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Voortgang jaarplan 2011 (na het eerste 

kwartaal)  
  
In het onderstaande overzicht wordt verslag uitgebracht van Trudo’s resultaten na het eerste kwartaal 
van 2011 met betrekking tot de prestatieafspraken zoals die in het jaarplan 2011 zijn opgenomen. 
De kleur aan de rechterkant geeft aan of Trudo op schema ligt (   ), achter ligt op schema (   ), er grote 
problemen zijn (  ) of het project nog niet is opgestart (  ). Na het eerste kwartaal staan twee 
prestatieafspraken op oranje en 21 afspraken op groen. 
 
1. Oplevering zorghotel aan de Kwartelstraat  
Aan de Kwartelstaat in Eindhoven realiseert Trudo een zorghotel voor dak- en thuislozen. Dat zorghotel 
is één van de projecten die worden uitgevoerd in het kader van het Stedelijk Kompas, het gemeentelijke 
plan van aanpak om vóór 2014 alle dak- en thuislozen onderdak te bieden. In het zorghotel biedt Neos 
straks in een beschermde omgeving verzorging en verpleging aan dak- en thuislozen. Daarnaast zal 
Korein hier kinderopvang gaan bieden. De verbouwing van het pand, dat in Eindhoven bekend staat als 
huize Angela, is in 2010 gestart. Ook het eerste kwartaal van 2011 stond in het teken van de 
verbouwing. De oplevering van het zorghotel wordt in het voorjaar van 2011 verwacht. Die van de 
kinderopvang in het najaar. We zijn daarbij wel afhankelijk van de medewerking van de gemeente bij het 
verstrekken van de bouwvergunning en het oplossen van het parkeervraagstuk.    
2. 449 woningen in de verkoop  
Trudo maakt al jaren koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens. Dat doen we ook in 
2011. De verwachting is dat we in 2011 circa 449 woningen zullen verkopen. Dat zijn naar verwachting 
62 nieuwbouwwoningen en 381 bestaande woningen die we met Slimmer Kopen®-korting op de markt 
brengen. Daarnaast zullen we 6 woningen marktconform verkopen. 
Na het eerste kwartaal zijn er 59 (37,1% van het begrootte aantal) woningen uit de bestaande 
huurvoorraad verkocht. Daarmee liggen we dus voor op schema. Resultaat is overigens enigszins 
vertekend door speciale kortingsactie die tot 1 april 2011 heeft gelopen in Lakerlopen. Als we hiermee 
rekening houden verwachten we nog steeds dat totale verkopen in 2011 hoger zullen uitvallen dan 
begroot, maar aanzienlijk lager dan op basis van extrapolatie van de cijfers over het eerste kwartaal 
verwacht mag worden. 
Verder zijn er 35 (15,8% van het begrootte aantal) woningen wederverkocht. Het aantal terug- en 
wederverkopen blijft daarmee achter bij de verwachting. Dit heeft echter nauwelijks consequenties voor 
Trudo's resultaat uit verkoop.  
We constateren dat er voor onze marktconforme woningen in de huidige woningmarkt nauwelijks 
interesse is. Het aantal marktconforme woningen in onze voorraad is echter beperkt. In het eerste 
kwartaal van 2011 is 1 (16,7% van het begrootte aantal) woning marktconform verkocht. 
Ten slotte de verkoop van nieuwbouwwoningen. In het eerste kwartaal zijn 2 nieuwbouwwoningen 
verkocht. Werd in de begroting voor 2011 nog uitgegaan van 62 te verkopen nieuwbouwwoningen, na 
het eerste kwartaal is de prognose bijgesteld naar 23. Dit komt met name doordat er later dit jaar minder 
woningen in project Volta Galvani in verkoop zullen gaan dan eerder was begroot. De overige 
koopwoningen in dat project gaan pas na 2011 in de verkoop.  
Alle genoemde tellingen zijn op basis van getekende koopovereenkomsten.   
3. Minimaal 79 huishoudens geherhuisvest  
Ook in 2011 staat Trudo voor een fikse herhuisvestingopgave. Conform de planning van de diverse 
projecten, werken we komend jaar in elk geval aan de herhuisvesting van 79 huishoudens. Hierbij gaat 
het om huishoudens in de complexen Kruidenbuurt fase 4 en Plan Celsius in Woensel West en om 
studenten die hun woning aan de Boschdijk moeten verlaten.  
In het eerste kwartaal zitten we met acht huishoudens uit Woensel-West in de aanbiedingsfase voor 
vervangende woonruimte. Zes van tien te herhuisvesten studenten uit het complex aan de Boschdijk 
hebben een nieuw onderkomen gekregen en met elf studenten hebben we een akkoord dat zij naar een 
nieuwbouw complex van collega corporatie Wooinc verhuizen. Vooralsnog ligt de herhuisvesting op 
schema.   
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4. Woensel West: start bouw 110 woningen Volta-Galvani  
Deelgebied Volta-Galvani in Woensel-West wordt een bijzondere plek. Een buurt met een mediterraan 
karakter en een levendige mix van wonen en werken. Een stadsbuurt met een hoge woningdichtheid, 
met parkeren uit het zicht en - last but not least - ‘klein en goedkoop’.  
De bestaande woningen zijn in het voorjaar van 2009 al gesloopt. Bureau Geurst en Schulze heeft een 
stedenbouwkundig plan opgesteld, dat vooralsnog ruimte biedt aan ca. 110 nieuwe woningen en 30 
werkunits. Die werkunits komen aan de Edisonstraat en zullen een belangrijke bijdrage gaan leveren 
aan de stimulering van de buurteconomie, het emancipatieproces en imagoverandering van Woensel-
West. Het eerste kwartaal stond vooral in het teken van overleg met de gemeente over de anterieure 
overeenkomst, het bestemmingsplan en de het oplossen van het parkeervraagstuk. Het streven is nog 
altijd om eind 2011 te kunnen starten met de bouw.   
5. Start realisatie hostel voor chronisch verslaafden aan de Boschdijk  
Een ander project dat Trudo realiseert in het kader van het Stedelijk Kompas, is een hostel aan de 
Boschdijk. In een voormalig studentencomplex komt een woonvoorziening voor zo’n 25 tot 35 mensen 
met een chronische verslaving. Novadic-Kentron zorgt hier voor zorg en begeleiding. Na een zorgvuldig 
herhuisvestingstraject voor de studenten dat momenteel loopt, zullen we in de tweede helft van 2011 
met de verbouwing starten. De oplevering kan dan in 2012 plaatsvinden. Maar ook hier zijn we wel 
afhankelijk van het verloop van de bestemmingsplanprocedure en de afgifte van de bouwvergunning.   
6. Woonondersteuning: focus op en dagbesteding en re-integratie  
Trudo biedt al een aantal jaren woonondersteuning aan Bijzondere Klanten. We gaan regelmatig bij hen 
op bezoek om te zien waar we eventueel een handje kunnen helpen. Bijvoorbeeld op het gebied van 
financiën, wonen, onderwijs, taal, sociaal netwerk, dagbesteding en reïntegratie. In het eerste kwartaal 
van 2011 zijn 39 huisbezoeken afgelegd in het kader van de woonondersteuning. Waar mogelijk zullen 
we ons de komende jaren vooral gaan focussen op dagbesteding en re-integratie. Daarin hebben we 
nog een hele weg te gaan. We richten ons op die klanten die ook echt vooruit geholpen willen worden. 
We zullen daarbij nauw samenwerken met de casemanagers van de uitkeringsinstanties WZI en UWV. 
Maar ook met re-integratiebureaus, zoals Atlant en ChainWorks. In 2010 heeft een pilot plaats 
gevonden met Atlant en de gemeente. Wanneer de gemeente blijft participeren, zal dat project in 2011 
worden voortgezet. Een evaluatie hierover is gepland in april 2011.   
7. Minimaal 80% voor huishoudens met een bescheiden inkomen  
Of het nu gaat om huren of kopen, Trudo blijft zich vooral richten op klanten met een bescheiden beurs. 
Minimaal 80% van onze woningen is dan ook voor huishoudens met een inkomen tot € 40.000,--.  
Na het eerste kwartaal van 2011 is 87,5% van alle huurwoningen verhuurd aan huishoudens met een 
inkomen tot € 40.000,-. Van de huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens is 98,2% verhuurd 
aan huishoudens met een bescheiden inkomen. Van de koopwoningen is 87,9% verkocht aan 
huishoudens met een inkomen tot € 40.000,-.   
8. Inzet ingeplaatsten Woensel-West in programmering SPIL-centrum  
Sinds een aantal jaren worden vrijkomende woningen in Woensel-West uitsluitend toegewezen aan 
mensen die een maatschappelijke bijdrage in de buurt willen leveren. Een succesvolle aanpak. 
Enerzijds komen er even geen mensen met cumulatieve achterstanden meer bij in de wijk. Anderzijds 
heeft de buurt nu een heleboel ‘handjes’ ter beschikking om allerlei activiteiten voor de bewoners te 
organiseren.  
Begin 2011 is het beleid met de bewonersorganisatie besproken en is besloten om door te gaan met het 
inplaatsen. Wel is afgesproken om te sturen op basis van leeftijd, met een groter aandeel 25-plussers 
bewoners. Dit is inmiddels in het selectieproces geïmplementeerd. In het SPIL-centrum zijn vijf nieuwe 
wekelijkse activiteiten opgestart door de nieuwe ingeplaatste huurders voor kinderen en jongeren. Zo is 
er streetdance voor kinderen, hiphop/streetdance voor meiden van 14 jaar en ouder, basketbal voor 
kinderen, huiswerkbegeleiding voor jongeren en een voorleesclub voor peuters.   
9. Meer diensten voor Slimme Kopers via co-creatie  
Trudo wil de dienstverlening voor haar Slimme Kopers uitbreiden. Allereerst gaan we ons professionele 
netwerk ontsluiten voor deze kopers. Op 2 maart heeft KPMG een informatieavond gehouden voor onze 
Slimmer Kopers over het invullen van de belastingpapieren. Aan een van onze vaste leveranciers, 
Installatiebedrijf Van de Hoff, is gevraagd of men een aantrekkelijk onderhoudsabonnement kan 
uitwerken voor onze kopers. We willen onze rol overigens beperken tot het toetsen van het aanbod en 
vervolgens het voorleggen aan onze kopers. Trudo ambieert geen (blijvend) administratieve rol. 
Daarnaast willen we ook bekijken of we de dienstverlening aan kopers niet kunnen verbreden door hen 
letterlijk met elkaar in contact te brengen (‘kopers verbinden zich en vragen gezamenlijk een advies aan 
een architect, tegen een kleine vergoeding neemt men een verbouwingsplan van elkaar over, …’). In de 
nieuwe Slimmer Kopen-website die in ontwikkeling is, wordt met deze faciliteit rekening gehouden.   
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10. Kruidenbuurt: oplevering laatste huurwoningen  
In oktober 2010 startte de bouw van de laatste 33 huurwoningen die we in de nieuwe Kruidenbuurt 
realiseren. De bouw is nu in volle gang. De woningen zullen eind 2011 worden opgeleverd. Deze 
huurwoningen zijn onderdeel van fase 3 van het project Kruidenbuurt. De 281 koopwoningen die in fase 
3 en 4 zijn gepland, worden voorlopig niet gebouwd. Eerst dienen de marktomstandigheden fors te 
verbeteren.   
11. Mooie rapportcijfers  
We houden de vinger aan de pols en meten constant de tevredenheid van onze klanten. Voor de 
dienstverlening rond verkoop, financiering, verhuur, beheer van bedrijfsruimte en klachtenonderhoud 
gaan we voor niet minder dan een 8. Ook bij Slimmer Kopen® en nieuwbouw willen we op zijn minst 
een 8 op het rapport.  
Voor verkoop hebben we een 7,8 voor de dienstverlening en bij terugkoop een 7,3. De dienstverlening 
rondom financieringen wordt met een 8,4 beoordeeld. Het product Slimmer Kopen krijgt bij aankoop een 
8,5 en bij terugkoop een 7,9.  
De dienstverlening bij verhuur is door de nieuwe huurder met een 7,7 beoordeeld. De dienstverlening bij 
nieuwe verhuringen van Bijzondere Klanten is met een 8,3 beoordeeld. Klachtenonderhoud krijgt een 
8,0.   
12. 35 woningen voor DOOR! en 25 voor statushouders  
In 2011 zullen we 35 woningen inzetten in het kader van DOOR!. DOOR! is een samenwerkingsverband 
van alle Eindhovense corporaties en Welzijn Eindhoven, Novadic-Kentron, het Leger des Heils, 
Stichting De Combinatie, NEOS, GGzE, Stichting MAJ en Stichting Sint Annaklooster. Via DOOR! wordt 
huisvesting ter beschikking gesteld voor mensen die tijdelijk begeleiding nodig hebben bij het wonen. In 
het eerste kwartaal van 2011 zijn 5 DOOR!-klanten aan Trudo toegewezen en gehuisvest.  
Verder zullen we komend jaar 25 woningen inzetten voor de huisvesting van zogenaamde 
statushouders; asielzoekers met een verblijfsvergunning. In het eerste kwartaal van 2011 zijn ook 5 
statushouders aan Trudo toegewezen en gehuisvest.    
13. Opknappen 241 woningen  
In 2008 heeft onze corporatie haar toekomstige strategie voor een groot aantal complexen opnieuw 
vastgesteld. Uiteindelijk is een plan opgesteld voor het opknappen van 1.090 woningen voor de periode 
2009-2011. Daarvan hebben we er tot en met 2010 al 849 aangepakt. De laatste 241 staan voor 2011 
op de planning.  
Het gaat hier om 32 woningen in Woensel West (voor 1 juli gereed), 14 woningen aan de Julianastraat 
(start oktober) en 195 woningen in de Schubertlaan (start in mei). Rondom dit laatste project zal ook de 
openbare ruimte opnieuw worden ingericht. In Lakerlopen krijgt het verkoopgereedmaken een vervolg 
waarbij nog eens 45 extra woningen worden opgeknapt (start oktober). In het eerste kwartaal is het 
project in Woensel West in uitvoering gegaan. De start van de overige projecten is in het eerste kwartaal 
voorbereid.   
14. Woensel-West: vaststellen ontwerp eerste ‘parasiet’ 
In Woensel-West wordt zowel op fysiek als op sociaal vlak hard gewerkt aan de verbetering van de 
buurt. Dit zal ook zeker een positief effect hebben op het imago van de buurt. Maar een echte 
imagoboost krijgt een buurt pas wanneer je er iets heel opvallends doet. Iets wat echt anders is en wat 
de buurt op een heel andere manier in de belangstelling plaatst. Dat gaan we organiseren in Woensel 
West.  
Op een groot aantal hoeken van de Edisonstraat realiseren we zogenaamde parasieten. Dit zijn 
bijzondere objecten op of aan gebouwen, op het grensvlak van architectuur, kunst en design. Voor het 
ontwerp van die parasieten schrijven we een prijsvraag uit, waarna we een of meer prijswinnende 
ontwerpen tot uitvoering brengen. In het eerste kwartaal is de prijsvraag voorbereid die in het voorjaar 
zal  worden uitgeschreven en eind 2011 willen we het ontwerp van tenminste één parasiet af hebben.   
15. Realisatie 44 woningen Rijtse Vennen in Deurne  
Trudo is niet alleen in Eindhoven actief, maar ook in de regio. In het project Rijtse Vennen ontwikkelen 
we 44 woningen, waarvan 9 koop en 35 huur. Dit project, Vennekeshof genaamd, maakt deel uit van 
een uitbreidingslocatie in Deurne met in totaal zo’n 300 woningen. Het eerste kwartaal van 2011 stond 
in het teken van de bouw. Die is immers is in volle gang.  De verwachting is dat de woningen eind 2011 
worden opgeleverd. Alle koopwoningen zijn verkocht en ook vrijwel alle huurwoningen zijn inmiddels 
toegewezen.   
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16. Urgenten binnen zes maanden een woning  
De Eindhovense corporaties werken nauw met elkaar samen, zodat woningzoekenden met een 
urgentieverklaring binnen een half jaar een woning krijgen toegewezen. Ook in 2011 zal Trudo het haar 
toegekende deel van de stedelijke urgenten volgens afspraak huisvesten. In de praktijk blijkt dat vrijwel 
alle urgenten binnen drie tot vier maanden een woning krijgen aangeboden. Een aanbod dat ze in 
principe moeten accepteren om hun urgentiestatus te behouden. In het eerste kwartaal hebben we 
zeven urgenten gehuisvest, allen binnen de termijn van zes maanden.   
17. Start realisatie 240 lofts op Strijp-S  
SAN en SBP zijn de eerste twee witte gebouwen van de Hoge Rug op Strijp-S, vanaf de Beukenlaan 
gezien. De twee imposante rijksmonumenten, voormalige fabrieksgebouwen waar Philips uiteenlopende 
apparaten produceerde, gaan een nieuwe levensfase in. Trudo gaat de gebouwen transformeren tot 
een zeer bijzondere plek om te bezoeken en te verblijven, te werken en te wonen. Eén ding blijft echter 
onaangetast overeind: de karakteristieke industriële uitstraling, van binnen en van buiten. 
Beide gebouwen worden op de begane grond doorbroken, waardoor de Torenallee een verbinding krijgt 
met het levendige binnengebied rondom het Ketelhuis en de Machinekamer.  
De begane grond en mogelijk een deel van de eerste verdieping van de twee gebouwen krijgen een 
uitnodigende entree. Hier komen de functies die publiek trekken en levendigheid met zich meebrengen. 
Te denken valt aan de Ontdekfabriek, een winkel met designmeubels, een ‘greenhouse’ met horeca, 
een museum, een galerie of bijzondere winkeltjes die iets met cultuur of design te maken hebben. In elk 
geval functies die voor een komen en gaan van mensen zorgen, van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds 
laat.Vanaf de tweede verdieping worden er lofts gecreëerd. Elk gebouw gaat straks plaats bieden aan 
zo’n 120 lofts. Op het dak komt een daktuin met een riant uitzicht over de stad. Een unieke buitenruimte 
waar de huurders van SAN en SBP gebruik van kunnen maken.  
In januari 2011 heeft de RvC van Trudo ingestemd met de uitvoering van de plannen. Er is 
overeenstemming met de aannemer over de bouwkosten, om deze definitief te maken moeten er nog 
een paar optimalisaties worden begroot.  
De monumentenvergunningen en de vergunningen voor de ontmanteling van het interieur zijn verstrekt, 
de ontmanteling is inmiddels ook afgerond. Naar verwachting zal de bouwvergunning eind april worden 
verstrekt, direct daarna beginnen we met de verbouw. Volgens de planning zullen dan de eerste lofts 
worden opgeleverd eind 2012 met een uitloop voor de beide gebouwen tot begin 2013.  
Als gevolg van Europese regelgeving zal de beoogde inzet van de lofts (wonen en werken, flexibel in 
grootte) voor de eerste verhuur beperkt zijn tot zoveel mogelijk kleine woonlofts. Ook zal bij de 
toewijzing van lofts tot 80 m2 een inkomensgrens worden gesteld. De toewijzingsprocedure is intern 
vastgesteld, deze gaan we op de openloftdag (15 mei) voor het eerst toelichten aan de 
geïnteresseerden. Het is vanaf die dag ook mogelijk om in te schrijven op een loft.  
Er blijkt veel interesse te zijn voor de loft, dat werd ook nog bevestigd tijdens de deelname aan de 
regionale bouwbeurs in het Evoluon (19/20 maart 2011). Verder lopen er lopen gesprekken met 
ondernemers die geïnteresseerd zijn in een plek op de begane grond van de gebouwen.   
18. Kruidenbuurt: oplevering Zorgwinkel  
In de zomer van 2011 wordt aan het Laurierplein in de Kruidenbuurt de Zorgwinkel opgeleverd. De 
Zorgwinkel is één centraal loket in de buurt voor meerdere typen zorg en zorgverleners, te weten 
Buurtzorg Nederland, Lunet Zorg en de GGzE. Het wordt geen anoniem kantoorpand, maar een plek in 
de buurt waar mensen werken met een naam en een gezicht. Mensen die de Kruidenbuurt kennen en 
gekend worden door de buurt. Een plek waar bewoners gewoon binnen kunnen lopen, even kunnen 
zitten of iets op de pc kunnen doen. Laagdrempelig vooral. Een plek ook waar de professionals, die 
normaal gescheiden van elkaar opereren, in hetzelfde pand werken en op die manier elkaar kunnen 
versterken. In het eerste kwartaal is het definitief ontwerp gereedgekomen en gestart met de 
verbouwing.     

 



 5 

19. Vaststellen duurzaamheidstargets  
Duurzaamheid is hot. Ook Trudo ziet uiteraard de noodzaak tot verduurzaming, maar we worstelen nog 
met de vraag hoe we daadwerkelijk invulling kunnen geven aan dat thema. In het eerste kwartaal van 
2011 is gewerkt aan een voorstel voor een duurzaamheidsbeleid van Trudo. Dat voorstel is inmiddels  is 
in concept gereed. Duurzaamheid wordt daarin gedefinieerd aan de hand van de thema’s dierbaarheid, 
accommodatievermogen, energieprestatie, CO2-uitstoot en duurzame exploitatie. Per thema worden de 
ambities van Trudo benoemd voor zowel de bestaande woningvoorraad als de nieuwbouw. 
De grootste opgave zit hem in het verbeteren van de energieprestatie van de bestaande 
woningvoorraad. Ruim de helft heeft energielabel E of lager. Probleem is dat investeringen ter 
verbetering van de energieprestatie van gebouwen voor rekening van de eigenaar zijn, maar de 
gebruiker profiteert van de lagere lasten. Vandaar dat een uitgangspunt van Trudo is dat een deel van 
die investering zich moet vertalen in opbrengsten voor Trudo; een verhoging van de huurprijs of een 
bijdrage in de investering door de gebruiker. Daaruit blijkt meteen het draagvlak onder onze klanten 
voor dit soort maatregelen. Door middel van een pilot in 2011 zal Trudo verschillende pakketten van 
energiebesparende maatregelen voor haar bestaande woningvoorraad samenstellen. 
Voor zes geselecteerde pilotcomplexen heeft HeRe in beeld gebracht wat de verschillende 
mogelijkheden zijn om de woningen extra te isoleren. Uitgangspunten hierbij zijn: 

• De pakketten moeten per individuele woning kunnen worden aangebracht (het is niet nodig dat alle 
bewoners in een blok meedoen). 

• (Onderhouds)ingrepen mogen geen nadelige gevolgen hebben voor het binnenklimaat van 
woningen; 

• (Onderhouds)ingrepen moeten gebaseerd zijn op bewezen technieken. We gaan niet 
experimenteren met nieuwe toepassingen die zich nog niet bewezen hebben en/of zijn uitontwikkeld. 

• Toegepaste technieken moeten gebruiksvriendelijk zijn. Installaties e.d. moeten door bewoners 
eenvoudig te bedienen zijn. 

Per maatregelenpakket is beschreven wat het energielabel voor en na de ingreep is, wat de verwachte 
kosten en besparing aan energie zijn, wat de vermindering van CO2-uitstoot is. Hoofdzakelijk op basis 
van kosten (niet te duur) en verwachte energiebesparing is per complex één maatregelpakket gekozen. 
Het vervangen van CV’s door HR+-ketels is daarbij geschrapt als maatregel. Dat doen we pas als 
vervanging technisch noodzakelijk is. 
Van de gekozen maatregelenpakketten is een voorlopig ontwerp gereed. Na goedkeuring van het 
definitief ontwerp inclusief kostenraming zullen de pakketten in een aantal huurwoningen worden 
aangebracht en zal een jaar lang het energieverbruik gemeten worden en vergeleken met het 
energieverbruik een jaar eerder.   
20. Inspirerende voorbeelden op het terrein van leefbaarheid  
Leefbaarheid is een breed begrip en heel veel zaken zijn van invloed op de leefbaarheid in buurten. Uit 
onderzoek, maar zeker ook uit de dagelijkse praktijk, blijkt dat het de leefbaarheid in buurten ten goede 
komt als de bewoners elkaar kennen en dingen samen doen. In deze tijd waarin het steeds meer ‘ieder 
voor zich’ is, is het lang niet meer vanzelfsprekend dat mensen hun buurman kennen, laat staan dat 
Turkse gezin aan het einde van de straat.  
In 2011 zullen we een aantal kleinschalige activiteiten organiseren die mensen van uiteenlopende 
afkomst in buurten met elkaar verbinden. Denk bijvoorbeeld aan evenementen voor kinderen, waarbij 
we via de kinderen ook ouders met elkaar in contact brengen. Deze evenementen kunnen zowel het 
initiatief zijn van bewoners als van Trudo. Bewoners die activiteiten ter verbetering van de leefbaarheid 
willen organiseren kunnen daarvoor een bijdrage aanvragen van Trudo’s leefbaarheidsfonds. Op deze 
wijze faciliteert Trudo de bewoners. Daar waar Trudo het initiatief neemt, zullen we activiteiten wel 
samen met bewoners, in co-creatie, oppakken. In het eerste kwartaal is gewerkt aan 42 verschillende 
leefbaarheidsactiviteiten. Dit is inclusief de aanvragen bij het leefbaarheidsfonds. 
Eind 2011 publiceren we een overzicht van activiteiten en projecten die een positieve bijdrage hebben 
geleverd aan de leefbaarheid.    
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21. Kwartiermaken in De Driehoek  
Om van De Driehoek op Strijp-S een succesvol gebied te maken, is het belangrijk dat mensen worden 
verleid om nu al naar het gebied te komen en daar ‘hun ding te doen’. We geven ze al een aantal jaren 
de ruimte op Strijp-S. De schilders en de bouwers. De denkers, de scheppers, de ondernemers. De 
muzikanten en de dansers. De boulderers en de skaters. Creatieve mensen die hier trends zetten. 
Daarnaast moet een breed pallet aan evenementen Strijp-S tot een aantrekkelijk gebied maken.  
Met de kaders traffic genereren, verleiden en verbinden zijn we in het eerste kwartaal op zoek gegaan 
naar functies (verblijfsduur) en activiteiten (traffic) die passen in de leefstijl (doelgroepen) van Strijp-S. 
Focus dus: bredere doelgroepen trekken, basisvoorzieningen vestigen en het ontwikkelen van een 
aantrekkelijke buitenruimte. Belangrijk is dus om het programma zo snel mogelijk zichtbaar en bekend 
maken; wat is er nou allemaal te doen op Strijp-S? En waar moet je zijn? We zoeken hierbij de 
samenwerking op bij onze buurman Piet Hein Eek, zodat Strijp-S als stepping stone kan fungeren 
tussen stad Strijp-T en -R. Ook zijn we bezig met een nieuwe website voor het Klokgebouw zodat alle 
informatie goed te vinden is.  
Het onderdeel kwartiermaken in deze fase is vooral gericht op events (traffic). (1) In de hallen 200.000 
bezoekers per jaar waar de focus momenteel vooral ligt op het binnenhalen van nationale events, media 
gericht, en meer programma voor 2012 in het voorjaar en zomer. Daarbij zoeken we afstemming maar 
vooral ook samenwerking op met de cultuurinstellingen uit Eindhoven met onder andere de Effenaar, 
parktheater, MU, Dynamo, Muziekgebouw. Programmeren dus met en voor de stad! (2) De openbare 
ruimte is vooral gericht op doorontwikkelen van bestaande events, zoals DDW, Flux/S, STRP, nationale 
festivals en verbindingen met de festivals in de stad zoals Hallo Cultuur, Glow en Koninginnedag. Deze 
activiteiten zijn gefocust op het ketelhuisplein.  
Niet alleen events, maar ook het verleiden van horeca ondernemers die zich hier op een vernieuwende 
manier willen vestigen. In het eerste kwartaal is er een akkoord bereikt met Amaro. Vanaf deze zomer 
zal Amaro de komende vijf jaar in het ketelhuis zijn activiteiten uitvoeren. Je kunt er elke ochtend een 
vers gebakken broodje halen of lekker lunchen, er is een chocolade werkplaats en je kan er een aantal 
avonden in de week eten, feesten maar ook werken (fablab).  
Daarnaast zijn we samen met Park Strijp Beheer aan de slag gegaan met een tijdelijke invulling voor 
het terras op het Ketelhuisplein zodat je deze zomer al lekker buiten kunt zitten. Het ketelhuisplein zal 
de plek worden voor buitenevenementen.  
In het eerste kwartaal hebben we veel aandacht gegeven aan de ontwikkeling van de begane grond van 
de Apparatenfabriek (voorheen SK). Design Coöperatie Brainport (het loket voor design in Eindhoven),  
Yksi (design winkel en expo), het 5 MM museum, en de ontdekfabriek gaan vanaf de zomer zorgen voor 
veel beweging en zichtbaarheid op de begane grond. Met aan de voorkant een terras in de zon en aan 
de achterkant een achtertuin. Om traffic aan te jagen en bekendheid te geven aan de nieuwe functies 
hebben we samen met de MU en de ontdekfabriek een zomerprogramma ontwikkelt vanaf juni t/m de 
DDW die de verbinding maakt tussen de Apparatenfabriek en het Ketelhuisplein. De MU zal een 
verbinding en podium bouwen waar de cultuurinstellingen van Strijp-S op kunnen programmeren. De 
ontdekfabriek gaat hier twintig zondagen een programma brengen waar jong en oud aan mee kunnen 
doen. Broet zal in de maand juni samen met de Plaza Futura wekelijks een drive-in bioscoop creëren op 
het dak van de parkeergarage. Dus meer ritme, route en levendigheid op Strijp-S! 
Dit alles moet leiden tot minimaal een kwart miljoen bezoekers in 2011.   
22. Plan Veem op Strijp-S klaar  
Het karakteristieke Veemgebouw op Strijp-S, met zijn afgeronde hoeken, direct tegen de Beukenlaan, 
vraagt vanwege zijn uitstraling en zijn positie bij de entree van het gebied, om functies die voor een 
komen en gaan van mensen zorgen. Op de begane grond van het Veem hebben we een foodcourt 
gepland; een plek voor foodbeleving, in de breedste zijn van het woord.  
De bovengelegen verdiepingen lenen zich door hun vrije indeling met uitsluitend kolommen uitstekend 
voor parkeren. De locatie, aan de entree van De Driehoek, is daarvoor ook bij uitstek geschikt.  
Helemaal op de bovenste verdieping komen woningen, maar ook een klein en intiem rooftoprestaurant 
met een heel bijzonder uitzicht. Dat restaurant komt in de voormalige turnzaal van Philips, op het dak 
van het Veem.  
Het Schetsontwerp was begin april gereed. Monumentenoverleg (rijksdienst en de supervisor) zijn 
akkoord met het Schetsontwerp. In juni 2011 zal het Voorlopig Ontwerp aan de commissie ruimtelijke 
kwaliteit worden voorgelegd. 
Met de exploitanten voor de foodcourt werken we toe om een samenwerkingsovereenkomst in mei/juni 
af te sluiten. Met de exploitant voor het rooftop restaurant is in het eerste kwartaal een akkoord bereikt.  
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23. Weekendschool: verbinding met ouders  
In 2009 startte op initiatief van Trudo de Weekendschool. Een bijzondere ‘school’ voor gemotiveerde 
kinderen en jongeren uit kansarme gezinnen. Enthousiaste professionals uit de praktijk laten hen 
kennismaken met beroepen en vakgebieden waarmee ze van huis uit niet zo gauw in aanraking zullen 
komen.  
In 2011 willen we via de Weekendschool ook verbinding leggen met de ouders van de kinderen. Samen 
zullen we een aanpak ontwikkelen waarbij we de kinderen en hun ouders voor langere tijd, ook na 
afsluiten van de Weekendschool, volgen en ondersteunen. We zijn in het eerste kwartaal gestart met 
een literatuuronderzoek, dat wordt in mei afgerond. Daarna zullen we in het team emancipatie gaan 
bepalen hoe we de verbreding concreet vorm zullen gaan geven. Tevens willen we bezien of we deze 
verbreding ook elders in onze activiteiten toe kunnen passen. 

 

 


