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Jaarplan 2011          
 
Wat gaan we doen in 2011? Welke verplichtingen nemen we op ons? Wat zijn 
onze toezeggingen, aan bewoners, collega’s, gemeente, de stad … ? In het 
Jaarplan 2011 op deze pagina’s leest u wat u komend jaar van Trudo mag 
verwachten. Met de volgende 24 keiharde afspraken mag u ons straks de maat 
nemen.  
 
 
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. De oplevering wordt in 
het voorjaar van 2011 verwacht. We zijn daarbij wel afhankelijk van de medewerking 
van de gemeente. 
 
 
2. 449 woningen in de verkoop 
Trudo maakt al jaren koopwoningen beschikbaar voor starters en middeninkomens.  
Dat doen we ook in 2011. Volgend jaar zullen we circa 449 woningen 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.    
 
 
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 de bewoners 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. Het is niet uitgesloten dat het 
aantal huishoudens dat we in 2011 moeten herhuisvesten, nog groter wordt. Dat is 
afhankelijk van het resultaat van nog te nemen besluiten over de toekomst van een 
aantal Trudocomplexen.  
 
 
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 
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de buurteconomie, het emancipatieproces en imagoverandering van Woensel-West. 
We zullen alles op alles zetten om in 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 mensen met een chronische verslaving. Novadic-
Kentron zorgt hier voor zorg en begeleiding. Na een zorgvuldig herhuisvestingstraject 
voor de studenten, 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 de medewerking van de gemeente.  
 
 
6. Woonondersteuning: focus op en dagbesteding en reïntegratie 
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. Waar mogelijk zullen we ons de komende 
jaren vooral gaan focussen op dagbesteding en reïntegratie. 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 reïntegratiebureaus, zoals Atlant en 
ChainWorks. Sinds 2010 loopt er een pilot-project met Atlant en de gemeente. 
Wanneer de gemeente blijft participeren, zal dat project in 2011 worden voortgezet.  
 
 
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,--.  
 
 
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.  
In 2011 gaan we door met het inplaatsen. We zullen de nieuwe ingeplaatste 
huurders nadrukkelijk ook gaan inzetten in de programma’s voor kinderen en 
jongeren in het nieuwe SPIL-centrum Wopensel-West dat in 2010 is geopend. Zo 
zullen bijvoorbeeld huiswerkbegeleiding, mentoring, sportactiviteiten, muzieklessen 
en computerlessen (mede) worden uitgevoerd met inzet van ingeplaatste huurders.  
  
 
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. Bijvoorbeeld door een 
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medewerker van de fiscus informatie te laten verstrekken over het invullen van de 
belastingpapieren of een architect te laten vertellen over verbouwingsmogelijkheden.  
Daarnaast zullen we Slimme Kopers op verschillende fronten ondersteunen. We 
gaan permanent onderzoeken waar zij daadwerkelijk behoefte aan hebben. Een 
eerste initiatief in dit kader is het ontwikkelen van een platform waarop Slimme 
Kopers onderling informatie kunnen uitwisselen.  
 
 
10. Kruidenbuurt: oplevering laatste huurwoningen 
In oktober 2010 startte de bouw van de laatste 33 huurwoningen die we in de nieuwe 
Kruidenbuurt realiseren. Deze 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.  
 
 
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.  
Verder zullen we komend jaar 25 woningen inzetten voor de huisvesting van 
zogenaamde statushouders;  asielzoekers met een verblijfsvergunning. 
Daarnaast stellen we op basis van projectafspraken maximaal 28 woningen ter 
beschikking aan diverse Eindhovense instellingen voor de huisvesting van hun 
cliënten.  
 
 
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 14 woningen aan de Julianastraat, 32 woningen in Woensel-West 
en 195 woningen in de Schubertlaan. Rondom dit laatste project zal ook de openbare 
ruimte opnieuw worden ingericht. 
 
 
14.  Resultaat gewone bedrijfsvoering 
Voor het resultaat uit gewone bedrijfsvoering hebben we op basis van onze begroting 
voor 2011 een doelstelling vastgesteld van € 350.000,-- negatief. Dat bedrag bestaat 
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uit de gewone huuropbrengsten plus enkele buitengewone opbrengsten, minus alle 
onderhoudskosten, de kosten die voor het werkapparaat moeten worden gemaakt en 
de rentelasten.  
 
 
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 schrijven we een 
prijsvraag uit, waarna we een of meer prijswinnende ontwerpen tot uitvoering 
brengen. De prijswinnaars zullen in het voorjaar bekend worden gemaakt en eind 
2011 willen we het definitieve ontwerp van tenminste één parasiet af hebben.  
 

 
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 ontwikkelen we 44 woningen, waarvan 9 koop en 35 huur. Dit project maakt 
deel uit van een uitbreidingslocatie in Deurne met in totaal zo’n 300 woningen.  
De 44 woningen die wij voor onze rekening nemen, liggen om een centraal hof in het 
totale plan. Een bijzondere plek in het gebied, waaraan we met fraaie en 
bijzondere woningen een extra accent zullen geven. De bouw is inmiddels gestart. 
De verwachting is dat de woningen rond de jaarwisseling van 2011 en 2012 zullen 
worden 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 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.  
 

 
18. 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, worden 
getransformeerd tot een unieke plek om te wonen én te werken. In 2010 is het 
definitieve ontwerp afgerond. In 2011 starten we met de verbouwing. Elk gebouw 
gaat straks plaats bieden aan zo’n 120 lofts. Vrij indeelbare ruimten, waarin wonen 
kan worden gecombineerd met werken en werken met wonen.  
De begane grond en 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 
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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. 
 
 
19. 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. 
 
 
20. 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.  
De plannen voor de verbouwing van het Veem moeten in 2011 gereed zijn. 
 
 
21. 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. Inmiddels draait de 
school met 2 groepen en het is de bedoeling dat de school binnen een aantal jaren 
uitgroeit tot zo’n 4 groepen met in totaal 80 à 90 kinderen.  
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. 
 
 
22. 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. Die worsteling is er niet als het gaat om nieuwbouwprojecten. Bij 
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nieuwbouw investeren flink in duurzaamheid. Bij projecten als de Kruidenbuurt en de 
Lichttoren maken we bijvoorbeeld gebruik van Warmte en Koude Opslag en het 
Klokgebouw kent het grootste Zonnedak van Nederland.  
De grootste opgave zit hem echter in het verduurzamen van onze bestaande 
voorraad. In 2011 zullen we op het niveau van product-marktcombinaties onze 
ambities op het gebied van duurzaamheid bepalen. Daarin zullen we ook meenemen 
of en in welke mate we bij het verduurzamen van de voorraad prioriteit moeten 
leggen bij de woningen van mensen met een laag inkomen.   
 
 
23. 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 etnische afkomst in buurten met elkaar verbinden. Denk aan 
evenementen voor kinderen, waarbij we via de kinderen ook ouders met elkaar in 
contact brengen. Eind 2011 publiceren we een overzicht van activiteiten en projecten 
die een positieve bijdrage hebben geleverd aan de leefbaarheid.  
 
 
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. Ook in 2011 gaan we daarmee door. We faciliteren culturele en 
andere organisaties uit onze stad bij de organisatie van boeiende evenementen. 
Denk aan festivals als STRP,  Flux/S, een mega-evenement als de Dutch Design 
Week en popconcerten in het Klokgebouw. Dit alles moet leiden tot minimaal een 
kwart miljoen bezoekers in 2011.  
 
 
 


