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Agenda
Vanaf 19:00  inloop met Koffie en thee

19:30 Opening en

Jaaroverzicht 2015  Tom / Oscar / Bart / Nicole 

19:50 Open Podium (gelegenheid voor iedereen om een korte mededeling of oproep te doen < 5min per onderwerp)

- Schermenproject; - Carmina Burana

20:00 Deel 1van de Informatie markt met de nieuwe plannen van de werkgroepen 

Plein-activiteiten; Openbare Ruimte; Senioren; Energie; Veiligheid; Communicatie

20:30 De Grote Inbraak Quiz door de werkgroep Veiligheid 

21:45   Afsluiting plenaire deel van de bijenkomst

Tot 22:30 Deel 2 informatie markt / napraten. 



Werkgroep Plein Activiteiten 2015

Nieuwjaarsborrel (januari)
Voor de 2demaal en wederom een sfeervol en gezellig 
bijeenkomst waar ook nog iedereen zijn persoonlijke 
wens voor het nieuwe jaar kon maken.

Walking Dinner  (maart)
Voor de 4demaal 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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Paasknutselen (april)
Voor de kleinsten uit onze wijk en wegens groot succes 
in 2015 op herhaling. 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.!

Koningsdag (april)
Wat hebben we genoten van een heerlijke 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!

Werkgroep Plein Activiteiten 2015
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Witzomerstrand Volleybal en Midzomernacht BBQ (juni)
We mogen terug kijken op een zeer geslaagd midzomernacht 
feestje. De kinderen vermaakten zich op het strand, de rest prima 
er omheen met drankjes, goede gesprekken en het uitgebreide –
door t’ Vonderke gesponsorde – BBQ buffet. Het heerlijke weer en 
de mooie liedjes van gitarist Stijn Charpentier maakten het 
helemaal af. 

High Tea (september)
Inmiddels heeft er al voor de 3de maal 
een gezellige en lekkere high tea in het 
parkje plaatsgevonden. Het weer zat niet 
mee dit jaar waardoor de opkomst laag 
was helaas. MAAR we hebben heel veel 
mooie thee- koppen, potten en mutsen 
voorbij zien komen en iedereen was super 
enthousiast.

Werkgroep Plein Activiteiten 2015
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Film in de Loods (oktober)
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! En dankzij 
de gehuurde heaters en glühwein was het lekker warm!

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

En dan een superavondje! Wat veel kindjes waren er op pad! En 
zoveel van deze kinderen kwamen terug naar het plein om 
snoepjes in de mand te doen voor de kinderen die nu in de 
Orangerie wonen. St. Maarten gaat over delen en dat hebben ze 
goed gedaan. Dank jullie wel ouders en kinderen.

Werkgroep Plein Activiteiten 2015



Werkgroep Plein Activiteiten bedankt!
Chris, Jeroen en Ingrid hebben 

afscheid genomen dit jaar. 
Bedankt voor jullie tomeloze 

inzet de afgelopen jaren.

Thomas heeft het team 
inmiddels versterkt maar er is 

plek voor nog meer 
enthousiaste mensen.
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VonderSint en zijn Kwartierpieten 
bezochten wederom het Vonderkwartier. 
Dit jaar starten ze in de Vonderhof en 
brachten ze de cadeau-zakken naar 81 
families met in totaal 203 kinderen. Met 
muziek en acrobaatpieten was het weer 
één groot feest voor klein en groot.

VonderSint 2015
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Communicatie werkgroep
Overzicht 2015
Facebook: 335416 likes

Vondermail:432 personen ontvangen de Vondermail.

In 2015 zijn er 25 verzonden. Top3 geopend:

- 71%: betaald parkeren update 

- 62%: Vonderveilig

- 56% Beste idee

Website: 3989 gebruikers die samen 13724 pagina’s bekeken

Wat in 2016
Primair houden we een faciliterende rol; media ondersteuning

Extra aandacht voor specifieke projecten (‘Groeten uit Eindhoven’, 
Carmina Burana, … )

Aktief op zoek naar ‘verhalen uit de wijk’ (publicatie op website).

Frank

Ray

Willy

Mariska

Ivo

Karin

José



• Op 21 maart NL doet hebben we het parkje aan de 
Hagenkampweg Noord onder handen genomen. De 
vrijwilligersdag werd in onze wijk gesteund door B&G 
hekwerken die zich die dag hebben aangesloten als vrijwilliger 
voor onze wijk. Het park is opgeruimd, er zijn nieuwe palen 
geplaatst rondom de speeltuin, nieuwe hekjes rondom de perken 
zijn geplaatst en het voetbalveld is opnieuw ingezaaid.

• De straatverlichting op het Lodewijk Napoleonplein is 
vervangen.

• Er zijn bloembollen uitgedeeld tbv de boomspiegeltuintjes. We 
juichen het aanleggen hiervan en het aanleggen van 
geveltuintjes toe!
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Werkgroep Openbare Ruimte

Samen met trefpunt groen hebben we ons hard gemaakt voor 
het behoud van 23 populieren in het Genderpark. Uiteindelijk 
worden er 6 ipv 23 bomen gekapt. Deze 6 waren in een erg 
slechte staat en leveren een gevaar op voor de gebruikers van 
het park.
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Werkgroep Openbare Ruimte
• Er is 2x een rondgang door de wijk gemaakt met de gemeente. De 

eerste keer met wethouder Yasin Torunoglu. Aansluitend met de 
beheerder stedelijk groen en de beheerder verkeersmeubilair. We 
hebben knelpunten besproken en wensen aangegeven. Hierdoor zijn 
er verkeersborden en straatnaamborden verplaatst of geplaatst, 
zijn een aantal bomen toegezegd, wordt aanplant aan de noordzijde 
van het Lodewijk Napoleonplein opgeknapt en wordt het 
vogelzangterrein aangepakt. Dit laatste plan is in te zien in de stand 
van de KOR.

• Er is graffiti verwijderd op het podium van het Lodewijk 
Napoleonplein.

• We hebben een klusdag op het Lodewijk Napoleonplein gehouden om 
het plein te verfraaien.

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

Er zijn 2 prachtige boombakken gemaakt die 
tijdens de komende NL doet op 12 maart 

worden geplaatst en onthuld. Iedereen is die 
dag weer van harte uitgenodigd om samen 

met wijkbewoners de bakken te plaatsen, te 
vullen, bomen te planten, de wijk te 

verfraaien enz.

BillHarry
Paul Paul

Arjan

We zijn hard op zoek naar nieuwe leden!



Betaald Parkeren

Lopende zaken
Mecklenburgstraat (enquêtebrief verstuurd, tot 7 maart invullen)
Hendrik Casimirstraat informatieavond volgende week
Vonderweg handtekeingen lijst ontvangen

Meer dan 150 mensen hebben op 24 november 2015 de informatie avond over 
betaald parkeren bezocht. 

Uitslag straat 
enquêtes.

2xGroen krijgt 
betaald parkeren, 

Geel is nog in 
beraad 



Senioren werkgroep 2015

• Senioren dag was een groot succes 
met 60 senioren uit de wijk en 10 uit 
het Vonderhof

14

LeonieHans Don Peter Cees

Thema van de werkgroep is: “wat doen wij aan eenzaamheid en gebrek 
aan buurtcontacten van senioren”



Senioren werkgroep 2015

• Het schermenproject om senioren een 
digitaal loket te bieden is van start 
gegaan.
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LeonieHans Don Peter Cees

Thema van de werkgroep is: “wat doen wij aan eenzaamheid en gebrek 
aan buurtcontacten van senioren”
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Senioren werkgroep 2015
Een goede buur is beter dan een verre vriend! 

Vonderburen nog steeds actief 
• 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+ of de Vondersoep 

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

contact : 06-21474397 (Hester Bongenaar) of 06-11270482 (Don Hansen) of 

vonderbuur@vonderkwartier.nl

Nog niet elke straat heeft een contactpersoon! Interesse? 

vonderbuur@vonderkwartier.nl

Carmina Burana
voorbereiding gestart 

zo dadelijk meer

mailto:vonderbuur@vonderkwartier.nl
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Bestuurwijzigingen 2015

• Scheidende en nieuwe bestuursleden
- Hans is onlangs gestopt met bestuur en senioren.

Hans bedankt voor je creatieve en inspirerende 
bijdrage

• De rest van het bestuur.

IrisLieke

Hans

Paul Willy Tom Nicole



Werkgroep Energie
• Op naar een energieneutraal Vonderkwartier

• Bewustwording als startpunt:
- Weten wat je verbruikt

- Weten waar je het aan verbruikt

- Weten waar je kunt besparen

- (binnenkort) Weten hoe je op kunt wekken

• Samenwerking met gemeente 
Eindhoven, TU/e en Buurkracht (Enexis)

• Oscar, Dirk, Nicole, Wim én Marc
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Werkgroep Energie in 2015
• Informatieavond ‘Energie besparen doen we samen’

i.s.m. Brabantse Milieufederatie (januari)

• Energiekostenmeters in 
bruikleen voor bewoners

19



Werkgroep Energie in 2015
• Energiecursus i.s.m. KlimaCoaches Brabantse 

Milieufederatie (april)

• Energy Cafe (november)
- Brainstorm met Team Energy, 

TU/e studenten
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Werkgroep Energie in 2015

• Samenwerking gestart met Buurkracht
- Al 108 huishoudens doen mee op 

www.buurkracht.nl/vonderkwartier

- Startbijeenkomst op 8 oktober in Summa 

21

http://www.buurkracht.nl/vonderkwartier


Werkgroep Energie in 2015
• Actie Gevelfoto’s warmtecamera

- Totaal 50 deelnemers, i.s.m. TU/e
en W/E adviseurs

• Collectieve actie 
spouwmuurisolatie

- Al ruim 70 deelnemers, 
deelname nog mogelijk!

• Koppel je slimme meter
buurkracht.nl/vonderkwartier
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Werkgroep Energie in 2015
• Energiefiets op beachvolleybaltournooi (juni)

• Inclusief TV optreden op RTL4! (november)
23

https://youtu.be/WgfCuTr0vtU
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Werkgroep Veiligheid

Willemijn (voorzitter), Bart, Germaine, Nicole & Oscar
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Activiteiten 2015-2016
• Enquête onder de wijkbewoners over criminaliteit en veiligheid

• Sinds zomer 2015 iedere week looprondes met vrijwilligers

• Samenwerking met wijkagenten Guido & Karin en de gemeente

• Flink aantal gecertificeerde buurtpreventen

• Bijeenkomsten met andere buurtpreventieteams

• Flyeractie tijdens carnaval

• Deelname aan het Donkere Dagen Offensief

• Meldingen via de Buiten-Beter App

• Berichten op Facebook over ‘verplaatste’ fietsen e.d.

• En na de pauze: de Grote Inbraak Quiz!!!
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Ons doel: een veilig Vonderkwartier!
Dit gaan we doen door:
•meer lopers te werven (loop mee!!!)
•meer preventie, o.a. via uitdelen van ‘voetjes’
•collectieve kortingen te regelen bij verzekeringen
•meer straat-app-groepen te maken (heeft jouw straat er al eentje?)

Meelopen of vragen? Mail ons op veiligheid@vonderkwartier.nl!



Financiën wijk
Uitgaven Werkelijk Begroot Inkomsten Werkelijk Begroot

Wijkblad/website € 137,97 € 300,00 Subsidie Gemeente 2015 € 5.250,00 € 5.250,00

Kopieën/drukwerk € 78,53 € 300,00 Rente Spaarrekening € 27,88

Zaalhuur/vergaderkosten € 91,80 € 350,00 Vonderboek € 373,24 € 300,00

Onderhoud/Aanschaf Materialen € 968,29 € 0,00 Subsidie NL Doet € 400,00 € 350,00

Kantoorartikelen € 0,00 € 0,00 Subsidie Seniorendag € 350,00

Contributies/lidmaatschappen (ING) € 185,28 € 190,00 Opbrengst OranjeFonds Collecte € 74,12

Vrijwilligersvergoedingen € 0,00 € 100,00 Subsidie Burendag € 290,00

Representatie € 168,54 € 100,00

Werkgroep Communicatie € 0,00 € 200,00

Werkgroep Energie € 225,68 € 300,00

Werkgroep Kwaliteit Openbare Ruimte € 933,90 € 500,00

Werkgroep PleinActiviteiten € 2.611,13 € 2.600,00

Werkgroep Senioren € 450,06 € 200,00

Werkgroep Veiligheid € 0,00 € 0,00

Werkgroep Vondersint € 41,21 € 50,00

Wijkprojecten € 807,39 € 1.000,00 Verlies € 224,54

Totaal € 6.699,78 € 6.190,00 Totaal € 6.699,78 € 6.190,00

Eigen Vermogen op 31-12-2015: € 4.031,70
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Activiteiten Wijk & Plein

Nieuwjaarsborrel € 43,03

Samen Besparen bijeenkomst Energie € 14,08

Jaarvergadering € 265,51

Walking Dinner € 79,45

NL Doet, opknappen parkje Prinsenhof € 533,90

Paasknutselen € 34,03

Koningsdag fietsversierwedstrijd € 92,49

Beach volleybal toernooi € 1.602,26

High Tea € 97,38

Seniorendag bij het Summacollege € 100,06

Buurkracht bijeenkomst Samen Besparen € 211,60

Film in de loods voor jong & oud € 447,17

Sint Maarten knutselen en optocht € 143,74

VonderSint € 41,21

Straatfeest Anna Paulownastraat € 150,00

Straatfeest Graaf Adolfstraat € 318,00

Straatfeest Maria Stuartstraat € 70,00

Straatfeest Julianastraat-WdZ-Nassaustraat € 160,00

Straatfeest Hendrik Casimirstraat € 109,39

Totaal € 4.513,30

• Subsidiebedrag 2015: €5250

• Subsidiebedrag 2016: €5190
– +€300 voor preventie en €400 voor NLDoet

• Begroting: €1000 voor straatactiviteiten, 

€1340 voor organisatiekosten, €4400 voor 

wijkactiviteiten en projecten: tekort € 850

• Extra Financiering : 
– Seniorendag, Burendag

– Oranje Fonds Collecte 17-21 mei: 50%

• Kascontrolecommissie

Vraag subsidie aan voor jouw 

straatactiviteit vóór 1 april!

Financiën wijk
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Agenda
Vanaf 19:00  inloop met Koffie en thee

19:30 Opening en

Jaaroverzicht 2015

19:50 Open Podium (gelegenheid voor iedereen om een korte mededeling of oproep te doen < 5min per onderwerp)

- Schermenproject; - Carmina Burana

20:00 Deel 1 Informatie markt met de nieuwe plannen van de werkgroepen 

Plein-activiteiten; Openbare Ruimte; Senioren; Energie; Veiligheid; Communicatie

20:30 De Grote Inbraak Quiz door de werkgroep Veiligheid 

21:45   Afsluiting plenaire deel van de bijenkomst

Tot 22:30 Deel 2 informatie markt / napraten. 



Schermenproject werkgroep senioren Vonderkwartier

Besloten e-community voor 55+ers Vonderkwartier 

Doel:

• Meer 55+ers betrekken bij het wijkgebeuren

• 55+ ers mogelijkheid bieden voor meer contacten + activiteiten

• 55+ ers vertrouwd maken / houden met internet, pc, labtop en digitale wereld

• Toekomst: ook contact met arts en andere zorgverleners

= ‘ouderen’ kunnen zelfstandig thuis en in de wijk blijven wonen

Samenwerking met Summa-Lokaal+

• Contact met de wijk; contact studenten mbo-zorg en wijkbewoners (zorg, activiteiten)

• Helpdesk studenten mbo-ICT voor deelnemers ‘schermenproject'





342 oktober 2015 Schermenproject

Schermenproject, demonstratie



Schermenproject werkgroep senioren Vonderkwartier

Meer informatie: 

• Werkgroep senioren Vonderkwartier: 
Don Hanse (voorz), Leonie Hendriks, Peter Klaver, Kees Scheffers,
Leny Westeijn (stagiaire) 

E-mail: c.scheffers@chello.nl; p.klaver4@gmail.com; l.westeijn@telfort.nl

• Summa-Lokaal+ (o.a. helpdesk ‘scherm’): zij-ingang tegenover flats
Op afspraak, tel.: 040 – 2695727 (Lokaal+)
E-mail: m.zwamborn@summacollege.nl
Website: http://lokaal-plus.nl

mailto:c.scheffers@chello.nl
mailto:p.klaver4@gmail.com
mailto:l.westeijn@telfort.nl
mailto:info@lokaal-plus.nl
mailto:m.zwamborn@summacollege.nl
http://lokaal-plus.nl/

