
 
 

Het was weer tijd om bij te praten zo na de zomer op 14 
september 2021. Jos Goijaerts stelde het theater bij Trudo 
beschikbaar en er waren hapjes met een drankje, 
waarvoor dank!  
Zoals altijd was weer aangenaam en zinvol, weer een 
paar nieuwe mensen erbij.  Wat hebben we gedaan? 
 
 
 
Voorstelrondje 
Het is een terugkerend ritueel en dat is niet erg. Zwaan kleef aan is het motto en iedereen is van 
harte welkom. Marie José Backx, manager buurtbeheer en Teun van Kuijk assetmanager, beiden 
werkzaam bij Woonbedrijf waren erbij. Even zo Wikke Peters werkzaam bij CKE en betrokken bij 
leefbaarheidsvraagstukken in de stad en Jan Michielsen, oud voorzitter van de board van het Expat 
Center en deelnemer aan Blik op Eindhoven, reisgezelschap Samen 
(https://www.blikopeindhoven.nl). We constateren dat er heel veel verschillende initiatieven in de 
stad gaande zijn die van elkaars bestaan niet weten. Laten we kijken of we daar iets aan kunnen 
doen. 
 
 
Website 
Het is zo ver: de website is in de lucht! Met dank aan Cas voor de hosting en het in contact brengen 
 

 
 
 
 
met de bouwer Joan Kikkert van debouwplaats.online. En enorme dank aan Marc Koppen en Britt 
Smits van Marc Koppen ontwerp voor de vormgeving! 

 eenbeweging.  nu



Het is natuurlijk niet helemaal klaar. Niet alle foto’s en quotes staan erop; daar gaan we de komende 
tijd aan verder werken. Wil je er ook op staan? Stuur foto en quote naar Angelique of Erna. Ook 
opmerkingen en aanvullingen zijn welkom.  
 
 
Projecten 
 
VDL op de Hurk  
Thijs en Angelique praten ons bij. Na een teleurstellend overleg met Yasin Torunoglu en Renate 
Richters, Solange Beekman, Guus Sluiters en Jos Rooijmans, heeft Thijs een pittige brief naar de 
gemeente gestuurd. Hij maakte daarin kenbaar dat hij een opgave heeft daklozen huisvesting te 
bieden maar geen medewerking ervaart bij de gemeente om te helpen met locaties. De brief is 
aanleiding geweest voor het sociaal domein om er mensen op te zetten en een aantal locaties die 
Thijs en Angelique hadden genoemd, staan weer op de lijst. Zo ook het VDL gebouw als tijdelijke 
locatie, ondanks het gevoelige woonbotendossier in de buurt.  
 
Caroline en Gerrit Jan helpen om de vergunningsaanvraag voor te bereiden voor dit gebouw. Zo 
krijgen we in beeld welke barrières er echt zijn. Als dit ‘fundament’ helder is, kunnen we gaan starten 
met de inhoud.  
Wat eenbeweging.nu voor staat is dat het een inclusieve invulling moet krijgen (wonen, werken, 
leren); tenslotte wordt er nu al antikraak gewoond. Plan B heeft meer ruimte nodig, ASML maakt 
kenbaar internationals te willen huisvesten, Thijs wil er het kantoor van Springplank brengen en 
daklozen huisvesten en Jeanne, Marcel en Ronald willen er starten met Verspijkeringen voor de 
jeugd. Dan blijft er nog ruimte over voor initiatieven die aan willen haken.  
Het voorstel is, zodra er zicht is op het fundament, dat er in een grote workshop gezamenlijk wordt 
gewerkt aan de invulling van het gebouw.  
 
 
KPN gebouw 
 
Het gebouw is van NS Vastgoed en het ziet er naar uit dat dat voorlopig ook zo wel blijft. De 

gemeente is in overleg met NS om in 
tijdelijkheid te mogen starten met wat 
men noemt ‘activeren van de plint’. 
Daarvoor is de sociale designer Monique 
Habraken aangetrokken.  
 
Doelstelling van de gemeente is dat het de 
huiskamer van de stad zou moeten 
worden (wat je daar ook onder kunt 
verstaan). We constateren met elkaar dat 
dit geen eenvoudige opgave is. Er zijn 
geen omwonenden, het hoort niet echt bij 
een buurt. Dan is het ook erg 
onwaarschijnlijk dat er makkelijk bottom 
up initiatieven zullen ontstaan.  

 
Het eerste idee van de gemeente is een workshop te organiseren tijdens DDW. Angelique heeft met 
Monique gesproken en gemeld dat eenbeweging.nu graag wil meedenken en meewerken als een 
van de partijen. Dat is een kans om aandacht te vestigen op deze plek (voor velen onbekend) en op 
waar eenbeweging.nu voor staat. Het voorstel is om dan veel meer te doen dan alleen praten, maar 
daadwerkelijk initiatieven inzichtelijk te maken en de mensen om wie het gaat daarbij te betrekken.  



Marie José en Thijs zijn ook betrokken bij het Jongeren WoonLab is een initiatief van TU/e Urban 
Labs in samenwerking met Stichting Zwerfjongeren Nederland. Een aantal partijen uit Eindhoven 
(Springplank. Corporaties, Van de Pauwert Architecten) hebben zich hierbij aangesloten. 
https://pioniers.op.vpro.nl/pioniers/tu-e-urban-labs.  Marie José meldt dat ook het Woonlab een 
workshop gaat organiseren tijdens DDW, de kapsalon waar daklozen kunnen worden geknipt.  
 
Afgesproken wordt dat Angelique en Wikke een voorstel maken voor de workshop en dat deze wordt 
rondgestuurd voor iedereen om op te reageren. [actie Angelique/Wikke] 
 
 
Organisatievorm 
Angelique meldt dat zij met Erna zoekende is naar de organisatievorm voor eenbeweging.nu, want 
we willen geen organisatie maar een beweging zijn. Zij blijven beiden trekker en zorgen ervoor dat er 
met enige regelmaat bijeenkomsten worden georganiseerd. Per project zijn er nu trekkers voor een 
bepaald traject, maar er is nog geen omlijnd beeld van hoe zich dat zal ontwikkelen. Alle goede 
ideeën zijn welkom.  
 
 
Inspiratie 
Hoe eten kan verbinden: Opstart Kookt van Springplank samen met Woonbedrijf: koken met kok 
Mounir Toub (kookidioot zoals hij zelf zegt) 
https://www.facebook.com/springplank.org/videos/opstart-kookt/235423484462858/   
 
 
 
Thijs Eradus, Marie Jose Backx, Teun van Kuijk, Jan Michielsen, Wikke Peters, Inge van Duijnhoven, Jo 
Goijaerts, Jeanne van Beers, Ronald Berkens, Marcel Berends, Angelique Bellemakers, Erna van 
Holland  


