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Senior medewerker woonomgeving:

Op bezoek bij Inez Wagemakers

“Dit noemen wij generalisatie”, aldus 
Inez Wagemakers. “De gemeente 
Eindhoven heeft nu bewust gekozen 
om de stadsdeelkantoren in één ge-
bouw onder te brengen. Het grote 
voordeel is dat de lijnen kort gehouden 
kunnen worden. We hopen hiermee te 
bereiken dat we slagvaardiger kunnen 
werken”.

Senior medewerker woonomgeving 
stadsdeelteam Stratum?
Wagemakers: “De functienaam dateert 
uit het verleden. Wellicht dat in de 
toekomst de naam veranderd gaat 
worden, waardoor hij dichter bij de 
burgers staat”.

De nu 28-jarige Inez Wagemakers 
begon haar carrière als makelaar, ge-
volgd door de functie van Senior klant-
beheerder bij de Stichting Woon bedrijf 
SWS/Hhvl, kortweg Woonbedrijf. Van-
uit deze betrekking kreeg ze steeds 
meer interesse om vanuit de andere, 
niet commerciële kant met mensen 
te praten. Omdat ze door haar werk 
regelmatig contact had met de 
gemeente besloot ze op de vrij-
gekomen vacature te solliciteren. Haar 
functie bij de gemeente ziet ze als 
zuiver intermediair: “Een van de leuke 

kanten van onze functie is dat we met 
veel mensen te maken hebben en dus 
veel mensen (moeten) kennen. Dat 
zijn niet alleen de vele collega’s bij de 
gemeente maar ook de contact-
personen bij bijvoorbeeld de bewoners-
organisatie en de winkeliersvereniging. 
De uitdaging bestaat onder andere uit 
het op een goede manier in contact 
brengen van deze verschillende groe-
pen, zoals dat bijvoorbeeld gebeurt 
in het leefbaarheidsteam”. Van haar 
netwerken maakt ze dus veelvuldig 
gebruik. Inez houdt van korte lijnen, 

van daadkracht dus. In het beleid van 
de gemeente Eindhoven om de burger 
beter te betrekken bij het bestuur en 
om de besluitvorming minder bureau-
cratisch te maken kan ze zich dus wel 
vinden.

De wijkbewoners ervaren dat laat-
ste echter nog niet zo. Het speelbos 
is daar een goed voorbeeld van.
Inez kan zich de irritatie over de be-
loofde opknapbeurt van het speelbos 
bij de wijkbewoners goed voorstellen: 
“Met het speelbos in de Irisbuurt heb-
ben we ook behoorlijk wat pech gehad”, 
gaat Wagemakers verder. “Toen het 
erop leek dat de renovatie van deze 
belangrijke, centrale plek in de wijk 
goed en wel in de lift zat, kwamen 
rond de zomervakantie drie dingen 
nagenoeg gelijktijdig bij elkaar die allen 
een vertragende werking op de uit-
voering hadden. Allereerst het vertrek 
van John Bastiaans, daarna onze ver-

De Iriskrant ging op bezoek bij Inez Wagemakers. Na het vertrek 
van John Bastiaans werd Inez Wagemakers de nieuwe senior 
medewerker woonomgeving van het stadsdeelteam Stratum, 
waaronder de Irisbuurt valt. Het van binnen fraai opgeknapte 
gebouw aan de Begijnenhof 35 herbergt de nieuwe sector gebieds-
gericht werken waaronder alle zeven stadsdeelteams van 
Eindhoven vallen (Centrum, Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, 
Woensel-Noord en Woensel-Zuid - red.). Het doel is te streven 
naar één aanspreekpunt.

•Lees verder op pagina 8



2

Procedure
Om van een gebied een belang hebben-
den en betaald parkeren gebied te 
maken, moeten de bewoners de parkeer-
problemen eerst melden bij het stads-
deelkantoor. In het geval van de Iriswijk 
gaat het dan om stads deelkantoor 
Stratum. Daar wordt bekeken hoe 
groot de problemen zijn. De bewoners 
verzamelen handtekeningen om aan 
te tonen wat het draagvlak zou zijn 
voor belanghebbendenparkeren. De 
situatie wordt vervolgens voorgelegd 
aan de gemeente. De gemeente be-
kijkt de mogelijke grenzen van een 
gebied en verzorgt een voorlichtings-
avond voor alle betrokkenen inclusief 
bewoners uit de omliggende straten. 
Daarna volgt opnieuw een enquête 
onder de belanghebbenden om het 
werkelijke draagvlak te meten.

Voorwaarden
Volgens de huidige norm moet 2/3 
van de bewoners (huishoudens) vóór 
zijn. Op dit moment ligt er echter een 
voorstel bij het bestuur waarin gepleit 
wordt om die norm terug te brengen 
naar 50%. Naar verwachting zal deze 
nieuwe norm over een half jaar in-
gevoerd worden. Bewoners die binnen 
het vastgestelde gebied al beschikken 
over een eigen parkeerplaats komen in 
principe niet in aanmerking voor een 
vergunning. Er zijn natuurlijk uit zon-
deringen, denk bijvoorbeeld aan be-
zoekers of bezitters van een tweede 
auto waar binnen de huidige parkeer-
voorzieningen niet voldoende capaci-
teit voor is.

Kosten
Het standaard parkeertarief dat door 
de gemeente wordt gehanteerd voor 
gebieden buiten het centrum is € 0,50 
per half uur met een maximum van 
€ 3,00 per dag. Alleen bewoners en 
bedrijven in het gebied komen in 
aanmerking voor een parkeer vergun-
ning. De kosten voor een vergunning 
bedragen € 8,00 per maand voor een 
eerste auto. Voor een tweede auto 
geldt het dubbele tarief. Elk huis houden 
heeft recht op één bezoekerspas waar-
voor een eenmalig bedrag van € 25,- 
moet worden betaald in de vorm van 
borg. Bezoekers kunnen dan tegen een 
gereduceerd tarief parkeren.

Parkeertijden
Wat betreft de betaaltijden hanteert 
de gemeente in principe twee tijds-
modellen:

• een “buiten centrum” model van 
maandag t/m vrijdag van 9:00-18:00 
en op koopavonden van 18:00-21:00 
betaald parkeren. 

• een “centrum” model met betaald 
parkeren van  maandag t/m vrijdag 
9:00-21:00, op zaterdagen 
9:00-18:00 en op zondagen van 
12:00-17:00. 

In overleg met de bewoners zal be-
keken worden wat het meest relevante 
tijdsmodel is.

Het is aan ons als bewoners om te 
kiezen voor de enige oplossing die de 
gemeente aanbiedt, of te leven met 
de situatie zoals die nu is. Wordt 
vervolgd.....

Gemeente: één oplossing voor parkeerproblemen
De parkeerdruk is hoog in een groot deel van de Iriswijk, met 
name in het gebied vanaf de Oude Haven tot aan het speelbos in de 
Irisbuurt. Tijdens werktijden, winkelopeningstijden en de drukste 
uitgaansavonden staan de straten vol met auto’s van mensen die 
gratis dicht bij het centrum willen parkeren. Volgens de gemeente 
is er maar één manier om hier iets aan te doen: invoering van 
betaald parkeren met vergunningen voor belanghebbenden, zonder 
plaatsgarantie. Het systeem van alleen vergunningen zoals dat in de 
Mariënhage en in De Bergen bestaat, wordt door de gemeente niet 
meer toegepast. Volgens de gemeente zal de parkeerdruk echter 
wel degelijk afnemen op het moment dat er betaald moet worden. 

houten speelgoed

                     De gezelligste en

kindvriendelijkste winkel           

van Eindhoven met het meest uitgebreide 

assortiment houten speelgoed

Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

In De Vlinder gaat er een we-
reld voor je open. Je vindt hier
het grootste assortiment houten
speelgoed van Eindhoven e.o.
Er is een ruime keuze voor
baby’s, peuters, kleuters en
lagere schoolkinderen en ze heb-
ben er merken zoals: Haba, Se-
lecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook pop-
pen, spellen, boeken, nostal-
gisch speelgoed en veel hebbe-
dingetjes.
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De Iriskrant besteedt regelmatig aan-
dacht aan De Blokhut. Het gaat dan 
voornamelijk om de evenementen die 
er plaatsvinden: carnaval, koninginne-
dag, de Iriscamping, autoloze zondag, 
het volleybaltoernooi, et cetera. Waar 
we nog nauwelijks aandacht aan be-
steed hebben, zijn de mensen áchter 
De Blokhut, oftewel het bestuur, de 
mensen die alles achter de schermen 
regelen. Sinds het najaar 2006 is de 
samenstelling van het bestuur ver-
anderd. Nieuwe voorzitter is Eus uit de 
Godschalk Rosemondtstraat. Zij wordt 
bijgestaan door Anita (secretaris), Ad 
(voor de klussen, de man van be-
heerster Ria), Peer (hand-, span- en 
bardiensten) en Anneke (bestuurslid en 
hand- en spandiensten). Het beheer is 
in handen van Ria. Zij maakt geen 
onderdeel uit van het bestuur, maar is 
wel bij alle vergaderingen aanwezig.
Ik ontmoet het bestuur tijdens de aller-
eerste ‘buurtborrel’ op vrijdag 23 
november. De buurtborrel wordt voor-
taan wekelijks op vrijdagavond van 
17.00 – 19.00 uur gehouden in de 
plaats van het oude happy hour. 
Het is nog een beetje onwennig: de 
prijzen liggen tijdens de buurtborrel 
lager dan anders, en er zijn nog 
geen speciale ‘buurtborrel-consumptie-
munten’ te koop. Dan maar gewoon 
contant betalen. Is ook niet zo moeilijk, 
want een pilsje kost maar € 1,- en een 
bijzonder biertje het dubbele. De Euro 
als consumptiemunt? Als iedereen van 
een drankje en een hapje voorzien is, 
vindt tussen het buurten door het 
interview plaats. 

Wat is nu eigenlijk de functie van De 
Blokhut? 
Na diep nadenken, beantwoordt Anita 
de vraag kort maar krachtig: ‘Een wijk-
gebouw!’. Iemand anders valt bij: 
‘Een gebouw voor de buurt’. En al 
die feesten dan? vraag ik. Je moet 
toch ook een kritische vraag stellen! 
Gezamenlijk geeft het bestuur het 
volgende antwoord: ‘Wat De Blokhut 
aan de feesten verdient, vloeit hele-

maal terug in de kas van De Blokhut, 
zodat we niet alleen de huur kunnen 
betalen, maar ook een groot aantal 
gratis toegankelijke activiteiten kun nen 
organiseren, zoals carnaval, konin-
ginne dag, de knutselclub, enzovoorts.  
Ook schaffen we regelmatig nieuwe 
materialen aan.’

Wordt er nu met het nieuwe bestuur 
ook een andere koers gevaren?
Eus: ‘Dat valt wel mee. We hebben er 
eerst voor gezorgd dat de fi nanciën 
weer helemaal op orde zijn. We hebben 
geen penningmeester in het bestuur, 
omdat niemand dat wil, maar een 
offi ciële boekhouder doet de fi nanciën. 
We hebben nu meer controle momen-
ten en kunnen alles beter fi nancieel 
plannen. Het is wel jammer dat we 
een boekhouder moeten inhuren, 
want dat kost geld. We zouden liever 
een penning meester in het bestuur 
hebben!’. Bij deze dus de oproep voor 
een penningmeester. Meldt je aan via 
iriskrant@gmail.com en we sturen je 
aanmelding door naar Eus!

Heeft een nieuw bestuur ook nieuwe 
plannen?
‘Jongeren zijn een nieuw speerpunt 
voor ons. De aanleiding was de prijs 
van de Rabobank die de jongeren 

onder leiding van Oguzhan Uysal en 
Dyon van Dongen gewonnen hebben. 
Ze wonnen dat voor hun plan om een 
jeugdhonk op te richten in de wijk, 
maar ze konden geen plek vinden. 
We hebben nu de Soos Zodiac ter 
beschikking gesteld (de meest rechts 
gelegen ruimte in De Blokhut, voor-

heen computerlokaal). De soos is 
ontruimd en de jongeren gaan nu aan 
het schilderen. Voorwaarde van het 
bestuur is wél dat ze begeleid worden 
door een jongerenwerker. De gemeente 
geeft ons daar binnenkort meer 
duidelijkheid over. De jongeren hebben 
leuke plannen. Naast ontmoetings-
ruimte, willen ze er ook huiswerklessen 
en activiteiten voor kleinere kinderen 
organiseren. De soos is bedoeld voor 
jongeren tussen 12 en 18 jaar.’

Buurtnetwerk
‘Een ander speerpunt is het buurt-
netwerk dat we op willen zetten. We 
willen dat samen met de bewoners-
organisatie Irisbuurt doen. We denken 
aan twee of meer contactpersonen per 
straat, die aan de ene kant de taak van 
contactpersoon buurtpreventie op 
zich nemen en die daarnaast een oog 

Bestuur Blokhut:

‘Speerpunten zijn de jeugd en een buurtnetwerk’

Bovenste rij: Peer en Ad. Zittend: Ria, Anneke, Anita,  Eus.

•Lees verder op pagina 5
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Café Caravelle
Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.

Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA

Geldropseweg 92

Tel: 040-2114590

Al uw reparaties
euro’s goedkoper

KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

• Inbraak Er is medio november in ge-
broken bij een huis aan de Voorter-
weg. De dieven kwamen het huis 
eenvoudig binnen door te ‘fl ipperen’, 
oftewel door met een bankpasje het 
slot te openen.  De daders zijn overi-
gens door meerdere mensen van-
tevoren in de wijk gesignaleerd. Zelfs 
de over buurman zag dat er twee 
fi guren bij de slachtoffers op het raam 
stonden te bonken. Een ander kwam 
tijdens het rondje met het hondje 
dezelfde twee fi guren drie keer tegen 
en vond wel dat ze een beetje verdacht 
rondkeken. Helaas kwam niemand 
op het idee om even de politie te 
bellen. Wel doen dus, voortaan!

• Oud op nieuw Ook dit jaar zijn buurt-
bewoners van harte welkom om de 
overgang van 2007 naar 2008 te 
maken in de Blokhut. Vanaf 23.00 uur 
begint het oud-naar-nieuw-jaarsfeest!

• Nieuwjaarsborrel Op zondag middag 
13 januari houdt het bestuur van de 
Stichting Beheer Blokhut Iriswijk een 
nieuwjaarsborrel. Deze begint om 
15.00 uur. Buurtbewoners zijn van 
harte uitgenodigd om, onder het 
genot van een drankje en hapje, elkaar 
een goed 2008 toe te wensen. 
Een nieuw jaar waarin we opnieuw 
de leukste buurt van Eindhoven zijn!

• Kindercarnaval Op maandagmiddag 
4 februari vindt, traditiegetrouw, het 

kinder carnaval plaats. De Blokhut 
zoekt hiervoor nog enthousiaste 
vrijwilligers! Wie het leuk vindt om 
mee te doen kan zich opgeven bij 
Ria de Laat 06-42499489 of stuur 
een mailtje aan: iriskrant@gmail.com. 

• Buurtborrel Elke vrijdag tussen 
17.00-19.00 is er een buurtborrel in de 
Blokhut. Wijkbewoners uit de Iriswijk 
en de omliggende wijken kunnen 
onder het genot van een (schappelijk 
geprijsd drankje) de week afsluiten 
en het weekend inluiden. 
En, misschien ontstaan er nieuwe 
contacten en ideeën voor de wijk.

• Nieuwbouw Op de hoek Gelrdopse-
weg - Gabriel Metsulaan worden 
binnenkort 2 luxe appartementen en 
7 stads woningen gerealiseerd. ‘Deze 
stads woningen zijn uniek vanwege de 

mogelijke combinatie met kantoor-/ 
werkruimte op de begane grond. 
Bovendien zijn deze woningen 
voorzien van een zeer riant dakterras 
op de eerste verdieping.’, aldus de 
tekst van de makelaar. Zie voor info: 
www.duterloo.nl. 

• Groenarm gebied De Iriswijk behoort 
tot de ‘groen arme gebieden’ in 
Eindhoven. Dat is ook de reden waar-
om het voetbal veldje in het speel bos 
niet geasfalteerd wordt. In plaats 
daarvan krijgt het veldje een nieuwe 
laag water doorlatende grond, waarop 
een soort paarden gras (Stabitop) 
gezaaid wordt. Dit zou zelfs be stendig 
moeten zijn tegen voet bal lende 
Iriswijkkinderen! In het voorjaar van 
2008 gaat het dan ein delijk gebeuren. 
We zijn benieuwd!

Wistudatjes...

Oog en oor van de straat!
Elke straat kent zijn geheimen. Ook 
mensen die een vraag hebben, maar 
die niet weten waar die gesteld kan 
worden. Of mensen met fantastische 
ideeën voor de straat of de buurt! 
Daarom een nieuw initiatief: het buurt-
netwerk. Een groep die bestaat uit 
twee per so nen per straat. Straat-
contact per sonen die het leuk vinden 
om het oog en oor van hun eigen 
straat te zijn. Die door geefl uik zijn 
van ideeën, activiteiten, vragen en 

klachten uit hun straat. Wat speelt er 
in de straat? En, wat kan hiermee 
gebeuren?

Wie wil straatcontactpersoon zijn?
Het kost je niet veel tijd en het moet 
vooral leuk zijn! Inmiddels heeft de 
Godschalk Rosemondtstraat al twee 
mensen geleverd! Welke straat wordt 
de volgende? Geïnteresseerden kun-
nen contact opnemen met Eus van 
Beijsterveldt b.v.b@planet.nl 
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.

Het Boerderijtje met de groene luiken
Voorheen Stuiverstraat 1B (Car Clean Centrum)

In het boerderijtje met de groenen luiken was het altijd gezellig 
voor iedereen was er koffi e
de twee poezen lagen te spinnen 
in de zon op de vensterbank
het was er altijd warm
in de winter brandde de kachel op vijf
soms draaide de zon om het boerderijtje heen
er was altijd een expositie boven in de kamers
en de ateliers draaiden op volle toeren
ook werd er druk geschreven.
Buiten was er een grote moestuin
en liepen de kippen vrij rond met de zwerfkatten
in het berkenbos nestelden de duiven zich
en aten de vlierbessen van de struiken.

Niet iedereen wist dat hier een boerderijtje was
het lag verscholen in het hartje van mijn stad
ik was er erg gelukkig
en zal het nooit vergeten waar ik ook ben
het boerderijtje met de groenen luiken is er nu niet meer
wel het sloopstof in mijn buitenatelier
maar dat laat ik als een stille herinnering nog maar liggen
Het lijkt een beetje op de aller eerste sneeuw.

Toon Roosen

en oor voor de straat zijn. Niet alleen 
voor criminaliteit, maar ook voor leuke 
dingen, zoals het peilen van de be-
hoeftes voor activiteiten in de wijk.
We willen ook nieuwe initiatieven 
ondersteunen. Het open podium begin 
november was een initiatief van twee 
buurtbewoners, Hans en Peer, en dat 
hebben we ondersteund.
Bestuurslid Ad valt bij: ‘We willen De 
Blokhut gaan uitbouwen aan de rechter-
kant. Daar moet een aanbouw komen 
om spullen op te slaan. Ook willen we 
het terrein laten egaliseren en opnieuw 
inzaaien met gras. Dat verzoek ligt nu 
bij de gemeente. We denken ook aan 
een vaste veranda vóór De Blokhut 
waar nu altijd de witte party-tent staat. 
Met houten vloer en verwarmings-
lampen. In de zomer kun je het open 
zetten, en in de winter kun je de zaal 
ermee vergroten. Er is dan extra ruimte 
voor grotere feesten en buurtevene-
menten.’ Er zijn dus plannen genoeg!

Actief worden?
Wil je zelf ook actief zijn als bestuurslid 
(bijv. als penningmeester) of vrijwilliger 
bij De Blokhut? Meld je dan aan via 
iriskrant@gmail.com en wij sturen je 
mailtje door.

•Vervolg van pagina 3

GEZOCHT
Wie wil mij helpen met typewerk op mijn computer? 
Ik ben bezig met nieuwe gedichten - en verhalenbundels. 
Ik heb veel werk verzameld op een “schijfje”, maar ben 
niet handig op de computer. Het zou wel fi jn zijn als 
degene mijn handschrift kan lezen en de Nederlandse 
taal goed beheerst. Reacties naar Toon Roosen Iris Art / 
06-49219830

Carcleaning gesloopt
Waar ééns de fabriek van Carte Blanche, La Fair banden en 
het Car Cleaning centre stonden, is nu een kale vlakte. De 
stenen zijn afgevoerd, de asbest veilig geruimd en nieuwe 
plannen gemaakt. Op 11 december was er een informatie-
avond over die plannen in de Blokhut. Helaas kon er geen 
verslag meer mee in deze editie. We sturen een verslag mee 
in de volgende E-riskr@nt. Nog geen (gratis) abonnement? 
Stuur een mailtje aan iriskrant@gmail.com. 
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‘HELEBOEL’
2e hands baby- en kinderkleding, 

kinderboeken, speelgoed en 
overige baby- en kinderspullen.

Openingstijden:
woensdag & vrijdag 13.00-17.00 

donderdag 10.00-14.00
Schoolvakanties gesloten

Hertogstraat 2C

info@heleboel.nl
www.heleboel.nl

Bewonersorganisatie Stichting Irisbuurt 
organiseerde op woensdag 28 novem-
ber een openbare vergadering voor 
alle geïnteresseerden in de Irisbuurt.
Hoewel dezelfde avond ook Novadic-
Kentron (Dagopvang voor drugsver slaaf -
den – red.  Zie elders op deze pagina.) 
aan de Kanaaldijk Noord open huis had, 
kwamen toch zo’n 35 buurtbewoners, 
inclusief buurtbrigadier, naar de blok-

hut om te horen wat de bewoners-
organisatie precies is en wat deze voor 
de Irisbuurt kan betekenen.
Na een algemene inleidende presentatie 
over de bewonersorganisatie door 
Tonnie Vossen werd er volop ge dis-
cussieerd, in het bijzonder over de 
verkeersveiligheid in de buurt.
Daarnaast kwamen onderwerpen ter 
sprake zoals:
• communicatie in de buurt (buurt-

contacten, straatcoördinatoren)
• overbewoning in de wijk
• woonvisie Irisbuurt (terrein Carwash) 
• zwerfvuil, hondepoep, kliko’s

• noodzaak over het melden van de lic-
ten bij buurtbrigadier of via Internet

Nagenoeg alle buurtbewoners vinden 
de oprichting van de bewoners orga-
nisatie een goede zaak.
De bewonersorganisatie heeft een ‘plan 
van aanpak’ (actiepunten, thema’s) 
samengesteld voor 2008. Meer daar-
over in de volgende Iriskrant.
Wie meer wil weten over of wie iets te 
melden heeft aan de bewoners organi-
satie: www.irisbuurt.nl/html/home.htm 

“Eenmaal binnen blijkt het gebouw veel 
groter dan het vanaf de buitenkant 
lijkt. Zo is er in de ontvangsthal ruimte 
voor kluisjes en een geneeskundige 
dienst waar ook de methadon wordt 
verstrekt. Na achterlating van tassen 
en dergelijke gaan de gebruikers door 
een detectiepoortje met daarachter een 
gang met vele kamers en een tuintje. 
Natuurlijk zijn er gebruikersruimtes voor 
rokers (crack) en spuiters (heroïne). 
Deze zijn gescheiden en maximaal een 
half uur achter elkaar te gebruiken. 
Verder is er een loket waar daklozen 
hun post kunnen ophalen en geholpen 
kunnen worden bij het verkrijgen van 
een “zwerversuitkering”. Er is een werk-
plaats en een recreatieruimte waar 
onder andere beeldende kunst wordt 
gemaakt. De cliënten van de opvang 
krijgen er de mogelijkheid hun kleren 
te wassen en zichzelf te douchen, voor 
daklozen is dit laatste in de nacht-
opvang aan het Eindje zelfs verplicht.

Veruit de meeste verslaafden zijn 
gebruikers van heroïne en/of crack. Er 
zijn ook alcoholverslaafden, maar dat 
is niet de primaire doelgroep van de 
opvang. Deze is er met name om de 
cliënten een veilige en schone om-

geving te bieden voor het gebruik van 
hun drugs (dit is bij alcohol geen pro-
bleem). 

Zowel politie als Novadic-Kentron wisten 
de bezoekers tijdens de goed bezochte 
avond van heldere informatie te voor-
zien. Al met al een leerzaam avondje. 
Mocht er in onze buurt overlast zijn 
van verslaafden, bel in dat geval de 
politie (0900-8844) en vraag naar het 
POV-team.”

Open avond dagopvang verslaafden 
Op 28 november kon je een kijkje nemen bij de dagopvang van 
Novadic-Kentron aan de Kanaaldijk. Een redactielid maakte er 
gebruik van, en maakte een kort verslagje.

GRATIS EXTRA NIEUWSBRIEF:
DE 

De Iriskrant verschijnt vier keer per 
jaar. Omdat er tussen door ook nieuws 
is, dat niet op de papieren versie kan 
wachten, hebben we de digitale 
E-riskr@nt in het leven geroepen. Deze 
kun je gratis ontvangen, als je een mail-
tje stuurt aan: iriskrant@gmail.com. 
Zet in de onderwerpbalk: E-riskr@nt 
en je ontvangt deze voortaan gratis 
en voor niets. Hierin staat dus alléén 
nieuws dat niet in de papieren Iris krant 
komt. Het is dus géén vervan ging er 
van! Als je oude Iriskranten wilt 
bekijken, kijk dan op: iriskrant@dse.nl 

Openbare vergadering bewonersorganisatie

RATIS EXTRA
E

e Iriskrant versc
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Openingstijden

di t/m do 9.00 - 18.00
vrij          8.30 - 21.00
za           8.30 - 17.00

Dames- en herensalon
Geldropseweg 68
5611 SJ  Eindhoven
Telefoon (040) 2115738
info@salonbobline.nl
www.salonbobline.nl

Bouwplannen Havenkwartier
Op dinsdag 25 september werden de 
plannen voor het Havenkwartier ge-
presenteerd in het Dafmuseum. Het 
ontwerp voor de nieuwbouw op het 
voormalige terrein van het Tapijt-
centrum is gemaakt door architecten-
bureau Diederendirrix en werd toe-
gelicht door Paul Diederen zelf. Bij het 
ontwerp is uitgegaan van het nog 
bestaande monumentale gebouw op 
het terrein. Er zijn 50 wooneenheden 
gepland met een grote verscheidenheid 
aan woningtypes. De grootte van de 
woningen varieert tussen de 50 en 
160 m2. Er is gekozen voor een groot 
deel grondgebonden woningen met 
kleine tuinen en grote dakterrassen in 
combinatie met appartementen, een 
tweetal penthouses en een commer-
ciële ruimte van ongeveer 500 m2 
(in  het nog bestaande gebouw). Het 
geheel wordt gebouwd op een par-
keerlaag voor zo’n 75 auto’s die 
bereikbaar is via de Havenstraat. De 
hoogte van de bebouwing bleek nog 
een discutabel punt, toen een toe-

hoorder opmerkte dat de drie woon-
lagen zoals die aan de kant van de 
Havensingel en Havenstraat gepland 
zijn toch verdacht veel op vier ver-
diepingen leken. Het zal in ieder geval 
één niveau lager zijn dan aan de 
kanaalzijde, waar de hoogte zo’n 12 
meter zal bedragen. Om van het ge-
heel geen gesloten enclave te maken, 
wordt een looproute gerealiseerd 
vanuit de Havensingel naar het kanaal. 
De gebouwen zullen waarschijnlijk 
worden gemetseld in een lichtere 
gemêleerde steen. 

Groot Eindhoven
Om de plannen zelf te bekijken, zult u 
Groot Eindhoven in de gaten moeten 
houden. Naar verwachting wordt rond 
februari/maart de bouwvergunning ver-
leend. De plannen worden dan ter in-
zage gelegd bij de gemeente. Met een 
verwachte doorlooptijd van zo’n 12-14 
maanden zou de nieuwbouw begin 
2009 kunnen worden opgele verd. De 
projectontwikkelaar is CRA Vastgoed.

Recept
Eetidee
Feestelijke tulband
Ingredienten:
• 500 gram bloem
• 5 eieren
• 1 zakje bakpoeder
• 250 gram roomboter
• 250 gram suiker
• 2 zakjes vanillesuiker
• 1 zak Tutti Frutti
• snuifje zout
• poedersuiker

Bereidingswijze:
Snijd 300 gram van de tutti frutti fi jn 
en week dat in 1 dl vocht ( dit kan 
water, maar ook port, thee of appel-
sap zijn).Klop of mix de eieren met 
de beide suikers en het zout fl ink 
luchtig en crèmig en zeef er de 
bloem en het bakpoeder boven. 
Klop alles goed door elkaar en spatel 
er de zachte boter en de uitgelekte 
tutti frutti door.
Doe de massa in een ingevette tul-
band vorm en bak deze in een voor-
verwarm de oven van 165º C ge-
durende 60 minuten. Kook de rest 
van de tutti frutti in en scheutje 
vocht in enkele minuten zacht. Giet 
af en serveer bij de tulband. Bestrooi 
de tulband na afkoeling met wat 
poedersuiker.
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huizing van de Wal naar het Begijnen-
hof en als laatste de nieuwe ontwik-
kelingen rondom de asfaltering van 
het trapveldje”.
Nadat ze de rapporten nog eens goed 
gelezen had kwam Inez tot de ont-
dekking dat de Irisbuurt tot de groen-
arme wijken van Eindhoven behoort. 
Na overleg hierover in het stadsdeel-
team werd besloten nog eens goed 
naar alternatieven voor de ge plande 
asfaltering van het trapveldje te kijken.
Uiteindelijk kwamen de groenbeheer-
ders van de gemeente met Stabitop.
“Stabitop is een innovatie op het ge-
bied van grasbodems”, legt Inez uit. 
“De gebruiksbelasting is door het vezel-
versterkte gras aanzienlijk groter dan 
de gebruikelijke grasbodems. Qua uit-
straling en onderhoud wijkt het nauwe-
lijks af van een reguliere gras bodem”.

Gras, kunstgras, zwart asfalt, groen 
asfalt, rood asfalt, Stabitop, ...
“We hebben er serieus naar gekeken. 

Asfalt, hoe duurzaam ook, kwam er 
uiteindelijk toch te negatief uit. Boven-
dien hebben we in het stadsdeel Gestel 
al goede ervaringen met Stabitop. We 
stappen er niet in als het geen kans van 
slagen zou hebben”, aldus Wagemakers. 
“Inmiddels is de opdracht verstrekt en 
kan in het voorjaar van 2008 ingezaaid 
gaan worden. Daar is het op dit 
moment helaas te laat voor”.

Ondanks de nog korte tijd dat ze als 
senior medewerker werkzaam is heeft 
ze al een heel positieve indruk over de 
Irisbuurt: “Er gebeuren veel leuke en 
goede dingen en de bewoners zijn 
goed georganiseerd. Burgerinitiatieven 
worden door ons op prijs gesteld en 
zeker als we aanspreekpunten hebben”.
Als voorbeelden noemt Wagemakers 
de bewonersorganisatie, de Iriskrant, 
leefbaarheidsteam, werkgroep Woon-
visie, winkelring Geldropseweg en het 
winnende Rabobank jongerenplan van 
Oguzhan Uysal.

Wagemakers over dat laatste: “Ook 
daar begint nu schot in te komen. Het 
opknappen van de ruimte (door het 
bestuur van de blokhut toegewezen - 
red) is volgens mij al begonnen. 
Hoewel een aantal partijen meepraten 
en meedenken, heb ik goede hoop 
dat de jongeren hun ruimte binnen 
afzienbare tijd kunnen betrekken”.

Inez is enthousiast over haar baan en 
over de Irisbuurt. Ook zij wil, indien 
nodig, initiatieven nemen, meedenken 
en meepraten. “Er is nog volop werk 
aan de winkel. De gangbare proble-
men in de oude stadswijken hebben 
bij de overheid alle aandacht. Waar 
mogelijk wil ik mijn steentje bijdragen 
en meedenken over oplossingen”, aldus 
Wagemakers.
Over één ding wil zij echter geen 
misverstand laten bestaan: Dat kan 
echter alleen als gemeente en burgers 
de wil hebben om deze problemen 
sámen op te lossen”.

Colofon

Oplage: 1050
Redactieadres: 
Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl 

Verschijningsdatum volgende 
nummer:medio maart
Inleveren kopij Iriskrant maart: 
uiterlijk maandag 3 maart. Bij 
voorkeur digitaal (email of 
CD-Rom). De redactie kan 
ingezonden artikeltjes weigeren, 
bewerken of inkorten.

EP: TV Centrum
ElectronicPartner

TV-Video-Hifi-Home Theater Systemen

LCD - plasma specialist

Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Telefoon 040-2111865
Fax: 040-2117498

Nuttige adressen

De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat
tel. 040-2122576
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