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Agenda
20:00 Opening en agenda 

20:05 Jaaroverzicht 2014 Tom

20:30 Financieel Overzicht  Nicole

20:35 Nieuwe werkgroep Energie Dirk

20:45 Nieuwe werkgroep Veiligheid Willemijn

20:50 Informatie markt van de werkgroepen en anderen

 Plein-activiteiten: plannen voor komend jaar; ……

 Openbare Ruimte: zwerfaval; Nldoet; Geveltuintjes, Boomspiegels

 Senioren: Schermenproject, Vonderbuur; Gevel Gedichten; 

 Energie: 

 Veiligheid:  

 Genderpark

21:30 Open Podium  gelegenheid om zelf een oproep of mededeling aan de gehele vergadering te doen. 

Meld je even aan bij de voorzitter Tom

Vervolg Informatie markt

22:00 Einde bijeenkomst



Jaaroverzicht Activiteiten 2014

Walking Dinner  (15 maart)

3 verschillende huizen, 3 verschillende gerechten, 
3 X 3 verschillende stellen, 3 verrassende 
ontmoetingen... Het was superleuk!

Voor de 3
de

maal en wederom een groot succes. Na 
weken verheugen op deze avond konden we van start. 
Er kwamen weer de meest verrassende gerechten 
voorbij! 
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Jaaroverzicht Activiteiten 2014
Paasknutselen (16 april) 
Een nieuwe activiteit voor de kleinsten uit onze wijk. 
Met veel enthousiasme zijn er in ‘t Vonderke 
eierdopjes, eiermandjes en andere paasversieringen 
gemaakt. Als afsluiting hebben we samen met de 
paashazen eieren gezocht rondom het plein. Wegens 
groot succes zien we deze activiteit ook in 2015 weer 
terug!

Koningsdag (26 april)
Wat hebben we genoten van een heerlijke eerste 
Koningsdag!  Op het plein begon de dag met een 
drukbezochte fietsversierwedstrijd. De opkomst was 
groot en de fietsen waren prachtig versierd. Ook in de 
middag was er veel gezelligheid op het plein met alle 
rommeltjes en gezellige muziek!
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Beach Rugby & Beach Volleybal (5 & 6 juli)
Beach Volleybal is het jaarlijks terugkerend spektakel 
dat zijn weerga niet kent. Een unieke setting met maar 
liefst 120 kuub zand, professionele volleybalnetten, 
ballen en fluitjes en een gezamenlijke swingende 
warming-up. Dat zijn de ingrediënten voor een sportief 
dagje op het plein. Op zaterdag was er dit jaar voor de 
jeugd een Beach Rugby clinic georganiseerd. 

High Tea (31 augustus)
Na het succes van de eerste editie was er ook 
dit jaar weer een high tea in het park. We 
hebben heel veel mooie thee- koppen, potten en 
mutsen voorbij zien komen. Iedereen was super 
enthousiast en we hebben met zijn allen genoten 
van elkaar, het eten en het weer! 

Jaaroverzicht Activiteiten 2014
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Film in de Loods (20 september)
Ook dit jaar waren er weer 2 mooie films te zien op 
een groot bioscoopscherm. Zowel voor jong en oud 
voorzien van een lekker hapje en drankje!

Sint Maarten (11 november)
Het is elk jaar weer een vrolijke boel met al die mooie lichtjes 
door de straten. Zingende kinderen en de muzikanten maken het 
feest compleet. Niet te vergeten al die mensen die iets lekkers 
hebben klaarliggen voor de ijverige artiesten in de dop. 

Jaaroverzicht Activiteiten 2014

Lampion knutselen (5 november)
Gezellig op de woensdagmiddag met z’n allen in ‘t 
Vonderke een lampion knutselen voor Sint Maarten!



Pleincommissie bedankt!

Chris, Francine, Ingrid, Jeroen, Kelly, Madelon, Ray en Iris
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VonderSint en zijn Kwartierpieten (5 dec)
bezochten wederom het Vonderkwartier. Dit jaar 
starten ze in de Vonderhof en bezochten 74 
families met 180 kinderen. Voor het 2de jaar met 
muziekpieten was het weer één groot feest voor 
klein en groot.

VonderSint 2014
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Werkgroep Openbare Ruimte
• Er is gestart met een testdag ‘supporter van schoon’ waarbij met 

behulp van wijkbewoners het zwerfafval wordt opgeruimd. 

• 21 maart is het NL doet. Die dag nemen we het parkje aan de 
Hagenkampweg Noord onder handen. Iedereen is welkom om met de 
werkgroep te snoeien, vegen, afval op te ruimen, het voetbalveld in te 
zaaien enz.

• De straatverlichting op het Lodewijk Napoleonplein wordt vervangen.

• We gaan dit jaar weer een rondgang maken door de wijk om te 
inventariseren wat de staat van de openbare ruimte is.

• Er zijn afgelopen jaar de nodige boomspiegeltuintjes aangelegd. We 
juichen het aanleggen hiervan en het aanleggen van geveltuintjes toe!

• In het weekend van 26 september vindt burendag plaats. Ook dan 
zullen we weer een activiteit plannen. Informatie volgt nog.

• Gebruik de ‘buiten beter’ app op je telefoon om melding te doen van 
‘problemen’ in de openbare ruimte zoals zwerfaval, kapotte 
verlichting/ bestrating enz.

• We zijn hard op zoek naar nieuwe leden!

Bill

Harry

Paul

Paul

Arjan



Tja er was toch iets met een boom op het Lodewijk Napoleon plein?
Na jaren van soebatten met de gemeente en door volharding van Freek Rurup
Is er dan eindelijk een Els geplaatst.



Meer openbare Ruimte
• Herinrichting Genderpark is gestart.

• Inloop avond op 18dec was niet geflyerd 
in de wijk  Helaas door langdurige 
ziekte en vakantie vandaag niemand 
beschikbaar vanuit de gemeente voor 
toelichting

• Vandaag en komende week verzamelen we 
alle vragen en plannen we een nieuwe 
bijeenkomst met de vragenstellers en de 
gemeente.

• Presentatie materiaal op de beamer 
beschikbaar in de informatie markt.
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• Parkeer overlast Summa college  Graaf Adolfstraat krijgt 
betaald parkeren. Dit is inclusief de parkeerplaatsen aan een 
zijde aan de Willem de Rijkelaan.



Veranderingen in Welstand
• De gemeente is al geruime tijd bezig om de welstand te reorganiseren

• In november 2014 is een nota opgesteld door Eisse Kalk van Agora Europa en Flip 
ten Cate van Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, getiteld Inwonersparticipatie bij 
Omgevingskwaliteit. Deze nota is op een aantal discussieavonden bediscussieerd. 
Ook de wijkvereniging heeft hieraan deelgenomen in de persoon van Leo van Hout.

• In de nota wordt voorgesteld om een experiment uit te voeren waarin nieuwe 
vormen van welstandstoezicht kunnen worden getoetst. Daarbij kan de rol van 
bewonersorganisaties variëren van weinig bemoeienis tot veel bemoeienis.

• Er is sprake van een 5-tal woonbuurten, die in het experiment kunnen meedoen. 
Tijdens de avond is wel gezegd dat dit buurten moeten zijn waar nog wel 
ontwikkelingen zijn (dus bouwen of herstructureren). Gebieden die buiten het 
experiment vallen blijven dan (tijdens de experimentperiode van 1,5 a 2 jaar en 
waarschijnlijk langer) onder het huidige regiem.

• Buurten kunnen zich aanmelden voor dit experiment. 

• Het bestuur stelt voor om dit te doen en heeft een concept brief opgesteld.

• Ik heb achtergrond informatie beschikbaar als u geïnteresseerd bent
12



Senioren werkgroep 2014
• Vonderhof wordt verpleeghuis, geen spilfunctie 

wijk meer!   Activiteiten worden nu meer 
georganiseerd ism LOKAAL+ (Summa College): 

- Opstart van ‘schermenproject’

- En overname van ‘geheugensteuntje’

• Gevel gedichten was een groot succes: nieuwe 
oproep voor vrijwilligers om nieuw gedicht te 
organiseren en het herstellen van een bestaand 
gevelgedicht. 

• Het project Vonderbuur draait en samenwerking 
met LOKAAL+ krijgt vorm. 
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Leonie

Hans

Don

Peter
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VonderBuur
Contactpersoon in de wijk of in de straat

Gestart met 5, maar inmiddels 20 personen!

Wat kan een VonderBuur doen:

• sociale samenhang in de wijk bevorderen

• informele contacten onderhouden, vertrouwen winnen en het stimuleren tot het deelnemen aan 
activiteiten in de wijk

• mensen samenbrengen die iets voor elkaar kunnen betekenen, of kleine diensten kunnen verlenen, 
bijvoorbeeld via Lokaal+

• samen eens een boodschap doen of een wandeling maken of een kopje koffie drinken

Ook met eigen ideeën of vragen kunt u terecht bij de VonderBuur: vonderbuur@vonderkwartier.nl,

en tussen 19.00 en 20.00 kunt u bellen met Hester (06-21474397) en Don (06-11270482)

Resultaat 2014: 7 verbindingen gelegd, waarvan 3 incidenteel en 4 structureel

Plan 2015:  Overzicht maken aanbod 20 Vonderburen

Want: Een goede buur is beter dan een verre vriend!

mailto:vonderbuur@vonderkwartier.nl
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Communicatie werkgroep 2014
Aanpassingen aan de Website

Nieuwe huisstijl voor de flyers

Facebook ( 227 335 likes) 

Twitter ( 104 126 volgers) en 260 tweets verstuurd; 

De Vondermail (circa 400 adressen) omgezet naar Chimpmail.

Astrid heeft afscheid genomen, 

Bedankt voor al je bijdragen Astrid!

Nieuwe werkgroepleden: José van Brussel en Karin van Leeuwen

Ideeën voor 2015: Online ‘Walking Dinner Receptenboek’, Verhalen uit de 
wijk, Geschiedenis, Foto wedstrijd, Web rebus, revival buurtkrant,…? 
Laat ons weten wat jij vindt!

Frank

Ray

Willy

Mariska

Ivo

Karin

José



Heruitgave Vonderboek afgeblazen
• 210 exemplaren waren nodig om een sluitende begroting te krijgen. In dec’14 stond 

de teller op 80 stuks. De vereniging en een lid stonden garant voor 70 stuks. 

• Mark en Freek hebben zo een beetje alles gedaan wat je kon doen: 85% van de 
straten is huis-aan-huis bezocht, een aantal makelaars bezocht, publicatie gehad in 
Groot Eindhoven en onlangs nog in het ED. Deze laatste heeft 6 of 7 exemplaren 
opgeleverd.

• We zijn ervan overtuigd dat iedere wijkbewoner die enigszins belangstelling zou 
kunnen hebben voor het boek, van de voorgenomen herdruk op de hoogte is. Nieuwe 
belangstelling uit de wijk verwachten wij nihil.

• Daarnaast is het zo dat die 60 exemplaren die nog zouden moeten worden verkocht 
in de zelfde 'markt' terecht komen als de boeken die via jou en de wijkvereniging 
moeten worden verkocht. Met andere woorden: we gaan vissen uit dezelfde vijver.

• Vandaar ons gezamenlijke besluit “met pijn in ons hart” om de heruitgave te 
stoppen

• Mark en Freek bedankt voor al het werk wat jullie er helaas vergeefs ingestoken 
hebben.
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Bestuur Wisseling 2014

• Scheidende en nieuwe bestuursleden
- Iris Martens neemt het stokje over van Jeroen Klomp.

Jeroen bedankt voor al die jaren en Iris succes

• De rest van het bestuur.

Iris Jeroen

Lieke Hans Paul Willy Tom Nicole
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Agenda
20:00 Opening en agenda 

20:05 Jaaroverzicht 2014 Tom

20:30 Financieel Overzicht  Nicole

20:35 Nieuwe werkgroep Energie Dirk 

20:45 Nieuwe werkgroep Veiligheid Willemijn

20:50 Informatie markt van de werkgroepen en anderen

 Plein-activiteiten: plannen voor komend jaar; ……

 Openbare Ruimte: zwerfaval; Nldoet; Geveltuintjes, Boomspiegels

 Senioren: Schermenproject, Vonderbuur; Gevel Gedichten; 

 Energie: 

 Veiligheid: 

 Genderpark

21:30 Open Podium  gelegenheid om zelf een oproep of mededeling aan de gehele vergadering te doen. 

Meld je even aan bij de voorzitter Tom

Vervolg Informatie markt

22:00 Einde bijeenkomst



Financiën wijk

• Subsidiebedrag 2015: Gemeente €5250, NL Doet €400, Burendag €400

• Geplande besteding: €1000 voor straatactiviteiten, €1340 voor organisatiekosten, 
€3850 euro voor wijkactiviteiten en projecten

• Collecte Oranjefonds: 50% voor wijk

• Kascontrolecommissie

Vraag subsidie aan voor jouw 
straatfeest vòòr 1 april!

Uitgaven Werkelijk Begroot Inkomsten Werkelijk Begroot

Wijkblad/website 81,98 300,00 Subsidie 2014 5190,00 5190,00

Kopieën/drukwerk 780,81 500,00 Rente Spaarrekening 38,86

Zaalhuur/vergaderkosten 342,70 350,00 Geveltuintjes project 933,50 933,50

Onderhoud/Aanschaf Materialen 263,04 0,00 Subsidie NL Doet 450,00 450,00

Kantoorartikelen 0,00 0,00

Contributies/lidmaatschappen (KVK, ING) 167,70 190,00

Vrijwilligersvergoedingen 15,00 100,00

Representatie 62,76 100,00

Werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte 1168,48 1033,50

Werkgroep Vondersint 94,13 200,00

Werkgroep Senioren 50,82 200,00

Wijkactiviteiten/projecten 801,50 1000,00

Werkgroep PleinActiviteiten 2817,12 2600,00

Totaal 6646,04 6573,50 Totaal 6612,36 6573,5

Verschil -33,68

Activiteiten Wijk & Plein

Voorlichting Luchtkwaliteit 

Mauritsstraat 107,87

Straatfeest M Stuartstraat 209,96

Straatfeest H Casimirstraat 176,27

Straatfeest Juliana-WdZ-

Nassaustraat 196,10

Mozaieken Straattegels 111,30

Walking Dinner 106,44

Paasknutsel 57,90

Koningsdag 125,74

BeachVolleybal/Rugby 1974,78

High Tea 172,20

Film in de loods 268,45

Sint Maarten 111,61

Totaal 3618,62

Eigen vermogen €4256,24



Werkgroep Energie

Missie Energieneutraal Vonderkwartier

Visie Het zelf starten én ondersteunen van 

initiatieven op het gebied van 

energiebesparing & duurzame energieopwekking

voor én door bewoners in het Vonderkwartier.

energie@vonderkwartier.nl
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Oscar Dirk Nicole Wim



Doelen

• Bewustwording vergroten

- Weten wat je verbruikt

- Weten waaraan je het verbruikt

- Weten waar je kunt besparen

• Kennis verzamelen en delen

22



Energy Battle
(November 2014)

Resultaat Vonderkwartier:

• 10 gezinnen besparen

16% stroom en 13% gas

Enkele tips van deelnemers:

• Maak je verbruik inzichtelijk!

• Zet de verwarming 's nachts op 14 graden.

• Welke apparaten moet er echt de hele dag aan moeten staan?

• Tijdschakelaar op vloerverwarmingspomp en keukenboiler.

• Computer- en televisiespullen op 1 stekkerdoos met kill-switch.

• Temperatuur van de verwarmingsketel lager (van hoog naar 65 °C).

• Bewust kiezen op welke temperatuur je wast (ik kies nu vaker 40 °C) en de vaat wast.
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In samenwerking met:

Enkele weetjes en tips:

• Verbruik in Vonderkwartier is 5 kton CO2/jaar, 9 windturbines, 45000 zonnepanelen.

• Gedragsverandering en kleine maatregelen: 20% energiereductie.

• Een huis van <1965 verbruikt ongeveer 2x zo veel gas als van >1980.

• Spouwmuurisolatie betaalt zich binnen 4 jaar terug.

• Koelkast of vriezer ouder dan 10 jaar: vervangen!
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“Energiebesparen doen we samen”
(22 Jan 2015)



Plannen 2015
• Bundelen van kennis en informatie uit de wijk, bijvoorbeeld.

- Gevelisolatie (er is al veel kennis om te delen!)

- Vloerisolatie

- Isolatie glas-in-lood

• Introductie Buurkracht: acties starten.
Collectief isoleren; collectief inkopen.

• TU/e studenten onderzoek laten doen naar

energiebesparingsmogelijkheden in de wijk.
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Meld je (aan)

• Morgen !! Eerste cursusdag Energiebesparing
Vitalis Engelsbergen (M. van Bourgondiëlaan 8)
1930-2200 uur

• Donderdag 19 maart Brainstorm “Energie(ke) activiteiten”

• Als je een energieverbruik/-kostenmeter wilt lenen.

• Als je meer wilt weten over isolatie of juist ervaringen wilt delen.

• Als je iets wilt met zonnepanelen.
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Discussie zonnepanelen

• Ander alternatief is het postcoderoosmodel  Panelen in eigendom van bewoners
op een centrale plek in (de buurt van) de wijk: Belastingkantoor? Summa college?

• Op dit moment niet rendabel.
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Vonder Veiligheid

• Een nieuwe werkgroep die de buurt veiliger wil maken. Net gestart en begonnen 
met informatie verzamelen. 

• Wist U dat er gemiddeld elke 3 dagen een poging tot inbraak wordt gedaan in 
onze wijk?

• De werkgroep is nog klein en kan nog nieuwe leden gebruiken. Op de vergadering 
melden zich spontaan 2 nieuwe leden.
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Agenda
20:00 Opening en agenda 

20:05 Jaaroverzicht 2014 Tom

20:30 Financieel Overzicht  Nicole

20:35 Nieuwe werkgroep Energie Dirk

20:45 Nieuwe werkgroep Veiligheid Willemijn

20:50 Informatie markt van de werkgroepen en anderen

 Plein-activiteiten: plannen voor komend jaar; ……

 Openbare Ruimte: zwerfaval; Nldoet; Geveltuintjes, Boomspiegels

 Senioren: Schermenproject, Vonderbuur; Gevel Gedichten; 

 Energie: 

 Veiligheid: 

 Genderpark

21:30 Open Podium  gelegenheid om zelf een oproep of mededeling aan de gehele vergadering te doen. 

Meld je even aan bij de voorzitter Tom

Vervolg Informatie markt

22:00 Einde bijeenkomst
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Agenda
20:00 Opening en agenda 

20:05 Jaaroverzicht 2014 Tom

20:30 Financieel Overzicht  Nicole

20:35 Nieuwe werkgroep Energie Dirk

20:45 Nieuwe werkgroep Veiligheid Oscar

20:50 Informatie markt van de werkgroepen en anderen

 Plein-activiteiten: plannen voor komend jaar; ……

 Openbare Ruimte: 

 Senioren: Schermenproject, Vonderbuur; Gevel Gedichten; 

 Energie: 

 Veiligheid: 

 Genderpark

21:30 Open Podium  gelegenheid om zelf een oproep of mededeling aan de gehele 
vergadering te doen. Meld je even aan bij de voorzitter Tom

Vervolg Informatie markt

22:00 Einde bijeenkomst
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Hier staan we voor

Het bestuur van de wijkvereniging wil een toegankelijk platform zijn voor alle
bewoners van de wijk om hen te informeren, te motiveren, te stimuleren en te
activeren op de vele terreinen die betrekking hebben op een aangename en veilige
woon omgeving voor jong en oud.

Met haar activiteiten wil de wijkvereniging bijdragen aan het stimuleren van sociale
betrokkenheid, saamhorigheid en gemeenschapszin in de wijk. Verder zetten wij
ons in om het unieke karakter van het Vonderkwartier te behouden ten aanzien van
architectuur, gemengde bewoning in een kindvriendelijke woonwijk.

Voor officiële instanties, dit is meestal de gemeente, is de wijkvereniging een
doorgeefluik naar bewoners van de wijk. Op verzoek van en in overleg met
bewoners wil de wijkvereniging de belangen van de wijk kanaliseren, bemiddelen en
behartigen zowel binnen de wijk als bij officiële instanties. In alle gevallen zal het
bestuur van de wijkvereniging een onafhankelijke positie innemen.


