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BUURTBRIGADIER ERWIN VAN MELIS:

Er bovenop zitten
Erwin van Melis is sinds een jaar of twee buurtbrigadier van de Iriswijk.
Wij moeten hem delen met de Rochusbuurt, Bloemenbuurt-Noord (tussen
Aalsterweg en Leenderweg), de Elzent Noord/Zuid en het Havenhoofd/
Havensingel, alhoewel Erwin die laatste buurt eigenlijk tot de Iriswijk vindt
horen. “De Iriswijk heeft relatief veel groen”, aldus Erwin. “Het is een vrij
unieke wijk met ook veel excentrieke bewoners.”
Over de bewoners is hij wel te spreken.
Minder te spreken is hij over de inrichting
van de wijk, en dan met name van de oude
Irisbuurt. Wat betreft de veiligheid vindt
hij het een crime. Dat komt voornamelijk
door de smalle straatjes waarin woonerven
zijn aangelegd, waardoor de hulpdiensten
er nauwelijks bij kunnen. En als er dan
buiten de vakken geparkeerd wordt, is de
wijk helemaal geblokkeerd. Toen hij pas
buurtbrigadier was heeft hij hoog ingezet
op het binnen de vakken parkeren. En dat
hielp. Er wordt nu veel minder fout geparkeerd.

Wat zijn zoal de problemen die je
tegenkomt in onze wijk?
‘Er is momenteel regelmatig overlast van
zwervers en alcoholisten, met name in het
speelbos. Daar zit ik bovenop, samen met
de POV-dienst (Project Overlast Verslaafden), die sinds de komst van NovadicKentron naar de Kanaaldijk actief is. Er rijdt
24 uur per dag een POV-wagentje rond.
Met name in het gebied Havensingel/
Havenhoofd waren er veel autoinbraken.
Door de inzet van de POV is dat verminderd. Het is de looproute van de klanten
van Novadic-Kentron. Naast Novadic is er
nog een instantie in de buurt: Domus.
Deze instelling van het Leger des Heils
vangt mensen op die nergens anders meer
terechtkunnen. Voor hen is het de laatste
strohalm. Ook deze klanten zijn vaak in de
Iriswijk aanwezig,” Aldus Erwin. “Als bewoners problemen ondervinden van deze
groepen, dan kunnen ze altijd 09-8844
bellen. Ze hoeven niet bang te zijn dat ik
dan meteen aan de deur kom, al zullen we
soms wel om meer informatie vragen.
Mailen mag ook:
erwin.van.melis@brabant-zo.politie.nl.”
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hebben ook regelmatig overleg met de
bedrijfsleider van de Super, die de wijk
overigens een warm hart toedraagt.”
Tijdens het gesprek blijkt wel dat de politie
niet alleen op straat, maar ook achter de
schermen heel actief is: “Er is een wekelijks
overleg tussen de politie en de woningbedrijven over overlastgevende situaties.
Alles komt er ter sprake, van overlast en
verdachte situaties tot huisuitzettingen.
Daarnaast is er een nieuw project opgestart, dat heet HAL (Heezerweg, Aalsterweg, Leenderweg), maar zelf heb ik er
HALG van gemaakt, omdat ik vind dat ook
de Geldropseweg erbij hoort. Met dit
project proberen we winkeliers en publiek
meer te betrekken bij wat er in die
winkelstraten allemaal gebeurt. Het is een
nieuw project waar ik verder nog niet veel
over kan zeggen.”

Burger betrekken
Is er ook meer overlast van alcoholisten door de komst van de Aldi?
“Nee, dat kan ik niet aantonen. Weet je dat
de alcoholisten liever hun blikken bier bij
de Super de Boer kopen? Een blikje goedkoop BIER is daar een paar cent goedkoper,
zodat ze er drie voor een Euro kunnen
kopen, in plaats van twee bij de Aldi. We

“We proberen ook burgers zo veel mogelijk
bij alles te betrekken. Zij zijn de ogen en
oren van de wijk. Ik hoor graag alles. Zo
was er onlangs een bezorgde moeder die
meldde dat haar kind was aangesproken
door een man op een scooter. Je gaat zo’n
•Lees verder op pagina 2
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•Vervolg van pagina 1

zaak oppakken en vraagt de moeder om
de volgende keer het kenteken van de
scooter op te schrijven. Dat gebeurde ook,
en we hebben de man kunnen opsporen.
Het was niet iemand met een verleden,
maar we maken er wel een zaak van.
Mijn wijken zijn echt heel verschillend van
elkaar. Ik heb laatst nog een uitdraai gemaakt van het aantal inbraken in de
Rochusbuurt en de Iriswijk. Dan blijkt dat
er in de Rochusbuurt veel inbraken waren
en in de Iriswijk nauwelijks. Dan bekijk je:
wat is er zoal gestolen? Dan blijkt dat het
voornamelijk om laptops gaat. In de Rochusbuurt wonen veel studenten, en als die het
weekend naar huis gaan, laten ze vaak hun
laptop op hun kamer achter.”

Huisjesmelkers
Een probleem vormen volgens Erwin ook
het toenemend aantal huisjesmelkers. In de
Iriswijk wonen er relatief veel buitenlanders,
zoals Polen. Ze veroorzaken aanvankelijk
nogal wat parkeeroverlast. Vaak geen kwaadwillendheid, maar ze snappen het systeem
niet. Erwin: “Het probleem is, dat ik ze niet
kan bekeuren op hun kenteken. Een bon op
een Poolse wagen komt nooit bij de mensen aan. Ik moet dus de bestuurder er persoonlijk bij hebben. Ik heb laatst gewoon
bij zo’n pand aangebeld om een bestuurder
op te sporen. Ik vond hem, en kon een bon
van € 50,- uitschrijven (is inmiddels verhoogd naar € 60,-) en de parkeeroverlast
was voorbij. Ze komen hier om geld te
verdienen en dat is een hoop geld voor hen.”
Hondenpoep? Erwin: “Dat is een kwestie
van normen en waarden, maar ook de
gemeente zou meer mogen doen op dat
gebied, zoals uitloopterreinen en uitlaatroutes. In mijn woonplaats is dat wél goed
geregeld. Daar wordt de hondenpoep ook
opgeruimd op de uitlaatplaatsen.”

Tips?
“Doe altijd de voordeur op slot, ook als je
maar even weggaat! Inbrekers bellen aan,
en als je niet thuis bent, kunnen ze met een
stevig stuk plastic zó je voordeur openen.
Laatst was er een man in huis aan het klussen. Hij kon dus niet snel bij de voordeur zijn.
Toen hij bij zijn voordeur aankwam, ging
deze open en er kwam een inbreker binnen.
Die is toen gevlucht, maar de man had een
goede camera en heeft de inbreker op de
foto kunnen zetten. Met die foto is de inbreker later opgepakt. Heel mooi! Verder
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kunnen mensen zich aanmelden voor het
gratis SMS Alert. stuur een sms-bericht met
de tekst PBZO gevolgd door je postcode
en huisnummer naar nummer 8844. Bijvoorbeeld pbzo5611tj2 (PBZO staat voor
Politie Brabant Zuid-Oost). Je ontvangt dan
een SMS-je als er iets in de buurt gebeurt
is. Denk aan een inbreker die op de vlucht
is, een kinderlokker die actief is of een kind
dat wordt vermist. Zo kun je bijdragen aan
een veiligere woonomgeving. Je hoeft
natuurlijk niet achter de dief aan te gaan,
maar je kunt wel je ogen en oren open
houden en de politie waarschuwen. Het
kost je alléén het aanmeld SMS-je.”
“Ik heb het erg naar mijn zin in dit deel van
Eindhoven en voel me ook erg betrokken
bij wat er in de Iriswijk gebeurt. Over hoe
lang ik hier denk te blijven? Daar kan ik
geen uitspraak over doen”.

De twee zieltjes
aan zee
De koperkleurige zon
Zakt langzaam in de donkere zee
In de oranje kleurige lucht
Krijsen zeemeeuwen van plezier
Beneden op het verlaten strand
Lopen twee geliefden hand in hand
Zij kan precies zeggen wat hij nu voelt
Hij had dat nog nooit gekund.

Toon Roosen

Kindercircus SimSalaBim in actie tijdens de autovrije zondag op 21 september.
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Boompje opzetten over bomen
Zijn er misschien mensen die mijn gedachten op een ander spoor kunnen
brengen? Sinds enige tijd draai ik namelijk in kringetjes rond en kom ik er
niet uit. Gelukkig is het geen kwestie van leven of dood, maar toch....
Het heeft te maken met morgen, overmorgen en dan en dan en dan…
Ik zal proberen het uit te leggen.
Iedere ouder probeert op haar of zijn eigen
manier de kinderen díe dingen mee te
geven die belangrijk zijn voor het leven.
Dat doe je in de overtuiging en met het
vertrouwen om het kind gelukkig te
maken. Oké, allemaal hebben wij in onze
jeugd de grenzen en wijsheden van onze
ouders getart en zelfs af en toe overschreden. Misschien zelfs zodanig dat er
een mevrouw/meneer in blauw pak aan te
pas moest komen. Maar goed, uiteindelijk
zijn we toch aardig terecht gekomen.
Wonen in een leuke wijk, kunnen de huur
of hypotheek betalen en er is soms ruimte
voor een lekkere maaltijd of borreltje.
Nu woon je als jong aankomend volwassene
in deze buurt en tja, het avontuur, de
omgeving en de hormonen laten je iets
doen wat helemaal niet bij je past. Je kapt
een boom om. Stoer, ruig, cool. Zeker op
dat moment, maar enige tijd later, wanneer
je je realiseert wat je hebt gedaan, krijg je
spijt. Oprechte spijt. Je spreekt dit uit naar
iemand, maar het lukt niet om de goede
woorden te vinden. Samen waren we bezig
om iets op papier te zetten voor de Iriskrant,
om andere jongeren te laten weten hoe
stom dit van hem was, maar de deadline
hield geen rekening met individuele processen. Prima trouwens, want niemand
kon weten waar wij mee bezig waren.

En nu:
Hij voelt zich schuldig - ik denk dat hij
eerder het woord lullig zou gebruiken -

s KLEIN MEUBELEN
s KROONLUCHTERS
s SPIEGELS

maar snapt inmiddels niets meer van deze
wereld. Terwijl hij zich naar voelt over zijn
individuele kapactie mag de grotemensenwereld er tientallen tegelijkertijd kappen
zonder dat dit gelegaliseerd is.
Dat hij het niet meer snapt, begrijp ik maar
al te goed. Ik probeer het hem uit te
leggen, maar ik draai in kringetjes. Zou
meneer van Leeuwen ook wakker liggen?
Zou meneer van Leeuwen hem kunnen
uitleggen waarom híj wel mag kappen en
wanneer men ontdekt wie deze jongere
was, hij een aantekening zou krijgen van
de politie? Wat is nu wijsheid voor zo’n
jongen? Ik weet het niet.

Dat de hoop niet verloren is, hoorde ik
vanmiddag op de achtergrond. Geluiden
uit het jongerenhonk; plezier, muziek,
lachen, rennen, lol.
Jongeren, ik hoop dat jullie een ﬁjne
vakantie hebben gehad. En ach, ik weet
dat ik trots ben op mijn jonge vriend, dat
hij wakker dúrfde te liggen. Dat zijn ouders
hem een waardevol geweten hebben mee
gegeven en dat soms in ‘wakker liggen’
meer toekomst ligt dan we ooit hadden
gedacht.
Weet u wat mij uit mijn kringetje zou
kunnen halen? Dat we gedrieën rond de
tafel gaan zitten, de jonge knul, de heer
van Leeuwen, en deze schrijver, om zo
onze ervaringen te delen. Zou dat geen
mooie inspiratie zijn voor de jongeren in
de blokhut?
Van mij mogen jullie de muziek voorlopig
zo hard zetten tot meneer van Leeuwen
komt!
(Naam en adres van de schrijver zijn bij de redactie bekend)

Voor de 2de maal vond op 14 september het Kabaal Am Kanaal festival plaats aan de
Gabriel Metsulaan. En met succes! Deze tweede editie leek een stuk drukker bezocht
dan de eerste. De kinderen vermaakten zich in het Gallische dorp, terwijl de volwassenen
konden genieten van een brede, kwalitatief prima programmering aan muziek.
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Dinsdag t/m vrijdag 9.00 - 19.00 uur.
Zaterdag 9.00 - 16.00 uur.
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Beheerder stedelijk groen en bomen:

Op bezoek bij Frank Verhagen
Nadat vorig jaar Inez Wagemakers aan het woord was in de Iriskrant, is het
nu de beurt aan Frank Verhagen, beheerder stedelijk groen en bomen van
de gemeente Eindhoven, welke valt onder de Dienst Stedelijke Ontwikkeling
en Beheer (DSOB). De DSOB is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en
aanpassing van de stad. Hierbij spelen onder andere ruimtelijke ordening,
volkshuisvesting, economische ontwikkeling, verkeer en vervoer, riolering,
milieu, afvalinzameling en dus ook de groenvoorzieningen een belangrijke
rol. De DSOB heeft dus tot doel het creëren en in stand houden van een stad
met een goed woon-, werk- en leefklimaat.
Creativiteit
Frank Verhagen is als beheerder sinds 2002
verantwoordelijk voor de 800 ha. groen in
heel Eindhoven en dus ook voor het Speelbos in de Irisbuurt.
Interesse in de natuur had hij al in de
jeugdjaren waar hij thuis ‘n groot erf tot
z’n beschikking had waar hij naar hartelust
kon spelen, hutten bouwen, ﬁkkie stoken
en met de tractor kon rondrijden. Daar zag
hij ook dat de natuur, wanneer deze geweld
werd aangedaan, over een enorme veerkracht beschikte. ‘Want zeg nou eerlijk;
wie heeft er niet ‘n keer ‘n tak van ‘n boom
getrokken of ‘n bloemetje uit ‘n tuin
geplukt’, aldus Verhagen. ‘Dat is ook niet
zo erg, echter, tegen het huidige, soms
grootschalige, groenvandalisme legt ook
de natuur uiteindelijk het loodje’.
‘Mensen uit de stad hebben allemaal de
behoefte om zo nu en dan de natuur op
te zoeken’, zegt Verhagen. ‘We zijn als gemeente in de stad genoodzaakt om
voortdurend naar ‘n compromis te zoeken.
Zo willen veel buurtbewoners een hoge
begroeiing rondom de groenvoorziening.
Maar tegelijkertijd willen ze ook overzicht
en sociale controle kunnen blijven houden.
Laag struikgewas is echter weer vandalismegevoelig. Laag grofstekelig struikgewas als
remedie is weer niet kindvriendelijk, en ga
zo maar door.’
‘Het milieu is ‘in’. De mensen willen steeds
meer groen om zich heen en in de oude
stadswijken zijn de mogelijkheden nu
eenmaal beperkt. We willen allemaal een
mooie groenvoorziening in de wijk. Maar
met de stijgende welvaart en de luxe van
meer vrije tijd moet diezelfde groenvoorziening tegelijkertijd ook een ontmoetingsplek, speeltuin, voetbalveld, honden-uitlaatveldje en theaterplek zijn’, aldus Verhagen.
‘Dit betekent dat we soms ook wat minder
populaire maatregelen moeten nemen.
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We kunnen nou eenmaal niet iedereen
tevreden stellen. Het moet tenslotte
beheerbaar en betaalbaar blijven’.
De organisatie bij de gemeente Eindhoven
is sinds een paar jaar behoorlijk veranderd.
Sinds 1996 is het bedrijf Ergon de uitvoeringsorganisatie van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap
Regio Eindhoven en vanaf 2006 onderhouden ook meerdere aannemers het
groen in de stad. De gemeente voorziet, in
het kader van onderhoudsbestekken, de
aannemers van de benodigde informatie
over het groen in de stad. Groenbeheer
controleert steekproefsgewijs of de projecten
door de aannemers goed uitgevoerd zijn.

Ook het Speelbos gecontroleerd?
Verhagen voelt de bui al hangen. Ja, ook hij
heeft gezien dat de kwaliteit van het gras
op het trapveldje niet die is waar hij op
gehoopt had.
“Natuurlijk zijn er factoren geweest die van
invloed waren op de huidige staat van het

De

gezelligste en
kindvriendelijkste winkel

van Eindhoven met het meest uitgebreide
assortiment
Geldropseweg 83
5611 SE Eindhoven
Tel. 040 211 14 88
info@devlinderhoutenspeelgoed.nl
www.devlinderhoutenspeelgoed.nl

houten speelgoed

houten speelgoed
In De Vlinder gaat er een wereld 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 hebben er merken zoals: Haba, Selecta, Sigikid en Plantoys.
De Vlinder verkoopt ook poppen, spellen, boeken, nostalgisch speelgoed en veel hebbedingetjes.

gras; het weer heeft niet meegezeten, de
datum van vrijgeven was misschien wat te
vroeg gekozen, het voetbalgras is in de
zomer altijd kwetsbaarder, het maaien is
misschien te laat uitgevoerd, etc, etc.”
Verhagen wil zich echter niet verschuilen
achter excuses. We hebben Stabitop uitgeprobeerd bij de renovatie van het trapveldje in de Palestrinastraat (Gestel, red)
en waren bijzonder tevreden over het
resultaat. Waarom het in het Speelbos niet
gelukt is blijft nog een raadsel’. Na enig
turven constateerde hij echter wel een
signiﬁcant verschil in gebruik. ‘Het voetbal
hier concentreert zich hoofdzakelijk rondom
het goaltje aan de Adolf van Cortenbachstraat, terwijl in Gestel veel meer
gespreid wordt gevoetbald. Het ontbreken
van een vangnet bij de andere goal heeft

behoorlijk wat consequenties gehad.
Bovendien wordt hier aanzienlijk intensiever gevoetbald. De grond wordt kei- en
keihard. Hiertegen is geen enkele grassoort
opgewassen’, aldus Verhagen.

Ja, en nu?
‘We geven het zo snel nog niet op. Inmiddels hebben we het gras kort laten
maaien en laten vegen. Daarna heeft de
doorzaaimachine de bovenlaag losgemaakt
en is het gras opnieuw doorgezaaid. De
hekken zullen er nu ongeveer 4 weken omheen blijven staan’. Verhagen erkent dat
hiermee het geduld van de jongeren opnieuw zwaar op de proef wordt gesteld.
Na de verwijdering van de bouwhekken
wordt een deﬁnitief (geluidsarm) hekwerk
rondom het trapveldje geplaatst.
‘We hopen hiermee te bereiken dat er
meer gespreid gevoetbald gaat worden en
om geluidsoverlast tegen te gaan’, aldus
Verhagen.
Het inplanten van de lege plekken, (vooral

achter Lodewijk Houbenstraat 8) staat in
oktober op de agenda.
Het liefst ziet Frank Verhagen ook een
mooi, gezond en vooral groen speelbos in
de Irisbuurt. ‘Natuurlijk is dat mogelijk!’,
zegt Verhagen. ‘Wanneer we een groot
hekwerk om het speelbos zouden maken
met goed hang- en sluitwerk en daarnaast
een beheerder zouden aanstellen die overdag een oogje in het zeil houdt en ook nog
camera’s zouden plaatsen, moeten we een
heel eind komen. Ik denk echter niet dat
we daar op zitten te wachten.’
Maar ook buurtbewoners kunnen helpen.
‘Zwerfvuil en vandalisme zijn de grote
boosdoeners. De gemeente kan dit wel
weer verhelpen maar niet voorkomen.
Het is ook aan de buurt om hier wat aan
te doen door sociale controle, of door
melding te maken aan het Stadsdeelteam/
politie/klachtenlijn van de gemeente
(tel. 2386000). Uiteindelijk zullen we het
toch samen moeten doen, gemeente en
wijkbewoners’.

Spannend volleybaltoernooi
Op de stralende zaterdagmiddag van 21 juni
liep de Iriswijk uit om te
gaan volleyballen bij De
Blokhut. Het werd een
spannend toernooi en de
beker ging uiteindelijk
naar het Havenkwartier.
Hopelijk is deze weer
terecht mét gravure.

Café Caravelle

Geldropseweg 98a
5611 SL Eindhoven
tel. 0402117367

Geopend vanaf 16.00 uur.
Woensdag gesloten.
Ook voor kleine partijen
20 - 80 personen.

‘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

WIST U DATJES...

• In een groot deel van de Stuiverstraat is
sinds deze zomer éénrichtingsverkeer
ingevoerd. Bewoners zijn er jarenlang
mee bezig geweest. De gemeente hield
hen aan het lijntje en wilde dit combineren
met de bouw van studentenﬂats in die
straat. Die ﬂats komen er (voorlopig?)
niet, maar het eenrichtingsverkeer is er
nu toch gekomen....
• De naam Stuiverstraat komt van het
riviertje de Stuiver, dat vroeger langs de
Tongeresestraat en de achterkant van
de even nummers van de Stuiverstraat
liep. Dit riviertje is gedempt toen het
Eindhovens kanaal is aangelegd tussen
1843 en 1846.
• De Irisbuurt is in de oorlog maar net
aan een ramp ontsnapt. Tijdens het
bombardement van 1944 kwamen er
maar liefst 8 blindgangers terecht op
het huidige speelbos, waar toen ook al
veel kinderen speelden.
• Op zaterdag 13 september is de verkoop
gestart van de – nog te bouwen woningen grenzend aan de Havensingel,
Havenstraat en de Kanaaldijk. Het plan
is ontworpen door architectenbureau
Diederen Dirrix en wordt ontwikkeld
door CRA Vastgoed. Zie voor meer info:
http://www.havenkwartier-eindhoven.nl/.
Zodra er voldoende woningen zijn
verkocht, zal met de bouw begonnen
worden.
• Coöperatie ‘Ons Net Eindhoven’ wil
binnenkort gaan starten met werving
voor een glasvezelnetwerk in de Elzent
Noord, Irisbuurt, Rochusbuurt en het
Witte Dorp. Deze vindt echter alleen
plaats wanneer 50% van de woningen
een aansluiting neemt op het glasvezelnetwerk! Wanneer de wervingsacties
beginnen is nog niet bekend. Voor meer
info zie: www.onsneteindhoven.nl.
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Kappen bomen krijgt politiek staartje...
Naar aanleiding van een initiatief van onze bewonersorganisatie en de berichtgeving in
het Eindhovens Dagblad over het kappen van de bomen op het Lionsterrein, heeft de
CDA fractie in de gemeenteraad vragen gesteld aan het college van B en W. En met
succes! De bomen Op het Lionsterrein komen er natuurlijk niet mee terug, maar het
betekent wél dat een dergelijk drama in het vervolg in Eindhoven niet meer zo snel kan
ontstaan. In een kapvergunning wordt namelijk voortaan een checklist opgenomen
waarin onder andere staat dat er gecommuniceerd moet worden naar de omwonenden
in een straal van 100 meter rond een ingrijpende bomenkap.
Een samenvatting van de vragen van de
CDA fractie en de antwoorden van het
college van B en W:

Handig om je tent nog even uit te proberen
voordat je met vakantie gaat. Zijn de
stokken nog heel? De haringen compleet?
Ligt het nog wel lekker in zo’n tent? Is het
luchtbed niet lek?
Maar daarom niet alleen. Het was ook heel
gezellig op de Iriscamping op 4 juli. Tot
diep in de nacht zaten de kampeerders
rond de vuurkorven te kletsen, terwijl de
kinderen rondrenden. En de volgende
ochtend natuurlijk een gezellig ontbijt.
Volgend jaar weer!

Inbraakgolf
Havensingel
Inbrekers lijken steeds brutaler te worden.
Zo werd bij een woonhuis aan de Havensingel op klaarlichte dag over een poort
geklommen. De insluiper graaide wat uit
de schuur en begaf zich vervolgens naar de
schuifpui van de woning. De aanwezigheid
van een meisje in huis schrok hem waarschijnlijk af. Nog geen twee weken later
zijn bij tenminste acht woningen aan de
Havensingel de poorten geforceerd. Bij de
meeste poorten lukte het om het slot los
te wrikken en bij een aantal woningen
werden ﬁetsen uit de schuur gestolen.
Natuurlijk is het gissen naar de oorzaak.
Heeft deze verhoogde inbraakactiviteit iets
te maken met het gedogen van de overnachtingsplaats voor verslaafden en daklozen op het terrein van het voormalige
tapijtcentrum? Dan is het hopelijk zo weer
over! De plannen voor dit zogenaamde
Havenkwartier zijn namelijk af en de
verkoop van de nog te bouwen woningen
is onlangs gestart (lees hier meer over
elders in deze krant).
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Waarom waren niet alle bewoners uitgenodigd voor de informatieavond (in
de vorige Iriskrant de ‘excuusavond’
genoemd)?
Antw: Per vergissing waren de bewoners
van de Stuiverstraat niet uitgenodigd.
Kan iemand toch kappen in het broedseizoen?
Ja, maar dan moet men contact opnemen
met de Algemene Inspectie Dienst (AID) –
Groendesk van het ministerie van LNV om
in overleg te bepalen of kap toch mogelijk
is. De gemeente heeft geen bevoegdheden
op dat gebied. De tekst op de gemeentelijke
website over de kapvergunning wordt aangepast, en er komt een verwijzing naar de
AID.
Moet het kappen worden gemeld bij de
gemeente?
Nee, na de vergunningverlening en de 6
weken bezwaartermijn daartegen, mag er
gekapt worden. Het melden van de voor-

waarde dat er tijdens het broedseizoen niet
gekapt mag worden is géén vergunningvoorwaarde (!). Omwonenden of de
gemeente kunnen bij overtreding het
kappen melden bij de AID.
Kan er geen verplichting worden opgenomen in de kapvergunning om de
omwonenden te informeren?
Na ingrijpen van wethouder Fiers, wordt
voortaan in een kapvergunning opgenomen, dat bij ingrijpende bomenkap de
omwonenden in een straal van 100 meter
rond de kaplocatie een week vóór de
kapdatum op de hoogte gebracht worden.
Het is alleen nog niet mogelijk om sancties
op te nemen wanneer dat niet gebeurt of
om de kwaliteit van de communicatie te
garanderen. De mailing zal altijd uitgaan
nadat de bezwarentermijn is verlopen. In
de communicatie is er een belangrijke rol
weggelegd voor de gemeentelijke projectleider die het project begeleidt. Dit alles
komt te staan in een checklist die bij de
vergunningaanvraag wordt gehanteerd.
Dat is al ingegaan per 1 augustus. De
projectleiders volgen binnenkort een workshop in communicatie bij bomenkap!

Wij kosten niets indien u ons inschakelt bij de aankoop van een woning. Onze makelaars
leveren u altijd geld op. U betaalt ons namelijk slechts 10% van het verschil tussen de vraagprijs en de uiteindelijke aankoopprijs. Hoe meer wij van de vraagprijs af onderhandelen, hoe
meer u bespaart. Het unieke van ons concept zit hem in het feit dat het u altijd geld bespaart
en u heeft een professionele begeleiding bij de aankoop van uw woning. Uw belang is
hiermee ons belang. Zo verdienen wij samen. Bovendien geldt: geen resultaat geen kosten.
Gaat de aankoop niet door, dan betaalt u ons niets. Schakel een professionele aankoopmakelaar van WitteWoning Makelaars in bij de aankoop van uw woning.
Het levert u gegarandeerd geld op.

Kijk op onze website voor voorbeelden van honderden met
ons aangekochte woningen www.wittewoningmakelaars.nl
WitteWoning Makelaars Eindhoven
Vestdijk 129, 5611 CB Eindhoven
Tel: 040 - 211 25 27
eindhoven@wittewoningmakelaars.nl

Ovenschotel: Pasta met mozzarella en bacon
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ingredienten:

Bereidingswijze:

1 eetlepel olijfolie
150 gram bacon in plakjes
2 grote uien in ringen gesneden
400 gram pasta (bv. penne of
tagiatelle)
zout en versgemalen peper
250 gram broccoli in kleine roosjes
300 gram tomaten in vieren gesneden
gedroogde oregano
2 mozzarella kaasjes in plakken
gesneden

1. Verhit de olijfolie in de koekenpan en bak
de bacon aan beide kanten lichtbruin.
2. Schep de bacon uit de pan en bak de
uienringen in het bakvet goudbruin.
3. Kook de pasta volgens de aanwijzingen
op de verpakking beetgaar.
4. Kook de broccoli ongeveer 7 minuten.
5. Giet de pasta en broccoli af en schep
deze met de uien en tomaat door elkaar.
6. Breng op smaak met peper, zout en
oregano.
7. Verwarm de oven voor op 200˚ C.

Eenrichtingsverkeer Stuiverstraat
In het begin van 2008 namen enkele
bewoners van de Stuiverstraat, Jan Martin,
Erwin van de Sande, Bianca van Rooij en
Bernd van der Stouw, het initiatief om de
verkeerssituatie in de Stuiverstraat drastisch te verbeteren door een gedeelte van
de straat eenrichtingsverkeer te maken.
Doordat het (sluip)verkeer de laatste jaren
drastisch is toegenomen was hier namelijk
in hun ogen een zeer onveilige en kindonvriendelijke verkeerssituatie ontstaan.
Aan het einde van de Stuiverstraat (Geldropseweg ) wordt de straat smaller waardoor
er in dit stuk regelmatig verkeersopstoppingen ontstaan en bestuurders agressief
gedrag vertonen. Van beide zijden wil het
verkeer doorrijden met als gevolg dat er
geparkeerde auto’s geraakt worden.
Conclusie: de Stuiverstraat is een straat

SCHOENMAKERIJ
HANS BONNEMA
Nieuw adres:

Geldropseweg 115
Tel: 040-2114590
Al uw reparaties
euro’s goedkoper
KWALITEIT IS ONZE
GARANTIE

met een woonfunctie waar vele gezinnen
wonen. De straat wordt echter als doorgaande route, sluiproute en racebaan gebruikt
en is hiervoor absoluut niet ingericht.
De eerste stap die de bewoners ondernamen was contact zoeken met de buurtvereniging van de Irisbuurt. Herman Elenbaas
van de buurtvereniging ondersteunde het
initiatief en regelde vervolgens een afspraak bij Inez Wagemakers, senior medewerker woonomgeving van de Gemeente.
Zij reageerde ook heel positief en adviseerde om een enquête te organiseren
onder de belanghebbenden. Met deze boodschap zijn Jan, Erwin, Bianca en Bernd aan
de slag gegaan. Tijdens enkele koude winteravonden is de enquête gehouden in de
Stuiverstraat, Dukaatstraat en Schellingstraat. De buurtgenoten reageerde over

Recept
Eetidee
8. Doe de pasta in een ingevette
ovenschaal.
9. Verdeel de bacon erover en dek af met
de plakjes mozzarellakaas en laat de
kaas 10 minuten in de voorverwarmde
oven over de schotel smelten.
Serveer deze pastaschotel met een pittige
salade van ruccola, tomaat en zwarte
olijven en een glas rose. Smakelijk eten!!!

het algemeen heel positief en betrokken.
Hieronder de resultaten:
Beantwoord of retour ontvangen:
80 adressen
Niet thuis en niet retour ontvangen: 14 adressen
Totaal:
94 adressen
Van de beantwoorde enquêtes is
Ja voor:
69 adressen
Nee tegen:
5 adressen
Geen mening / maakt niet uit:
6 adressen
Totaal
80 adressen

85,1 %
14,9 %
100 %
86,3 %
6,3 %
7,4 %
100 %

Met deze gewedige resultaten op zak is er
een verzoek ingediend bij de gemeente wat
zoveel inhield dat de Stuiverstraat vanaf de
Dukaatstraat eenrichtingsverkeer wordt
en wel zo dat inrijden vanaf de Geldropseweg toegestaan is. Dit is noodzakelijk om
het sluipverkeer dat vanaf de Breitnerstraat
of Tongelresestraat door de Stuiverstraat
naar de Geldropseweg rijdt tegen te gaan.
Inez Wagemakers heeft vervolgens het
verkeersbesluit wat nodig is om het
1-richtingsverkeer in te stellen opgesteld
en voorgelegd aan een verkeersdeskundige
van de gemeente en de politie. Ook zij waren
akkoord met het voorstel. Het besluit
werd doorgeleid naar de Dienst Stedelijke
Ontwikkeling en Beheer, die er voor zorgde
dat het besluit werd gepubliceerd.
Inmiddels heeft iedereen kunnen zien dat
er bebording geplaatst is. Mogelijk volgen
in de toekomst ook nog wat andere fysieke
aanpassingen in de straat.
Al met al een mooi resultaat wat deze
bewoners in samenwerking met de buurtvereniging en de gemeente hebben bereikt.
En hoewel dit ook voor de initiatiefnemers
de consequentie heeft dat zij nu moeten
omrijden, zijn zij blij dat de straat hopelijk
uiteindelijk een stuk leefbaarder wordt!
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Column

Stiekem...

Nieuw in de Blokhut:

Laten we nu eens een keer niet klagen over de gemeente… ze
doen zeker ook goede dingen voor de Iriswijk. Al doen ze dat
de laatste tijd wel vaak onverwachts of zelfs stiekem.
Het begon allemaal met de zebrapaden op
de Geldropseweg. Op een ochtend stopten
er gele busjes met mannen in feloranje
hesjes, die gigantische stickers begonnen
uit te rollen over de Geldropseweg. En toen
waren ze er ineens: de zebrapaden. Ze
waren écht nodig en het oversteken van de
Geldropseweg is een stuk veiliger geworden. Maar het blijft uitkijken, natuurlijk!
Een andere stiekeme actie van de gemeente was het plaatsen van de mooie
gele prullenbakken. Ze waren plotseling na
de vakantie op de straathoeken te vinden.
Ideaal natuurlijk om zwerfvuil te voorkomen. De bedoeling was in ieder geval
goed. Maar… welk zwerfvuil? Een buurvrouw van één van de prullenbakken wist
ons te melden dat ze nog nooit last heeft
gehad van zwerfvuil in haar omgeving,
maar dat de prullenbakken nu zo vol zaten
(omdat ze te laat geleegd werden), dat er
ineens wél een zwerfvuilprobleem ontstond. De betreffende prullenbak is inmiddels – ook best wel stiekem – weer
verwijderd.

Colofon
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Godschalk Rosemondtstraat 2
iriskrant@gmail.com
www.iriskrant.dse.nl
Verschijningsdata volgende nummers:
Medio september, medio december,
medio maart, medio juni. Inleveren
kopij Iriskrant december: uiterlijk
maandag 1 december. Bij voorkeur
digitaal (email of CD-Rom). De redactie
kan ingezonden artikeltjes weigeren,
bewerken of inkorten.

Nuttige adressen
De Blokhut
Adolf van Cortenbachstraat 92
5611TH Eindhoven
info: Ria de Laat, tel. 040-2122576
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En dan kwam daar ineens… als donderslag
bij heldere hemel... het éénrichtingsverkeer
in een deel van de Stuiverstraat. Al jáááren
gaat het er over, en nu, tijdens de zomervakantie is het plotseling ingevoerd. En
dat was wel even wennen, gezien het grote
aantal auto’s dat zich vergist en er achteruitrijdt (Te land, Ter zee en in de lucht in
de Stuiverstraat?), maar het scheelt een
hoop overlast! Nu de Voorterweg nog!
Over het voetbalveldje in het Speelbos is
al veel geklaagd. Het is in het voorjaar
opnieuw ingezaaid, maar... het werd geen
succes. Met zoveel enthousiaste voetballers
in de Iriswijk (we wáchten nog op iemand
die een carrière gaat maken bij PSV) is gras
zaaien als water naar de zee dragen. En
toch blijft de gemeente het proberen,
want onlangs is het stiekem opnieuw ingezaaid!
En nu is het wachten op de volgende
verrassing van de gemeente! Nieuwe, uitdagendere speelapparaten in het Speelbos? Of ondergrondse afvalcontainers,
zodat we van al die grijze en groene stain-de-weg kliko’s af zijn? Of de aanleg
van gewone rechte straten, zodat kinderen
weer weten wat stoep is en wat niet? Of
toch maar een multifunctioneel geasfalteerd
sportterreintje in het Speelbos met hekken
en basketbalnetten? We wachten af!

Quizzen!
Op dinsdag 14 oktober, dinsdag 11
november en dinsdag 16 december.
Telkens om 20:30 uur.
8 bloedstollend spannende ronden.
Muziekfragmenten, foto’s en vragen
waarvan de antwoorden op het puntje
van je tong liggen. Met je teamgenoten
laat je je hersenen kraken..., maar
vooral nog eens ouderwets met elkaar
een spel spelen in plaats van uitgezakt
naar het zoveelste afstompende tvprogramma liggen staren.
Inschrijven is stukken makkelijker dan
meedoen. Vorm een team van maximaal 5 personen. Kom naar de Blokhut
en doe mee aan deze sprankelende
irisquiz.
Inschrijven kan vanaf 20:00 uur en
deelname kost slechts 2,50 Euro.

Audio TV Centrum
TV Centrum b.v.
Geldropseweg 75
5611 SE Eindhoven
Tel. (040) 211 18 65

www.audiotvcentrum.nl

