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Evaluatie Trudo jaarplan 2011  
  
In het onderstaande overzicht wordt verslag uitgebracht van Trudo’s resultaten in 2011 met betrekking tot 
de prestatieafspraken, zoals die in het jaarplan 2011 zijn opgenomen. 
De kleur aan de rechterkant geeft aan of de prestatie volledig is gehaald (   ), niet helemaal is gehaald        
(    ), of helemaal niet is gehaald (    ). Na afloop van 2011 staan twee prestatieafspraken op oranje en 22 
afspraken op groen. 
 
1. Oplevering zorghotel aan de Kwartelstraat  
Aan de Kwartelstaat in Eindhoven heeft Trudo een zorghotel voor dak- en thuislozen en een 
kinderopvang gerealiseerd. In het zorghotel biedt Neos in een beschermde omgeving verzorging en 
verpleging aan dak- en thuislozen. Daarnaast biedt Korein hier kinderopvang. De verbouwing van het 
pand, dat in Eindhoven bekend staat als huize Angela, is in 2010 gestart. De eerste helft van 2011 
stond in het teken van de verbouwing. Het zorghotel is in mei 2011 opgeleverd en NEOS heeft het pand 
met de klanten voor het Zorghotel in september betrokken. De kinderopvang is in december 2011 
opgeleverd. De feestelijke opening van beide was in november.   
2. 443 woningen in de verkoop  
Trudo stelt met Slimmer Kopen® al jaren starters in staat om door middel van een korting op de 
koopsom een woning te kopen. Dat deden we ook in 2011. De verwachting was dat we in 2011 circa 
443 woningen zouden verkopen: 62 nieuwbouwwoningen en 159 bestaande huurwoningen die we met 
Slimmer Kopen®-korting op de markt zouden brengen en 222 wederverkopen. 
Na het vierde kwartaal zijn er 221 (139 procent van het begrootte aantal) woningen uit de bestaande 
huurvoorraad verkocht met de Slimmer Kopen®-formule. Daarmee is het begrootte aantal voor 2011 
overschreden. Verder zijn er 156 (70 procent van het begrootte aantal) woningen wederverkocht. Het 
aantal terug- en wederverkopen blijft daarmee achter bij de verwachting. Hierop hebben we geen 
invloed. Eigenaarbewoners zijn in deze markt nu eenmaal minder snel bereid hun woning te verkopen. 
Het achterblijven van het aantal wederverkopen heeft echter nauwelijks consequenties voor Trudo's 
resultaat uit verkoop. Daarom zetten de we prestatie op groen en niet op oranje 
Ten slotte de verkoop van nieuwbouwwoningen: In 2011 hebben we negentien nieuwbouwwoningen (12 
project Rosheuvel, 7 project Rijtse Vennen) 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 geen woningen in project Volta Galvani in de verkoop zullen 
gaan, terwijl dat wel was begroot. 
Daarnaast zijn er nog vijf bestaande woningen marktconform verkocht. Dit brengt het totaal aantal 
verkochte woningen op 401. Alle genoemde tellingen zijn op basis van transport bij de notaris.   
3. 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. Het lege terrein is in de afgelopen 
periode voor diverse (buurt)activiteiten gebruikt. Bureau Geurst en Schulze heeft een 
stedenbouwkundig plan opgesteld, dat vooralsnog ruimte biedt aan 110 nieuwe woningen en dertig 
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. In 2011 hebben we forse vertraging opgelopen in project Volta-Galvani. Dit is volledig te wijten 
aan de gemeente. Zo hadden we een langdurige discussie met de gemeente over de parkeernorm, die 
we ten langen leste in ons voordeel hebben beslist. En er was sprake van enorm getreuzel van de zijde 
van de gemeente bij het opstarten van de planologische procedure. Inmiddels is het voornemen om in 
mei 2012 te starten met de bouw.   
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4. Minimaal 79 huishoudens geherhuisvest  
Ook in 2011 stond Trudo voor een fikse herhuisvestingopgave. Conform de planning van de diverse 
projecten, werkten we in 2011 in elk geval aan de herhuisvesting van 79 huishoudens. Hierbij ging 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 fase 1 van Plan Celsius zijn er per einde 2011 25 huishoudens verhuisd. Acht huishoudens zitten in 
de fase van aanbieding/acceptatie voor een vervangende woning. Voor vijf huishoudens geldt geen 
verplichting tot herhuisvesting. In dit gebied hebben 22 huishoudens gekozen voor een 
nieuwbouwwoning in het gebied Volta/Galvani. Na acceptatie van de lopende aanbiedingen moeten we 
nog achttien huishoudens herhuisvesten.  
In de Kruidenbuurt zijn in 2011 41 huishoudens geherhuisvest. 31 huishoudens uit fase 4 gingen naar 
de nieuwbouwwoningen in fase 3. Tien gingen er naar andere woning van Trudo. Per einde 2011 
moeten er nog vier huishoudens uit fase 4 van de Kruidenbuurt worden geherhuisvest.  
De herhuisvesting van de uit het complex Boschdijk was per einde derde kwartaal al volledig afgerond.  
De herhuisvesting is daarmee in 2011 volgens planning verlopen.   
5. Start realisatie hostel voor chronisch verslaafden aan de Boschdijk  
Aan de Boschdijk heeft Trudo een hostel gerealiseerd. In het voormalig studentencomplex is nu een 
woonvoorziening voor 28 mensen met een chronische verslaving gerealiseerd. Novadic-Kentron zorgt 
hier voor zorg en begeleiding. De studenten zijn allen geherhuisvest. Het hostel is in delen opgeleverd. 
Het eerste deel in november en een tweede deel in december. In januari 2012 zijn de laatste kamers 
opgeleverd. De bewoners hebben inmiddels een goed onderkomen in het pand gevonden.   
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 re-integratie. In 2011 zijn circa 390 
huisbezoeken afgelegd in het kader van de woonondersteuning.  
We willen ons komende jaren meer gaan focussen op dagbesteding en re-integratie. Er is een pilot 
uitgevoerd in samenwerking met de Atlant Groep en de gemeente. Dat heeft er toe geleid dat er een 
directere samenwerking is ontstaan. Er zijn workshops geweest over wet- en regelgeving op dit terrein 
en er is een training verzorgd gericht op het begeleiden in een traject naar, onder meer, dagbesteding 
en werk. 
Tenslotte is er ook in praktische zin resultaat geboekt; zo zijn een aantal Bijzondere Klanten gestart met 
een baan bij de balies op Strijp S, is er een aantal mensen geplaatst in één van de Robin Hood 
vestigingen en zijn er in ons eigen netwerk van werkgevers ook enkele mensen aan een betaalde baan 
geholpen.   
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,--.  
In 2011 is 92,9 procent van alle huurwoningen verhuurd aan huishoudens met een inkomen tot 
€ 40.000,-. Van de huurwoningen met een huur tot de liberalisatiegrens is 91,9 procent verhuurd aan 
huishoudens met een inkomen tot  € 33.614,--. Dit is binnen de norm (minimaal negentig procent) zoals 
die door de EU in Brussel is vastgesteld.  
Van de koopwoningen is 86,9 procent 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.  
Eind 2011 waren er in ongeveer tweehonderd mensen ingeplaatst in zo’n 135 panden. Deze inplaatsers 
leveren een bijdrage aan activiteiten voor kinderen, jongeren en volwassenen. Voor kinderen worden de 
activiteiten Computerclub, Woordenschat, Huiswerk 12-, Funny Kinds, Basketbal, Streetdance en 
techniek+ georganiseerd. Eind 2011 was het aantal kinderen dat deelnam aan deze activiteiten 143. 
Voor jongeren wordt Huiswerk 12+, Mentormaatjes, Hiphip, Breakdance en muziek georganiseerd. Hier 
deden ultimo 2011 55 jongeren aan mee. Voor volwassenen is er Hulpverlening Volwassenen (maatjes 
etc.), Taalles, Senioren gymnastiek en Basketbal. Deze activiteiten kende eind 2011 in totaal 80 
deelnemers.     
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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. Met de Rabobank en de hypotheek-
adviseurs van Trudo vb&t zijn afspraken gemaakt over de verbetering van de dienstverlening aan onze 
klanten. Concreet krijgen alle klanten een financierings-update aangeboden. Op 14 september hebben 
we samen met de Rabobank ook een algemene informatieavond gehouden rondom dit thema. 
Met Installatiebedrijf Van den Hoff is een plan uitgewerkt voor het aanbieden van een aantrekkelijk 
onderhoudsabonnement voor onze kopers. Trudo beperkt zich, en dat is bij alle diensten die we willen 
gaan aanbieden de insteek, tot het toetsen van het aanbod en vervolgens het voorleggen aan onze 
kopers. Trudo ambieert geen (blijvend) administratieve rol. In het najaar hebben alle Slimmer Kopers 
een aanbod voor cv-onderhoud ontvangen. Blijkbaar viel het aanbod in de smaak, na enkele weken 
waren er al tientallen slimme kopers die Van den Hoff benaderd hebben voor een zgn.’nul-meting’. De 
eerste stap naar het sluiten van een overeenkomst. 
In de Bennekel hebben we in juni een pilot gedaan waarbij we huurders en Slimmer Kopers de 
mogelijkheid hebben geboden om gezamenlijk de tussenschuttingen te vervangen. Van de 
aangeschreven 230 bewoners hebben er dertien huurders (plus tweemaal schutting naast leegstaande 
woning) en twee kopers meegedaan. In zijn totaliteit gaat het om elf te plaatsen schuttingen. Wat ons 
betreft is de pilot geslaagd en in de begroting voor 2012 is een bedrag opgenomen om deze pilot uit te 
kunnen uitbreiden. 
Daarnaast willen we ook bekijken of we de dienstverlening aan kopers 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 wordt met deze faciliteit rekening gehouden. Momenteel zijn we 
overigens nadrukkelijk aan het bekijken of we voor dit ‘connecten’ van kopers niet beter social media, 
zoals bijvoorbeeld Facebook, kunnen inzetten. Door vertraging in de oplevering van de nieuwe site 
verschuift dit item naar voorjaar 2012. 
Verder wordt in de nieuwe website gekeken hoe we klanten en kopers beter kunnen faciliteren en 
informeren. Een ‘kleinigheidje’ is de koopalert. Met koopalert schrijf je je in voor een cluster en krijg je 
automatisch bericht als er een woning vrijkomt. Een service voor woningzoekenden, maar natuurlijk ook 
een goed hulpmiddel om aan het bestaande voorkeursrecht voor kopers een betere invulling te geven. 
Kopers kunnen zo ook geïnformeerd worden over te-koop-komende Slimmer Kopen-woningen 
waarheen men graag wil doorstromen.   
10. Kruidenbuurt: oplevering laatste huurwoningen  
In oktober 2010 startte de bouw van de laatste 33 huurwoningen die we in de nieuwe Kruidenbuurt 
realiseren ten behoeve van de herhuisvesting. De bouw is nu afgerond en de woningen zijn eind 2011 
opgeleverd aan de laatste te herhuisvesten huurders uit sloopfase vier. Deze huurwoningen zijn 
onderdeel van fase drie van het project Kruidenbuurt. Nu wordt een nadere afweging gemaakt over het 
tempo waarin de bouw in fase drie en vier wordt voortgezet.   
11. Mooie rapportcijfers  
We houden de vinger aan de pols en meten continu de tevredenheid van onze klanten. Voor de 
dienstverlening rond verkoop, financiering, verhuur, beheer van bedrijfsruimte en klachtenonderhoud 
gaan we voor niet minder dan een 8,0. Ook bij Slimmer Kopen® en nieuwbouw willen we op zijn minst 
een 8,0 op het rapport.  
Voor verkoop hebben we een 7,6 voor de dienstverlening en bij terugkoop een 7,3. De dienstverlening 
rondom financieringen wordt met een 8,0 beoordeeld. Het product Slimmer Kopen krijgt bij aankoop een 
8,2 en bij terugkoop een 7,7.  
De dienstverlening bij verhuur is door de nieuwe huurder met een 8,0 beoordeeld. De dienstverlening bij 
nieuwe verhuringen van Bijzondere Klanten is met een 8,3 beoordeeld. Klachtenonderhoud krijgt een 
8,0. 
De 33 nieuwbouw huurwoningen in de derde fase van de Kruidenbuurt worden ook met een mooie 8,0 
gewaardeerd.    
12. 35 woningen voor DOOR! en 25 voor statushouders  
DOOR! is een samenwerkingsverband van alle Eindhovense corporaties en Eindhovense welzijn- en 
zorginstellingen. Via DOOR! wordt huisvesting ter beschikking gesteld voor mensen die tijdelijk 
begeleiding nodig hebben bij het wonen. Iedere corporatie huisvest een evenredig aantal klanten van de 
zorginstellingen. In 2011 waren er 35 verhuringen geprognosticeerd voor Trudo. Er bleek echter minder 
vraag; Trudo heeft in 2011 22 panden gerealiseerd en verhuurd via DOOR.  
Verder waren in 2011 25 woningen geprognosticeerd voor de huisvesting van zogenaamde 
statushouders; asielzoekers met een verblijfsvergunning. Daarvan zijn er 19 gerealiseerd. De vraag 
bleef iets achter bij de prognose voor de gehele gemeente Eindhoven.   
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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 852 aangepakt. De laatste projecten stonden voor 
2011 op de planning.  
Het gaat hier om 32 woningen in Woensel West (oplevering was in het tweede kwartaal), achttien 
woningen aan de Julianastraat (het project is eind 2011 opgeleverd) en 195 woningen in de 
Schubertlaan (uitvoering is gestart, deze loopt door in 2012). Rondom dit laatste project zal in 2012 de 
openbare ruimte opnieuw worden ingericht. De Schubertlaan is het allerlaatste project in het kader van 
het verkoopgereedmaken. In Lakerlopen, rondom het Rembrandplein, zijn nog eens 45 woningen extra 
opgeknapt.    
14. Resultaat gewone bedrijfsvoering  
Het resultaat uit de gewone bedrijfsvoering over 2011 is € 1,1 miljoen euro positief. Dit stemt tot 
tevredenheid. Bij de berekening van dit resultaat zijn aan de kostenkant immers niet alleen de 
personeelslasten voor de klassieke corporatietaak (verhuur, beheer en leefbaarheid) meegenomen, 
maar ook voor de overige zes kernactiviteiten van Trudo, zoals bijzondere klanten, stedelijke 
vernieuwing, uitbreiding nieuwbouw, verkoop, bijzondere projecten en emancipatie. Daarnaast zitten 
ook out-of-pocket-kosten voor leefbaarheid en emancipatie in dit resultaat. Projectkosten 
(projectmanagement, haalbaarheidsstudies, etc.) zijn hierin niet meegenomen.    
15. 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 hebben we een prijsvraag uitgeschreven, waarna we een of meer 
prijswinnende ontwerpen tot uitvoering brengen. In het tweede kwartaal van 2011 zijn alle kaders voor 
de parasieten vastgesteld in overleg met Bert Dirrix en is de prijsvraag voorbereid. De jury is gevormd 
en de prijsvraag is uitgeschreven. Half januari 2012 staat het aantal inzendingen op 106. Een 
overweldigend aantal. In het voorjaar van 2012 zullen de prijswinnaars voor de eerste hoeken bekend 
zijn.   
16. Realisatie 44 woningen Rijtse Vennen in Deurne  
Trudo is niet alleen in Eindhoven actief, maar ook in de regio. In het project Rijtse Vennen hebben we 
44 woningen ontwikkeld en gebouwd, waarvan negen koop en 35 huur. Dit project, Vennekeshof 
genaamd, maakt deel uit van een uitbreidingslocatie in Deurne met in totaal zo’n driehonderd woningen. 
De woningen zijn in het vierde kwartaal van 2011 opgeleverd.   
17. 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, 
ondanks de krapte van de woningmarkt, toch nog vrijwel alle urgenten binnen vier tot vijf maanden een 
woning krijgen aangeboden. Een aanbod dat ze in principe moeten accepteren om hun urgentiestatus te 
behouden.  
In totaal zijn in 2011 46 urgenten aan Trudo toegewezen. Daarnaast moesten we nog veertien mensen 
huisvesten die in 2010 de status urgent hadden gekregen. In totaal hebben we voor 49 urgenten die ons 
werden toegewezen bemiddeld; 41 daarvan zijn door ons gehuisvest, vijf hebben het aanbod geweigerd 
waardoor hun urgentie kwam te vervallen, twee hebben hun urgentie teruggetrokken in verband met 
aanbod van een koopwoning en één urgente is door een collega-corporatie gehuisvest in verband met 
passendheid van de woning. Slechts in één geval lukte het niet om binnen de termijn van zes maanden 
huisvesting te realiseren, in verband met tegenvallend mutatieonderhoud.    
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18. Start realisatie 244 lofts op Strijp-S  
De gebouwen ANTON (voorheen SBP) en GERARD (voorheen SAN) zijn de eerste twee witte 
gebouwen van de Hoge Rug op Strijp-S, vanaf de Beukenlaan gezien. Deze 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 krijgt een uitnodigende entree. Hier komen de functies die publiek trekken en 
levendigheid met zich meebrengen. Te denken valt aan een winkel met designmeubels, een museum, 
een galerie of bijzondere winkels op het gebied van cultuur of design. Concepten die in het verlengde 
van Strijp-S liggen en functies die voor een komen en gaan van mensen zorgen, van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat. Op de eerste verdieping zal een woongerelateerd programma worden gerealiseerd in 
combinatie met werken.  
Vanaf de tweede verdieping worden er lofts gecreëerd. De lofts voldoen zowel aan de eisen van wonen 
als werken en zullen bij eerste verhuur als huurwoning worden ingezet. Door toepassing van de Qbi (vrij 
opstelbaar element voor keuken en sanitair) is een eenvoudige omzetting van wonen naar een andere 
functie in de toekomst gegarandeerd. 
Op het dak van beide gebouwen komt een daktuin met een riant uitzicht over de stad. Een unieke 
buitenruimte waar de huurders van GERARD en ANTON gebruik van kunnen maken.  
Half mei 2011 is de voorinschrijving voor toekomstige bewoners van beide gebouwen gestart. Binnen 
een maand hadden zich ruim zeshonderd geïnteresseerden ingeschreven. Op basis van motivatie en 
leefstijl zijn daar 377 geschikte kandidaten uit geselecteerd. Voor het overgrote deel gaat het om 
mensen jonger dan dertig, eenpersoonshuishoudens, met een inkomen beneden de grens van € 
33.614,- 
Op 24 juni 2011 is de start van de verbouw gemarkeerd met een feest in gebouw ANTON en een 
lichtspektakel op de gevel van gebouw GERARD. Bij de festiviteiten waren de burgemeester, 
wethouders en de toekomstige huurders aanwezig.  
De bouw vordert inmiddels gestaag, we liggen op planning. Dat is van buiten, maar vooral ook in de 
gebouwen goed zichtbaar. Naar verwachting zullen de eerste lofts in GERARD in oktober 2012 worden 
opgeleverd, ANTON volgt dan in januari 2013.    
19. 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 zijn 91 initiatieven en activiteiten door en met 
bewoners in verschillende buurten georganiseerd. Dat ging om verschillende soorten acties, zoals een 
aantal kleinschalige activiteiten die mensen van uiteenlopende afkomst in buurten met elkaar verbindt. 
Denk daarbij bijvoorbeeld aan evenementen voor kinderen, waarbij via de kinderen ook ouders met 
elkaar in contact kwamen. Deze evenementen konden zowel het initiatief zijn van bewoners als van 
Trudo. Ondersteuning heeft onder meer plaatsgevonden via het Leefbaarheidfonds. Elk jaar stelt Trudo 
geld beschikbaar voor het Leefbaarheidfonds; in 2011 was dat € 60.000,-.  
Enkele voorbeelden van activiteiten: de Halloweenvieringen in de Bennekel, Lakerlopen en de 
Kruidenbuurt. Succesvol waren ook de Sinterklaasvieringen in Mensfort en de Botenbuurt. In oktober 
vonden in de wijken Genderdal, de Bennekel en Lakerlopen goed bezochte seniorendagen plaats. In de 
Memlincstraat e.o heeft 25% van de bewoners meegedaan aan workshops tuinontwerpen en in het 
voorjaar 2012 zullen deze tuinontwerpen tijdens collectieve plantendagen door de bewoners worden 
uitgevoerd. 
In het vierde kwartaal zijn we ook gestart met het elke maand in de spotlights zetten van een speciale 
leefbaarheidsactiviteit. Dat doen we met een publicatie over die activiteit in Groot Eindhoven. Doel 
daarvan is om actieve bewoners te stimuleren hiermee door te gaan en andere bewoners te inspireren 
zich ook voor hun buurt in te zetten. In Groot Eindhoven van december 2011 hebben we aandacht 
besteed aan de activiteiten en middelen die in 2011 zijn ingezet om de leefbaarheid in buurten te 
verbeteren. En we hebben speciale aandacht gegeven aan enkele inspirerende voorbeelden van het 
afgelopen jaar.   
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20. Kruidenbuurt: oplevering Zorgwinkel  
In juni 2011 is 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 is 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 2011 is de 
Zorgwinkel, Petazzy, gestart met haar activiteiten.   
21. 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. 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 heeft Trudo verschillende pakketten van energiebesparende 
maatregelen voor haar bestaande woningvoorraad laten samenstellen. Voor zes geselecteerde 
pilotcomplexen heeft HeRe in beeld gebracht wat de verschillende mogelijkheden zijn om de woningen 
extra te isoleren. Per maatregelenpakket is beschreven wat het energielabel voor en na de ingreep is, 
wat de verwachte kosten en besparing aan energie zijn, en wat de vermindering van CO2-uitstoot is. 
Rond de zomer was het een en ander gereed om met de pilot te starten. 
In het derde kwartaal zijn we getipt over een traject genaamd “smartcities” waar door Europa 
omvangrijke subsidies ter beschikking zijn gesteld voor verduurzaming van bestaande woningen. 
Samen met de Technische Universiteit Eindhoven hebben we een onderzoeksvoorstel geschreven. 
Daarin worden onze woningen in de Sintenbuurt als case voorgedragen (380 huurwoningen, 37 sk-
woningen). Deze woningen zijn begin jaren ’50 gebouwd en hebben voor het merendeel een 
energielabel E of F waardoor een forse energiereductie te behalen is. Door het vervangen van CV’s, 
aanbrengen van HR++glas en een warmteventilatiepomp en het na-isoleren van gevels en vloeren 
wordt een energielabel A bereikt. Kosten daarvoor bedragen ongeveer € 14.000- per woning (advies 
HeRe). Samen met de TU/e en de gemeente Eindhoven hebben we (in een consortium met Barcelona, 
Karlsruhe en Lubijana) subsidie aangevraagd voor dit project. Omdat het om een substantiële bijdrage 
gaat is in afwachting van toekenning van subsidie de pilot met HeRe stopgezet. Eind februari/begin 
maart 2012 krijgen we bericht of Europa hiervoor subsidie toekent. 
Daarnaast hebben we een subsidie binnengehaald van de provincie en Essent voor het renoveren van 
woningen in de Archimedesstraat en Eikenhof naar label A+. Met de uitvoering daarvan starten we 
begin 2012. Na uitvoering gaan we energieverbruik monitoren. Ervaringen en resultaten gebruiken we 
voor verdere uitwerking van onze doelstellingen voor de bestaande woningvoorraad.   
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.  
In 2011 hebben we het programma voor het Veemgebouw vastgesteld. Publieksfuncties op de begane 
grond (supermarkt en Foodcourt), parkeren op de verdiepingen, een rooftop restaurant in de voormalige 
gym en ontvangstruimte van Philips en woningen op het dak van het Veemgebouw. De architect, 
Caruso St. John uit Londen, heeft eind 2011 het definitief ontwerp afgerond. Rijksdienst voor het 
industrieel erfgoed, supervisor en gemeentelijke welstand zijn zeer enthousiast over dit plan. Begin 
2012 zal het vergunningentraject in gang worden gezet. Derde kwartaal 2012 wordt vervolgens gestart 
met de ontmanteling van het gebouw, waarna de daadwerkelijke bouw kan beginnen. 
Vanaf de Dutch Design Week 2011 is Veem Design gehuisvest op de begane grond van het 
Veemgebouw. We hebben deze ruimte voor deze functie geschikt gemaakt, voor een periode van een 
jaar. 
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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.  
Begin 2011 is de eerste pilotgroep ‘afgestudeerd’ met onder meer een geweldige presentatie over de 
eigen toekomstplannen. In juni is het schooljaar van de ‘nieuwe’ eerstejaarsgroep afgesloten met de 
presentatie van een flitsende, zelf bedachte en gemaakte, clip. Zij zijn allemaal door naar het tweede 
leerjaar dat in september is gestart. In september is ook weer een nieuwe groep gestart met zo’n 25 
kinderen. Daarvoor is een programma opgesteld, sponsoring gevonden en een leerkracht aangesteld. 
De groep van dit nieuwe eerste leerjaar heeft in november/december, samen met een kunstenaar, nog 
een geweldig kunstwerk gemaakt dat in de stad is tentoongesteld en een plek krijgt op Strijp S.  
De Trudo Weekendschool wordt meer en meer een school van en voor Eindhovenaren; steeds meer 
vrijwilligers melden zich om een rol te krijgen in de begeleiding van de kinderen. 
In 2011 zijn we ook gestart met het ontwikkelen van een aanpak waarbij we de kinderen en hun ouders 
voor langere tijd, ook na afsluiten van de Weekendschool, volgen en ondersteunen. Dit heeft geleid tot 
een voorlopig plan dat we begin 2012 met externen willen bespreken. 
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24. 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 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? Er is inmiddels een maandelijkse agenda die 
op de site wordt geplaatst met het programma. Er worden maandelijks bijeenkomsten georganiseerd 
door huurders maar ook hebben we een aparte kwartiermakersvergadering waarbij er verbinding word 
gezocht met een programma. De nieuwe site van het klokgebouw is inmiddels online en er is met Piet 
Hein Eek gesproken om een gezamenlijke agenda te maken: STRIJP ST(E)R 
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. 
Daarnaast hebben we in 2011 de samenwerking met alle cultuurinstellingen gezocht in Eindhoven en is 
nu al een prachtige samenwerking uit gekomen. Denk aan concerten met Bløf, de Jeugd van 
Tegenwoordig maar ook Marco Borsato in samenwerking met het muziekgebouw.  
Dynamo is samen met Trudo en de kwartiermakers aan het kijken naar een urban festival. Het NK 
breakdancen en BMX rebeldjam zijn al bevestigd voor in het Klokgebouw.  
Niet alleen events, maar ook het verleiden van horeca ondernemers die zich hier op een vernieuwende 
manier willen vestigen is van belang. In het eerste kwartaal van 2011 is er een akkoord bereikt met 
Amaro. Vanaf oktober 2011 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. Het Ketelhuisplein zal de plek worden voor buitenevenementen. Het 
Ketelhuisplein was rond half juli klaar, het terras rond de Dutch Design Week. 
Het zomerprogramma heeft haar eerste editie gehad. Het buitenfilm festival was een groot succes 
evenals de activiteiten van de ontdekfabriek, klimmers en skaters. Voor volgend jaar willen we weer, 
samen met initiatieven op het terrein een zomerfestival organiseren. Uiteraard maken we hierbij gebruik 
van de ervaringen dit jaar. 
De begane grond van de Apparatenfabriek (Frits) is inmiddels gereed voor alle partijen met aan de 
voorkant een terras in de zon en aan de achterkant een achtertuin. Design Coöperatie Brainport (het 
loket voor design in Eindhoven), Yksi (design winkel en expo), het 5 MM museum, en de ontdekfabriek 
zorgen inmiddels voor veel beweging en zichtbaarheid op de begane grond. Vooralsnog hebben we 
Robin Hood aangetrokken om de horeca in de Apparatenfabriek te exploiteren. Vanuit de markt komt er 
meer dan voldoende interesse maar de markt ziet de exploitatie als groot risico. Sluitpost in deze 
exploitatie is aan onze kant de huuropbrengsten en aan de content kant de programmering. Robin Hood 
zal minimaal de komende zes maanden de horeca exploiteren.  
Op de begane grond van het Veemgebouw is in oktober Veem design geopend. Een outlet design 
woonwinkel met verkoop en expositiemogelijkheden voor producten die op Strijp S en TAB worden 
gemaakt. 
Kortom meer ritme, route en levendigheid op Strijp-S!    

  


