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Voortgang jaarplan 2013 (na kwartaal 3)  
  
Als gevolg van de verhuurdersheffingen van Rutte I en II, en de saneringsheffingen die alle corporaties 
door het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV) krijgen opgelegd, zal Trudo een bedrag moeten 
afdragen dat oploopt tot tussen 4,6 en 5,8 miljoen euro in 2017. Dit heeft ons er toe gedwongen een 
nieuw business model te ontwikkelen en in relatie daarmee ingrijpend te reorganiseren. Maar ook voor de 
ambities en prestaties voor 2013 hebben deze heffingen gevolgen.  In het onderstaande overzicht wordt 
verslag uitgebracht van Trudo’s resultaten na het derde kwartaal van 2013 met betrekking tot de 
prestatieafspraken zoals die in het jaarplan 2013 zijn opgenomen. Daar waar de heffingen hebben geleid 
tot een bijstelling van de ambities is dat aangegeven. 

 
1. We creëren kansen voor de kids in Woensel West 
Sinds een aantal jaren wijzen we vrijkomende woningen in Woensel-West uitsluitend toe aan (jonge) 
mensen die een maatschappelijke bijdrage in de buurt willen leveren. Een succesvolle aanpak. Er komen 
even geen nieuwe huurders met allerlei problemen bij in de wijk. Én de buurt heeft nu opeens een 
heleboel ‘handjes’ ter beschikking om allerlei activiteiten te organiseren.  
Na het derde kwartaal van 2013 ligt het aantal huurders dat in ruil voor een woning iets wil doen voor de 
buurt, rond de tweehonderd. Zij organiseren en ondersteunen zo’n vijftig activiteiten voor  buurtbewoners. 
Streetdance voor kinderen van zes tot twaalf jaar bijvoorbeeld, bewegen voor senioren, woordenschat 
voor kinderen van vier tot acht jaar, huiswerkbegeleiding, taal voor ouderen enzovoort. Een groot aantal 
van deze activiteiten is specifiek gericht op kinderen en jongeren. Wekelijks nemen daar zo’n vierhonderd 
kids uit Woensel-West aan deel. Daarmee bereiken we veel meer kinderen dan we voor ogen hadden. 
Uit onderzoek blijkt dat programma’s voor kinderen in achterstandsituaties meer effect hebben, als ook 
hun omgeving bij dat programma wordt betrokken. Ouders, broertjes en zusjes, de school. En óók blijkt 
dat kansen van kinderen toenemen, naarmate die programma’s langer duren en ze er van peuter tot 
jongere aan kunnen deelnemen. Daarom gaan we in 2013 van start met een pilot, waarbij zo’n vijftien 
kinderen uit Woensel West én hun omgeving, over langere tijd aan een programma deelnemen. 
In de eerste drie kwartalen hebben we het project globaal beschreven en met alle relevante partners 
besproken. Er is een kort programma uitgevoerd met een ‘pioniersclubje’. Op basis daarvan is het 
programma verder ingevuld en afgestemd met de school. Er is ook een begeleidend 
onderzoeksprogramma ontworpen en gestart. In oktober starten we met het nieuwe programma. En in 
januari verbreden we het programma tot alle schooldagen en met een op de ouders gericht programma. 
 

2. We gaan door met projecten in de regio 
Trudo is een Eindhovense corporatie. Maar we begeven ons graag buiten de stadsgrenzen, als we daar 
iets extra’s kunnen betekenen en écht iets bijzonders kunnen realiseren. En al helemáál als we starters in 
de dorpen rondom Eindhoven met Slimmer Kopen® korting de kans kunnen geven om hun eerste 
stappen op de koopwoningmarkt te zetten.  
Zo realiseren we in 2013 in Steensel in project Boterbocht acht ruime Slimmer Kopen®-woningen voor 
starters. De koopprijs ligt tussen € 148.800,- en € 159.200,- (inclusief twintig procent korting). De 
woningen zijn reeds opgeleverd. Dat geldt ook voor de twaalf Slimmer Kopen® woningen in project 
Rosheuvel in Eersel. Zie ook punt 4. 
In project de Poelenloop in Knegsel ontwikkelen we samen met de gemeente Eersel én met toekomstige 
bewoners een nieuwbouwplan van 36 woningen, waarvan wij er 26 voor onze rekening nemen. We 
verwachten ze in 2014 te kunnen bouwen. Dat geldt ook voor de in totaal dertig Slimmer Kopen® 
starterswoningen die we in de gemeenten Leende (twintig woningen) en Laarbeek (tien woningen) 
realiseren. Het project in Laarbeek (Hoge Regt) is in het eerste kwartaal in de verkoop gegaan: binnen 
1,5 uur waren alle kavels/woningen verkocht. De planontwikkeling van de projecten Poelenloop en 
Leende loopt volop. In Leende is inmiddels meer dan de helft van de woningen verkocht. 
 

3. We trekken € 794.000 uit voor leefbaarheid  
Trudo maakt zich sterk voor een leefbare wijk. Dat gaat verder dan het schoon, heel en veilig houden van 
de buurt. We willen ook dat het er gezellig is, dat mensen elkaar ontmoeten en kennen, dat jong en oud 
zich er kunnen ontplooien. Voor dit alles trekken we in 2013 een bedrag uit van € 794.000.  
Een deel van dat bedrag (€ 90.000) stellen we beschikbaar via het Leefbaarheidsfonds, dat eenmalige 
activiteiten van (georganiseerde) bewoners ondersteunt. De organisatie van een straatspeeldag 
bijvoorbeeld. Het opzetten van een welkomstcomité voor nieuwe bewoners. Of het houden van een 
opschoondag. Activiteiten die de woon- en leefomgeving verbeteren, maar die ook bijdragen aan de 
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sociale samenhang. Tot en met het derde kwartaal is er voor € 45.000 aan aanvragen binnen gekomen 
en gehonoreerd. 
Daarnaast betalen we vanuit dat bedrag ook activiteiten op initiatief van onze corporatie zelf.   
In de eerste drie kwartalen hebben we € 454.000 uitgegeven aan leefbaarheidsactiviteiten en zijn we voor 
€ 62.000 verplichtingen aangegaan.  

 

4. We leveren 407 woningen op  
De verwachting is dat we in 2013 407 woningen zullen opleveren. Voor het merendeel in Eindhoven, 
maar ook een aantal in de regio. Op Strijp-S zijn we na enige vertraging begin 2013 gestart met de 
oplevering van 276 huurlofts in de Hoge Rug gebouwen Anton en Gerard. Voor het overgrote deel onder 
de huurtoeslaggrens. Inmiddels zijn alle lofts opgeleverd en verhuurd.  
In Steensel worden in project Boterbocht acht Slimmer Kopen® woningen voor starters opgeleverd. In 
project Rosheuvel in Eersel twaalf. Het project Boterbocht was reeds lang verkocht en is in het eerste 
kwartaal opgeleverd, met slechts drie opleverpunten voor alle woningen samen. In project Rosheuvel zijn 
ook alle woningen verkocht en zijn alle woningen net voor de bouwvak opgeleverd. 
In Landhof Zuid (Meerhoven) realiseert een groep jongeren uit Zeelst in CPO-verband (Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap) 44 woningen. Wij boden de garantie om een aantal woningen over te 
nemen, mochten er deelnemers afvallen. Dat bleek voor twee woningen nodig, die inmiddels als Slimmer 
Kopen® woning zijn verkocht. Deze woningen zijn inmiddels opgeleverd. 
Verder leveren we 104 woningen en vijf woonwerkwoningen op in VoltaGalvani in Woensel-West. Dat zijn 
pakweg 47 Slimmer Kopen® woningen (tussen € 93.750,- en € 153.750,- inclusief 25 procent korting) en 
62 huurwoningen. De verkoop van de koopwoningen in VoltaGalavani loopt voorspoedig: alle woningen 
zijn verkocht dan wel ‘onder optie’. Een nieuwe stap in de transformatie van Woensel-West tot een 
kleurrijke, afwisselende en spannende buurt! De oplevering is inmiddels begonnen en loopt door in de 
eerste maanden van 2014. 

 
5. We verkopen 373 woningen  
Al jaren verkopen we onder de noemer Slimmer Kopen® bestaande en nieuwe woningen met een fikse 
korting aan starters. Met succes. We scoren een dikke 8 wat betreft klanttevredenheid en door de komst 
van nieuwe, vooral jonge woningeigenaren blijkt de leefbaarheid in bepaalde buurten er flink op vooruit te 
gaan.  
Ook in de huidige lastige woningmarkt loopt Slimmer Kopen® als een trein. Van alle woningen die van 
augustus 2012 tot en met juli 2013 in Eindhoven door NVM-makelaars (en Trudo) werden verkocht, was 
dertig procent een Slimmer Kopen® woning. Met andere woorden: Slimmer Kopen® blijkt behoorlijk 
crisis-proof en dus gaan we keihard door.  
In 2013 willen we ongeveer 373 woningen met Slimmer Kopen® korting verkopen; 37 nieuwbouw- en 336 
bestaande woningen. 
Na het derde kwartaal zijn er 136 (83,4 procent van het begrootte aantal) woningen uit de bestaande 
huurvoorraad verkocht. Daarnaast zijn er 136 (78,6 procent van het begrootte aantal) woningen 
wederverkocht. Ook zijn er 39 nieuwbouwwoningen verkocht (105,4 procent van het begrootte aantal). 
Alle genoemde tellingen zijn op basis van getekende koopovereenkomsten.  
 

6. We zetten 30 woningen in voor DOOR! en 10 voor statushouders 
In 2013 zullen we naar verwachting dertig woningen inzetten in het kader van DOOR!. DOOR! is een 
samenwerkingsverband van alle Eindhovense corporaties en Eindhovense zorg- en welzijnsinstellingen 
zoals het Leger des Heils, Stichting De Combinatie en NEOS. Via DOOR! stellen we huisvesting ter 
beschikking voor mensen die tijdelijk begeleiding nodig hebben bij het wonen. Tot en met het derde 
kwartaal hebben we negentien woningen via DOOR! verhuurd. 
Verder is de verwachting dat we in 2013 acht woningen inzetten voor de huisvesting van asielzoekers 
met een verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. Na het derde kwartaal zijn er zes 
statushoudersgezinnen gehuisvest. 
 

7. We behalen een positief financieel resultaat uit de zeven kernactiviteiten 
Een corporatie werkt met geld van de gemeenschap. We zijn geen commercieel bedrijf en het geeft geen 
pas om risico’s te nemen als een commercieel bedrijf. Trudo is dan ook een conservatieve rekenaar. 
Behoudend, voortdurend gericht op risicobeheersing, uiterst zorgvuldig en in alles transparant. Daardoor 
is onze corporatie financieel kerngezond en dat houden we zo.  
Voor de prognose van het resultaat over 2013 uit de kernactiviteiten verwijzen we naar de 
kwartaalrapportage.  
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8. We leggen minstens 400 huisbezoeken af bij bijzondere klanten 

Eén van onze doelgroepen zijn bijzondere klanten; mensen die enige vorm van zorg, hulp of begeleiding 
nodig hebben om te kunnen wonen. We willen ze helpen om stapjes vooruit te maken op de 
maatschappelijke ladder. We voorzien hen daarvoor van gepaste huisvesting, maar bieden hun óók 
mogelijkheden om zich te ontwikkelen op het gebied van financiën, dagbesteding, opleiding, werk en vrije 
tijd. Daarnaast willen we voorkomen dat het zelfstandig wonen mislukt en dat klanten sociaal geïsoleerd 
raken.  
Sinds 2007 gaan we een aantal keren per jaar bij onze bijzondere klanten op bezoek, om te zien hoe het 
gaat en of ze misschien op bepaalde gebieden ondersteuning nodig hebben. Die ondersteuning bieden 
we niet zelf, maar laten we over aan organisaties die daarin zijn gespecialiseerd. In schuldhulpverlening 
of re-integratie bijvoorbeeld. In 2013 zullen we in het kader van deze woonondersteuning minstens 
vierhonderd huisbezoeken afleggen bij zo’n 230 bijzondere klanten. 
Na het derde kwartaal zijn er 373 huisbezoeken en andere intensieve contactmomenten geweest bij zo’n 
150 bijzondere klanten. 
 

9. We hebben 187 60 woningen in aanbouw (ambitie bijgesteld als gevolg van heffingen) 

Naast de 396 woningen die in 2013 worden opgeleverd, hebben we er in 2013 187 in aanbouw, 
kondigden we in ons jaarplan voor 2013 aan. Dat betrof 39 woningen op het Veemgebouw op Strijp-S, 
honderd woningen in de derde fase van de Kruidenbuurt, 24 woningen in project de Poelenloop in 
Knegsel, acht woningen in Leende en zestien in Laarbeek. De oplevering van deze woningen stond 
gepland voor 2014 en 2015.  
Door de verhuurdersheffing en de saneringsheffing hebben we deze plannen moeten bijstellen. We zullen 
minder woningen gaan opleveren. De woningen in het Veemgebouw, derde fase Kruidenbuurt, een groot 
deel van de parkeerplaatsen zijn uitgesteld. De overige projecten vinden wel doorgang volgens plan. In 
het project Leende gaan we waarschijnlijk zelfs twaalf woningen meer realiseren dan we in eerste 
instantie van plan waren. In totaal zouden we in 2013 in de verschillende projecten zestig woningen in 
aanbouw zijn die in 2014 en 2015 worden opgeleverd. In het derde kwartaal is gebleken dat de woningen 
in Laarbeek wel in aanbouw zijn in 2013, het de vraag is of dat voor de woningen in Leende nog lukt. De 
woningen in project Poelenloop gaan dit jaar niet meer in aanbouw. Deze projecten zullen naar 
verwachting uiterlijk 2015 worden opgeleverd.  
 

10. We herhuisvesten minimaal 45 huishoudens  
Er wacht ons in 2013 weer een fikse herhuisvestingopgave. We dienen in elk geval 45 huishoudens uit 
fase één en twee van Plan Celsius in Woensel-West te herhuisvesten. We zullen met al deze huurders 
individuele gesprekken voeren om hun wensen, ambities en problemen op verschillende leefgebieden in 
kaart te brengen. Op het gebied van wonen uiteraard, maar bijvoorbeeld ook wat betreft werk, onderwijs 
en vrije tijd. Misschien dienen we ons ook te buigen over problemen op het vlak van gezondheid, 
financiën of het gezin.  
Mocht er voor huurders extra ondersteuning nodig blijken, dan schakelen we daarvoor een passende 
partij uit ons netwerk in. We komen bij de herhuisvesting soms bijvoorbeeld situaties tegen waarbij 
mensen -vaak alleenstaande mannen- in een behoorlijk vervuilde woning leven, soms ook gecombineerd 
met een grote verzamelwoede. In die situaties zorgen we ervoor dat er in de nieuwe woning met behulp 
van netwerkpartners zoals GGzE, Thuiszorg en WIJ Eindhoven een nieuwe en schone start gemaakt kan 
worden. Voor het leeg halen van de woning maken we gebruik van Springplank 040. Daarin worden 
mensen met grote afstand tot de arbeidsmarkt klaar gestoomd voor een reguliere baan. 
Tot en met het derde kwartaal zijn in 2013 twaalf huurders uit fase één geherhuisvest. Daarnaast is aan 
drie huurders een passende aanbieding gedaan die zij hebben geaccepteerd. Per einde derde kwartaal 
resteert in fase één nog slechts één huurder voor wie herhuisvesting gevonden moet worden. De 
verwachting is dat de volledige herhuisvestingsopgave fase één volledig, zonder conflicten en ruim op tijd 
voor de sloopplanning, zal zijn afgerond. 
Fase twee bestaat uit 120 panden. Hieruit zijn inmiddels 26  huurders vertrokken; deze hebben óf zelf 
een andere woonruimte gevonden, óf ze zijn door Trudo geherhuisvest. Daarnaast hebben tot en met het 
derde kwartaal acht huishoudens gekozen voor de nieuwbouw in Volta Galvani.  
 

11. We maken iets bijzonders van de Leidingstraat op Strijp-S 
Een van de meest kenmerkende elementen op Strijp-S is de Leidingstraat. Het bouwsel van leidingen dat 
op enkele meters hoogte als een industriële pergola door het gebied kronkelt, over een lengte van meer 
dan een halve kilometer. Natuurlijk behouden we deze fraaie constructie met zijn rauwe industriële 
uitstraling. Meer nog, we maken er iets bijzonders van.  



 4 

In het tweede kwartaal van 2013 zijn we gestart met de uitvoering van Piet Oudolfs ontwerp voor de 
Leidingstraat. Voor de Dutch Design Week is dit project grotendeels opgeleverd. Alleen de lichtprojectie 
is nog in uitvoering. Deze bekende landschapsarchitect gaf eerder al een nieuwe bestemming aan the 
High Line in New York, een vergelijkbaar stukje industrieel erfgoed. Hij toverde de oude, verhoogde 
spoorlijn om tot een prachtig ‘park’. Zo wordt ook de Leidingstraat op Strijp-S een bijzonder stuk 
openbare ruimte. Aangekleed met stedelijk groen, toevoegingen op bijzondere knooppunten en ’s avonds 
aantrekkelijke verlichting. Je kunt erop klimmen om van het uitzicht te genieten, lekker op een bankje 
zitten, op een terrasje eronder. Reden temeer om Strijp-S te bezoeken! 
 

12. We realiseren minimaal 40 leerwerkplekken 
Trudo is nauw betrokken bij Stichting Robin Hood. Stichting Robin Hood is (o.a.) een leerwerkbedrijf dat 
kwetsbare mensen de kans biedt vooruit te komen in het leven door hen werkervaring op te laten doen, 
het horecavak te leren of om gewoon deel te nemen als vrijwilliger of als vorm van dagbesteding. Een 
eerste stap op weg naar regulier werk.  
Huidige projecten van Robin Hood zijn de wijkrestaurants in de Kruidenbuurt en Woensel-West, 
lunchroom Eetalage 040, catering Reizende spijzen en stadsrestaurant Caffee Allee in de 
Apparatenfabriek. Daarnaast proberen we ook actief binnen onze eigen activiteiten én die van ons 
netwerk (leveranciers, aannemers) mogelijkheden te creëren om mensen leerwerkervaring te laten 
opdoen. In totaal willen we in 2013 minimaal veertig leerwerkplekken realiseren. 
Via stichting Robin Hood hebben tot en met het derde kwartaal van 2013 continu circa 45-50 personen 
een leerwerkplek. Van deze groep volgen er 22 (in twee lesgroepen) ook een kwalificerende opleiding. In 
december doet de eerste lesgroep examen. De eerste personen stromen nu ook al uit naar betaald werk, 
inmiddels elf. Verder zijn er zo’n vijf vrijwilligers werkzaam.  
Daarnaast zijn er via ons netwerk nog meer leerwerkplekken gerealiseerd: elf in de schoonmaak 
(waarvan inmiddels drie betaald), drie in het schilderwerk (één betaald), één (betaald) in de 
electrotechniek, 26 in de bouw, waarvan tien betaald. Tenslotte zijn er zes betaalde leerwerkplekken bij 
de recepties van bedrijfsverzamelgebouwen op Strijp S. 
 

13. We wijzen minimaal 80% van onze woningen toe aan huishoudens met een 
bescheiden inkomen 

Of het nu gaat om kopen of huren, we richten ons vooral op klanten met een bescheiden beurs. Minimaal 
tachtig procent van onze woningen is bestemd voor huishoudens met een inkomen tot € 40.000. 
Daarnaast houden we ons natuurlijk aan de regels van het ministerie van Binnenlandse Zaken, dat stelt 
dat negentig procent van de huurwoningen met een huurprijs beneden € 681,02 moet worden 
toegewezen aan huishoudens met een inkomen beneden € 34.229. 
Tot en met het derde kwartaal had 97,2 procent van alle nieuwe huurders een inkomen onder de 
€ 40.000. Van de huishoudens die we voorzien hebben van een huurwoning met een huur onder de 
€ 681,02 had; 98,2 procent van hen een inkomen beneden de € 34.229. 
Van de koopwoningen is 85,1 procent verkocht aan huishoudens met een inkomen tot € 40.000. 
 

14. We ontwikkelen een voorziening à la Skaeve Huse 
Verschillende steden in ons land kennen ‘Skaeve Huse’. Woonvoorzieningen voor mensen die zich 
moeilijk kunnen voegen naar de regels van onze maatschappij en een leefwijze hebben die niet past in 
een gewone woonbuurt. Op de Eindhovense woningmarkt ontbreekt zo’n voorziening.  
Trudo heeft jaren geleden al duidelijk gemaakt dat zij die ontbrekende trede wil invullen. Tot dusver kon 
de gemeente echter geen geschikte plek vinden voor een dergelijk project. Zodra een locatie beschikbaar 
komt - en het lijkt erop dat dat binnenkort het geval zal zijn – willen we in 2013 starten met de 
ontwikkeling van een voorziening à la Skaeve Huse.  
In de eerste drie kwartalen zijn er met de gemeente en andere corporaties gesprekken gevoerd. Daaruit 
is naar voren gekomen dat Trudo een voorziening á la Skaeve Huse gaat realiseren in Eindhoven. Daar 
zijn de plannen inmiddels voor uitgewerkt en is er ambtelijk overeenstemming. De gemeente moet nu 
zorgen voor de benodigde vergunningen. 
 

15. We bouwen één koopwoning op Strijp-S  (project gefaseerd als gevolg van heffingen) 

In de Driehoek, het centrale deel van Strijp-S, realiseren we een heleboel woningen. Lofts in de Hoge 
Rug gebouwen Anton en Gerard, bijzondere woningtypen straks in de nieuwe Condotoren en in de 
Kashba. Allemaal huurwoningen. Maar in het programma zit ook één koopwoning.  
Door de verhuurdersheffing en saneringsheffing hebben we onze plannen moeten bijstellen en is de 
ontwikkeling van het Veemgebouw opgeknipt in twee fases.  
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In 2013 gaan we aan de slag met de eerste fase van het Veemgebouw, het laatste industriële monument 
dat we op Strijp-S aanpakken. De bouw van fase één start in november 2013 en wordt naar verwachting 
eind 2014 opgeleverd. Op dit moment is nog niet duidelijk op welk moment we met de tweede fase 
kunnen starten. We hopen daarmee zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. 
 

16. We verbreden het programma van de Weekendschool  
In 2009 hebben we de Trudo Weekendschool in het leven geroepen. Een bijzondere ‘school’ voor 
gemotiveerde kinderen en jongeren met heel verschillende achtergronden. Elke zondag laten 
enthousiaste professionals uit de praktijk, hen kennismaken met beroepen en vakgebieden waarmee ze 
van huis uit niet zo gauw in aanraking zullen komen.  
De Weekendschool bleek van meet af aan een enorm succes. Leerlingen, ouders, gastdocenten en 
vrijwilligers, leerkrachten op de basisschool en van de brugklas … iedereen is enthousiast. De 
Weekendschool groeide hard en is inmiddels ondergebracht binnen een aparte stichting. In 2012 kreeg 
de school zijn maximale omvang met drie leerjaren en ruim zestig leerlingen. In 2013 zal het programma 
van de Weekendschool worden verbreed, door ook de ouders van de kinderen erbij te betrekken. 
Bovendien zal er voor het eerst een zogenaamd alumni-programma worden aangeboden aan oud-
studenten van de Weekendschool. 
In de eerste drie kwartalen heeft de eerste weekendschoollesdag “Recht” voor ouders plaats gevonden. 
Dit was een groot succes en gaan we uitbreiden. Samen met deze ouders wordt onderzocht welke 
thema’s zich daarvoor lenen. 
De gediplomeerden van dit jaar zijn inmiddels al drie keer op een terugkomdag geweest. Ze hebben 
samen nagedacht over de invulling van een structureel aanbod voor oud-leerlingen. Vooral voor de 
jongere oud-leerlingen lijkt de sociale component erg belangrijk; elkaar ontmoeten en ervaringen 
uitwisselen. De alumni beginnen inmiddels ook gebruik te maken van het Weekendschool netwerk in hun 
verdere schoolcarrière. En tenslotte gaan de alumni de lustrumviering in 2014 mee organiseren. 
 

17. We gaan weer aan de slag in de Kruidenbuurt (project ‘on hold’ als gevolg van heffingen) 

Een goede mix van allerlei inkomensgroepen is goed voor de leefbaarheid en levendigheid in een buurt. 
Daarom wilden we na sociale huurwoningen en Slimmer Kopen® woningen in fase drie en vier van de 
Kruidenbuurt vooral middeldure koopwoningen bouwen. De verkoop van dergelijke woningen ligt door de 
crisis echter vrijwel volledig stil. Omdat we niet nog langer wilden wachten op betere tijden, hebben we de 
plannen voor de Kruidenbuurt in 2012 enigszins aangepast. Maar het ambitieniveau bleef even hoog: de 
Kruidenbuurt wordt een stedelijke tuinwijk met veel ruimte en groen, variatie en levendigheid.  
In het najaar van 2013 hadden we willen starten met fase drie. We wilden weer ruime woningen bouwen, 
flexibel in gebruik, aantrekkelijk voor jonge bewoners met kinderen. Volledig in stijl met de woningen uit 
de eerste twee fasen. Echter met iets minder parkeergarages en meer parkeerplaatsen in de hoven. 
Minder hoeksteenwoningen, maar meer woningen met een tuin. We wilden meer modulair bouwen, zodat 
woningen later makkelijk kunnen worden uitgebreid of veranderd. Maar de belangrijkste wijziging in de 
plannen was dat het geen koopwoningen zouden worden, maar middeldure huurwoningen met een 
huurprijs boven € 664,- per maand. De verwachting was dat we de eerste woningen in het najaar van 
2014 konden opleveren. 
Door de verhuurdersheffing en de saneringsheffing zijn deze plannen voor de Kruidenbuurt wederom ‘on 
hold’ gezet. Het bovengenoemde programma wordt niet nu uitgevoerd. Hoe we verder willen gaan 
ontwikkelen wordt momenteel bekeken. De laatste ‘oude’ woningen in de kruidenbuurt zijn dit jaar 
gesloopt.  Daarnaast wordt gekeken of er een tijdelijke invulling gegeven moet worden aan de braak 
liggende terreinen. Hier maken we afspraken over met de buurt. In ieder geval is al een gedeelte als 
moestuin ingericht. 
 

18. We bieden urgenten binnen zes maanden een woning 
De Eindhovense corporaties werken nauw met elkaar samen om woningzoekenden met een 
urgentieverklaring binnen een half jaar een woning toe te kunnen wijzen. Ook in 2013 zullen wij het ons 
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. Dat aanbod moeten ze in 
principe accepteren om hun urgentiestatus te behouden. Tot en met het derde kwartaal hebben we 
zevenentwintig urgenten gehuisvest. Op één na zijn alle urgenten binnen de termijn van zes maanden 
gehuisvest. Vanwege een specifieke woonwens heeft één urgente langer op de woning moeten wachten, 
maar dit is in overleg met de betreffende persoon gegaan. 
Net als bij herhuisvesting voeren we met alle urgenten individuele gesprekken om hun wensen en 
ambities in beeld te brengen. Op het gebied van wonen, maar bijvoorbeeld ook met betrekking tot werk, 
onderwijs, vrije tijd, gezondheid, financiën en opvoeding. Waar nodig proberen we te helpen, samen met 
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onze partners uit het maatschappelijk middenveld. Bij de intakegesprekken met urgenten komt het in 
verschillende situaties voor dat blijkt dat er omvangrijke financiële problemen zijn. Daar waar mogelijk 
bemiddelen we dan richting schulddienstverlening. 

 
19. Betrokkenheid organiseren  
In onze toekomstvisie hadden we het plan opgevat om een Raad van Belanghouders in te stellen die het 
bestuur van Trudo op ondernemingsniveau zou adviseren over onderwerpen, zoals het jaarplan en 
begroting. Na discussie met onze belanghouders zien we hiervan af. 
De voorkeur gaat uit naar het organiseren van betrokkenheid die naar tijd en plaats meer flexibel is. 
Middelen die we daarbij gaan inzetten zijn debatten, panels, diners pensant, enquêtes en sociale media. 
De contouren van hoe we dit willen aanpakken hebben we in het vergezicht geformuleerd. Het najaar 
gebruiken we om dit om te zetten naar concrete activiteiten voor 2014.  
Daarnaast blijven we streven naar prestatieafspraken met onze belangrijkste belanghouders: het 
klantenplatform, partijen uit het maatschappelijk middenveld en de gemeente.  
Voor de goede orde: op het niveau van complexen en projecten blijven we doorgaan met het versterken 
van de positie van de klant door hen meer invloed te geven. 
 

20. We gaan door met de nieuwbouwplannen voor Strijp-S (temporiseren als gevolg van 

heffingen) 
Dit jaar gaan we met de eerste fase van het Veemgebouw aan de slag. Het laatste industrieel erfgoed in 
de Driehoek op Strijp-S dat een nieuwe bestemming krijgt. Tijd voor een volgende fase: de nieuwbouw.  
Door de verhuurdersheffing en saneringsheffing hebben we onze plannen met betrekking tot de 
nieuwbouw echter moeten bijstellen. We gaan desondanks wel de mogelijkheden bekijken om enkele 
projecten toch (gedeeltelijk) op te starten. Zo onderzoeken we of het mogelijk is om de realisatie van het 
audio-visuele experience center VOLT los te koppelen van de realisatie van de Condo woningen in de 
toren (die parkeren we voorlopig).  
Voor de Kashba wordt een bijzonder ontwerp uitgewerkt door drie al even bijzondere ‘architecten’: 
designers Piet Hein Eek, Maarten Baas en Joost van Bleiswijk. Een doolhof van kleine straatjes en 
hofjes, waar je nieuwsgierig rond kunt dwalen. We onderzoeken de mogelijkheden om deze veertig 
bijzondere woningen en speciale, aantrekkelijke winkeltjes op de begane grond samen met partners 
alsnog te realiseren. 
 

21. We verbeteren de oude buurten  
Een groot deel van onze woningen ligt in de oude buurten van Eindhoven. In Woensel-West, de 
Kruidenbuurt, Bennekel, Lakerlopen, Doornakkers en Genderdal. Buurten waar de leefbaarheid van 
oudsher nogal te wensen overliet. Gelukkig gaat het er inmiddels een stuk beter, maar de leefbaarheid 
blijft hier onze aandacht vragen.  
We hebben voor dit jaar een kleine veertig acties benoemd – zogenaamde interventies – om de 
leefbaarheid in deze wijken op een hoger niveau te brengen. Sommige hebben te maken met 
voorzieningen in de buurt, met de woningen en de openbare ruimte. Andere zijn juist op de sociale 
omgeving en veiligheid gericht. Zo werken we in Woensel-West aan de fysieke omgeving met 
VoltaGalvani en Plan Celsius. De openbare ruimte van de Edisonstraat wordt opgeknapt en we gaan er 
bijzondere panden bouwen op de hoeken.  
Maar we gaan ook acties ondernemen voor een schone, hele en veilige omgeving. We besteden extra 
aandacht aan het binnenboord houden van zorghuurders, ondersteunen – met hulp van huurders die iets 
voor hun buurt willen doen – kinderen en jongeren in hun talentontwikkeling. We versterken de 
organisatie van Buurtonderneming Woensel-West, starten samen met de gemeente een pilot in het kader 
van WIJ Eindhoven, het nieuwe sociale beleid van de gemeente … Alles om bewoners een prettige, 
veilige, leefbare buurt te bieden. 
In de eerste drie kwartalen zijn we druk bezig geweest met de interventies. Zo is de sloop van de laatste 
fase in de Kruidenbuurt afgerond en worden de bouwvelden ingericht voor tijdelijk gebruik. Het T+huis 
heeft vanwege de sloop een nieuwe plek gekregen. Het wijkrestaurant het Cruydenhuisch is flink 
gepromoot onder de bewoners. In Woensel-West worden met behulp van de nieuwe huurders volop 
activiteiten georganiseerd en is de bouw van Volta Galvani bijna afgerond. Ook de interventies in de 
Bennekel, Lakerlopen, Doornakkers en Genderdal zijn gestart of voortgezet. Zoals de verkoop van 
woningen met Slimmer Kopen®, de bouw van een nieuw wijkrestaurant in de Bennekel en het beheer 
van de groenvoorzieningen in Genderdal. In Lakerlopen is voortuinenproject afgerond, en de tijdelijke 
speelvoorziening in Doornakkers blijft de komende paar jaar beschikbaar. 
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22. We gaan voor minstens een 8 op het rapport  
Om de kwaliteit van onze dienstverlening en onze producten op niveau te houden en waar mogelijk te 
verbeteren, houden we continu de vinger aan de pols. Bij vrijwel alles wat we doen meten we de 
tevredenheid van onze klanten. Dat geldt voor de dienstverlening rond verkoop, financiering, verhuur, 
beheer van bedrijfsruimte en klachtenonderhoud. Maar ook voor Slimmer Kopen® en nieuwbouw. In alle 
gevallen willen we op zijn minst een acht op het rapport!  
Voor verkoop krijgen we van onze klanten een 8,0 voor de dienstverlening en bij terugkoop een 7,6. De 
dienstverlening rondom financieringen wordt met een 8,1 beoordeeld. Het product Slimmer Kopen® krijgt 
bij aankoop een 8,6 en bij terugkoop een 7,3. Het verschil in tevredenheid tussen kopers en 
terugverkopers wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt doordat terugverkopers in de huidige markt 
regelmatig teleurgesteld zijn in de getaxeerde marktwaarde van hun woning. 
De dienstverlening bij verhuur wordt door de nieuwe huurder met een 8,1 beoordeeld. De dienstverlening 
bij nieuwe verhuringen van Bijzondere Klanten is met een 8,7 beoordeeld. Klachtenonderhoud krijgt een 
8,2. 
 
 
 


