met uw opmerkingen,
wensen en ideeën aan de slag en gaan we deze
verwerken in het WOP.
Reageren via website
Bent u verhinderd op 18 april, maar wilt u wel
meedenken over het WOP? Op de website van
de gemeente 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’.

Samen werken aan
een goede wijk Turfberg

