
Zomernieuws 
Sint Trudo

De zomer noemen ze ook wel de komkommertijd. Omdat er min-
der nieuws zou zijn. Maar niet bij Trudo. Er gebeurt van alles. In 
Woensel, in de Bennelkel, op landgoed Eikenburg, op Vredeoord 
aan de Boschdijk en op Strijp-S. De thema’s van de zomer zijn  

betaalbaar wonen, duurzaamheid, de geschiedenis van onze 
stad en onze mentoren van zogenaamde statushouders. Trudo 
heeft een drukke zomer dus. Kijk even mee.

Kruidenbuurt
Trudo start met laatste fase

In de Kruidenbuurt zijn we in mei gestart met de bouw 
van 147 ruime sociale huurwoningen. We verwachten 
vanaf juni 2018 te beginnen met het opleveren van de 
sociale huurwoningen. Daarnaast worden er 86 kavels 
verkocht waarop kopers hun eigen woning kunnen laten 
bouwen middels een woningcatalogus. Start van de 
kavelverkoop vindt voor het einde van dit jaar plaats.

Een buurtgenoot 
als mentor
We koppelen sinds 2017 huurders of kopers 
van Sint Trudo als mentor aan vluchtelingen. 
Iemand uit dezelfde straat, buurt of misschien  
wel hetzelfde complex, zodat je elkaar makkelijk 
even kunt opzoeken.  

Off grid
Zelfvoorzienend op Vredeoord

Tom van Duuren en Judy Koopman zijn begin dit jaar met 
hun off grid houten huis neergestreken op Vredeoord: 
gemaakt van Eindhovens hout en niet aangesloten op 
gas-, water-, en elektriciteitsnet en dus grotendeels 
zelfvoorzienend. Zij zijn ambassadeur voor de kavels die 
hier verkocht gaan worden en waar kopers hun eigen huis 
op kunnen bouwen. 

Timmerspektakel 
Kinderen bouwen eigen woningen

In Woensel-West vinden tal van activiteiten plaats in het kader van sociale 
cohesie en stedelijk vernieuwing. Zo organiseren de Woensel-West 
bewoners jaarlijks het spannende timmerspektakel “Bouw je eigen 
huis”. Dit keer neemt Frans Vister de leiding, oud ijzerboer uit de wijk. 
De ruim 50 kinderen krijgen een frame en bouwen hun eigen huis van 
hout. Dit evenement is een mooi voorbeeld van de verbetering van de 
sociale cohesie in de wijk waar Sint Trudo zo naar streeft.

Oplevering plan celsius
Nog 97 woningen te gaan

Inmiddels zijn de eerste woningen opgeleverd van fase 1 Plan 
Celsius. De planning is dat eind september alle 97 woningen 
zijn opgeleverd. De woningen zijn zeer energiezuinig en krijgen 
zonnepanelen op het dak. Op sommige woningen komen 
bijzondere wandschilderingen met bekende uitvinders en 
hun uitvindingen. Deze schilderingen worden gemaakt door 
Niels Bakkerus. Er zijn inmiddels al vijftien commerciële 
ruimten opgeleverd, welke grotendeels al verhuurd zijn aan 
bijzondere kleine ondernemingen.

Expositie HONDERD
Officieel geopend door 
de commissaris van de Koning

Op 2 juni werd expositie HONDERD geopend door de commissaris 
van de Koning Wim van de Donk. De tentoonstelling brengt 200 jaar 
Eindhoven in beeld. HONDERD is gratis te bezoeken in het Veem op 
de zesde verdieping van woensdag t/m vrijdag 13.00 – 18.00 uur. 

Meer info: www.honderd.info 

Seniorenappartementen
in de Bennekel opgeleverd
Bestuurslid Ria Muller van bewonersvereniging Skon Bennekel gaf 
op 12 juli het startschot voor de bouw van veertien seniorenap-
partementen. Het gebouw dat bestaat uit twee woonlagen, krijgt 
onderin een apotheek en verschillende huisartsenpraktijken en 
op de eerste etage veertien appartementen. De woningen worden 
energieneutraal gemaakt. Ze zijn niet aangesloten op het gasnet, 
maar krijgen zonnepanelen.


