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Digitaal overleg op 18 november 2021 
Het was weer de hoogste tijd om even bij te praten. 
Helaas door de coronamaatregelen toch een digitale 
bijeenkomst. In een krant van 3 november hebben we 
iedereen bijgepraat over de zomer. Na een 
voorstelrondje, doken we direct in de projecten. 
 
 
Theresiakerk Eindhoven 
 

Gerrit-Jan is adviseur voor de parochie Zuid in Eindhoven. 
Veel kerken komen leeg te staan en de Theresiakerk staat 
al 8 jaar leeg. De parochie is niet voornemens het gebouw 
te verkopen maar wil wel dat het een nieuwe invulling 
krijgt. Een aantal initiatieven met de buurt zijn gestrand 
omdat ze financieel onhaalbaar bleken. Het gebouw is een 
Rijksmonument. Recent is het cultuurhistorisch onderzoek 
gereedgekomen, wat duidelijk maakt waar er ruimte is 
voor verandering.  
Gerrit-Jan is in gesprek gegaan met Springplank040 en Inbo 

architecten heeft een opzet gemaakt hoe met losse elementen opvang voor daklozen in de kerk kan 
worden gerealiseerd. Naast een gebruiker is Gerrit-Jan op zoek naar een beheerder voor het pand en 
een partij die mee wil investeren in de aanpassingen van het gebouw. Teun meldt dat hij dit bij 
Woonbedrijf onder de aandacht wil brengen. De vraag wordt ook aan Jos Goijaerts van Trudo 
voorgelegd.  
 
De buurt is nog niet bij de planvorming betrokken. Wikke adviseert om kunstenaars te betrekken bij 
dit proces om op een leuke en laagdrempelige manier de buurt te gaan betrekken. Bij kerken is er 
altijd veel sentiment (mensen zijn er gedoopt, hebben communie gedaan, zijn getrouwd of hebben 
afscheid van dierbaren genomen). Judith wil graag aansluiten omdat zij met een klooster van 
Capucijners in Tilburg bezig is.  
 
Organisatie Theresiakerk: Gerrit-Jan (trekker), Thijs, Teun en Judith.  
 
  
VDL op de Hurk 
 

Jeanne is naarstig op zoek naar een plek om het plan Verspijkeringen te 
realiseren maar ook om de huidige werklocaties in Eindhoven en Veldhoven te 
vervangen, daar de contracten aflopen. Naar haar mening zou het gebouw van 
VDL op de Hurk hier echt geschikt voor zijn. Het is goed als Jeanne meer 
bouwkundige ondersteuning krijgt voor haar plan.  
 
Cas de Haan sluit aan en wil meekijken voor stadslandbouw. Thijs en Angelique 
spreken binnenkort met Pieter van de Leegte en willen meedelen dat we van 
start willen en dat er plek voor o.a. Springplank040 en Switch gaat komen. 
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Caroline helpt met de vergunningen. Teun geeft aan dat ook dit gebouw voor Woonbedrijf 
interessant kan zijn.  
 
Organisatie VDL: Angelique (trekker), Thijs, Jeanne, Cas en Teun.  
 
KPN (Knooppunt XL) 
Monique Habraken, kwartiermaker namens de gemeente, kon helaas niet bij het overleg aansluiten. 
Erna geeft een terugkoppeling over de actie van de gemeente tijdens DDW in het voormalige VVV-
kantoor. De gemeente staat open voor inclusief ontwikkelen en heeft nu nader met eenbeweging.nu 
kennis gemaakt. Wikke en Angelique hadden ideeën over workshops gestuurd, maar dat kwam te 
vroeg in het proces. We willen graag kijken welke mogelijkheden er nu in de nabije toekomst liggen.  
Angelique organiseert een nadere kennismaking met Guus Sluijter (die aanwezig was bij de 
bijeenkomst waar Erna aan deelnam), zodat we meer zicht krijgen op het sociaal domein.  
Angelique vraagt Monique wanneer we een terugkoppeling 
krijgen van wat tijdens DDW is opgehaald en Erna vraagt het bij 
Philemonne (gemeente) na.  
 
Los daarvan gaan we van start met een eigen initiatief. Coen 
geeft het voorbeeld van het Spoorpark in Tilburg. Dat is het 
resultante van een burgerinitiatief; Coen heeft hier meer 
informatie over. Dat zou ook een insteek voor deze locatie 
kunnen zijn. Mariëlle (nu werkzaam bij het Sociaal Domein in 
Venlo) haakt graag aan en Samir (nu nog raadslid) adviseert 
graag hoe we de raad kunnen betrekken bij een dergelijk 
initiatief.  
 
Organisatie KPN: Erna (trekker), Wikke, Mariëlle, Coen en Samir.  
 
 
Waterkelder Venlo 
Judith vraagt of we buiten Eindhoven aan de gang mogen en natuurlijk is dat het geval. Het 
heet niet voor een niets een beweging, meldt Justien. Zij kan een waterkelder overnemen als 
zij huisvesting weet te realiseren voor tien daklozen. Het staat nu leeg en ze wil ook graag 
kijken naar wat in de tussentijd kan. Algen/oesterzwammen (naar voorbeeld van de 
Rotterzwam), connectie met de champignonkwekers in Venlo maken, of iets dergelijks. Cas 
de Haan kan contact leggen met Antaris, daar werkt hij veel voor.  
 
Organisatie Waterkelder: Judith (trekker), Mariëlle en Samir.  
 
 
Bijeenkomsten/overleggen 
Jeanne meldt er medio december een bijeenkomst is van een gemeentelijke werkgroep over het 
beheer van leegstaande rijksmonumenten door jongeren.  
 
Teun heeft voor het einde van het jaar overleg met Harry Moskater, woningbouwversneller voor de 
gemeente Eindhoven. Hier wordt gesproken over verdichten op niet voor de hand liggende locaties. 
VDL en KPN gaat hij daarbij melden. Judith meldt dat MVRDV een catalogus heeft uitgebracht over 
optoppen.  
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Justien meldt dat zij in het voorjaar van 2022 een workshop wil organiseren. We komen nu niet 
vooruit omdat de gemeente een ouderwetse manier van denken hanteert, die niet aansluit bij die 
van de ondernemers die de handen uit de mouwen willen steken. Het zou mooi zijn als er vervolgens 
een caravan door het land trekt om dit bespreekbaar te maken.  
 
 
Website 
Angelique en collega Renée hebben een cursus gehad van Joan en kunnen nu de website bijhouden. 
Dus hoogste tijd dat iedereen zijn/haar foto en quote opstuurt. Stuur foto en quote naar Angelique. 
Ook opmerkingen en aanvullingen op de teksten van de website zijn welkom.  
 

 
 
 
Inspiratie 

- Spoorpark Tilburg (burgerinitiatief) https://spoorparktilburg.nl  
- Wijkpaleis Rotterdam West Wijkpaleis is straks ook ván de buurtbewoners 
- Loyaal Wonen https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/loyaal-wonen-buurten-waar-de-

samenleving-de-ruimte-krijgt-te-groeien 
- Rooftop catalogue MVRDV https://rotterdamsedakendagen.nl/dakencatalogus/  
- Inclusieve gebiedsontwikkeling https://www.gebiedsontwikkeling.nu/artikelen/zeven-

interpretaties-van-inclusieve-gebiedsontwikkeling/ 
- Flexwonen in Eindhoven https://bit.ly/3CpuPnV 

 
 
Digitaal aanwezig op onze bijeenkomst: Angelique Bellemakers, Justien Marseille, Samir Toub, Gerrit-
Jan Koning, Cas de Haan, Mariëlle de Groot, Jeanne van Beers, Marcel Berends, Teun van Kuijk, Wikke 
Peters, Coen van Rooij, Judith Rossen, Erna van Holland 


