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Nieuwbouw bij
buurthuis De Ronde
start volgend jaar
Begin volgend jaar hoopt corporatie Woonbedrijf te starten met
de nieuwbouw bij buurthuis De
Ronde en de voormalige basisschool De Laak aan de Tongelresestraat in Eindhoven. Het bestemmingsplan voor 54 woningen en een buurthuis ligt momenteel ter inzage.
Michel Theeuwen
m.theeuwen@ed.nl
Eindhoven

Voor de buurt komt er een ruimte
van ruim 200 vierkante meter in de
nieuwbouw, links van de monumentale vleugel van de oude school,
aan de Tongelresestraat. Beheerder
wordt de Stichting Gemeenschapshuis Villapark, de organisatie die ook al De Ronde exploiteerde. Binnenkort tekenen Woonbedrijf en de stichting een tienjarig
huurcontract, vertelt de nieuwe
voorzitter Jacques Vermeeren. Hij
heeft Jan Stokkermans (87) opgevolgd.
Eind 2020 is de buurtaccommodatie gesloten en verkocht aan
Woonbedrijf.
De
opbrengst,
700.000 euro, is bedoeld voor een
garantstelling voor de huur en
nieuwe wijkactiviteiten. Een ton is
opgegaan aan de kosten vanwege
corona en het afwikkelen van de
definitieve sluiting, zegt Vermeeren. De wijkruimte in de nieuwbouw wordt zo gebouwd dat die
eventueel om te zetten is naar drie
woningen, mocht er ooit geen behoefte meer zijn aan een ontmoe-

tingsruimte voor omwonenden.
Vermeeren is in ieder geval positief gestemd over de activiteiten.
Daarover is volgens hem ook al contact met alle corporaties met huizen in de buurt Lakerlopen en de
buurtverenigingen. Voor grotere
huurders van buiten de buurt, zoals
harmonieën of koren is straks geen
plaats meer. ,,We concentreren ons
op kleinere buurtactiviteiten voor
Lakerlopen én het Villapark’’, aldus
Vermeeren. Voorlopig staan de activiteiten op een laag pitje omdat de
opening pas halverweg 2024 wordt
verwacht.
Ook met vereniging Lâle wordt
druk overlegd. De organisatie wil
Turkse ouderen uit de wijk in de
nieuwbouw onderdak bieden.
Woonbedrijf bekijkt nu wie er wil
gaan wonen, zegt een woordvoerster. Volgens Linda Luiten die
Lâle begeleidt, is onder meer de
precieze inrichting van de gemeenschappelijke ruimte voor de ouderen in de nieuwbouw onderwerp
van gesprek. Die komt op het achterterrein.
Woonbedrijf wil het oude deel
van de voormalige school De Laak,
waar ooit de Carolus Borromeusschool en Sint-Stanislausschool zaten, behouden. De monumentale
vleugel in de Tongelresestraat
wordt ‘cultuurhistorisch waardevol’ genoemd. Hier komen zo’n
veertien woningen in. De achtervleugel wordt gesloopt, net als het
voormalige buurthuis De Ronde. In
de omringende nieuwbouw is
plaats voor veertig appartementen.

e Buurthuis De Ronde aan de Tongelresestraat is inmiddels gesloten. ARCHIEFFOTO DCI MEDIA

e Een kleine groenstrook langs de ingang van het stadhuis heeft nu een anjertuin als waardering
voor veteranen. Wethouder Rik Thijs verrichtte woensdag de officiële opening. FOTO JUAN VRIJDAG/DCI MEDIA

Pascal kreeg zijn
anjerperk voor elkaar
De witte anjer is de afgelopen
jaren uitgegroeid tot hét
symbool voor Nederlandse
militairen die zich tijdens en na
WOII hebben ingezet voor
vrede en veiligheid. Gisteren
werd in Eindhoven een
anjerperkje officieel geopend.

het felicitatieregister te ondertekenen. Daarop verboden de Duitsers alle uitingen van vaderlandsliefde, maar bloemen en met
name de witte anjer bleef voor
veel mensen een teken van vertrouwen in herstel van vrede en
veiligheid.’’

Geert van Elten

Het perkje is aangelegd in de
strook naast de ingang van het Inwonersplein in het Stadhuis. Gisteren heeft Van der Voort het samen met locoburgemeester Rik
Thijs geopend, door het hijsen
van de veteranenvlag, in het bijzijn van genodigden, onder wie
een vijftigtal veteranen. Met het
initiatief wil Eindhoven de waardering voor de ruim 110.000 veteranen uitspreken die zich tijdens
WOII of daarna namens Nederland hebben ingezet. Vaak voor
vredesmissies op verzoek van de
VN, maar soms ook om onze nationale belangen te verdedigen.
Zoals in Nieuw-Guinea in 1962.
Peter van den Dungen, inmiddels
wonend in Veldhoven, was daar

Eindhoven

De geschiedenis van de witte anjer gaat terug tot 29 juni 1940. Zeven weken na de inval van de nazi’s vierde Nederland spontaan de
29ste verjaardag van Prins Bernhard. ,,In heel het land legden
mensen bloemen bij standbeelden van leden van het Koninklijk
Huis, net als bij het gesloten Paleis Soestdijk’’, vertelt Eindhovenaar Pascal van der Voort.
Hij diende bij de marine en
nam het initiatief voor een anjerperkje in Eindhoven, zoals andere
gemeenten al eerder kregen. ,,In
Den Haag togen destijds duizenden naar Paleis Noordeinde om

Waardering

als dienstplichtige bij.
,,Het was Nederlands grondgebied en werd aangevallen door
Indonesië. Sommige achterblijvers dachten dat wij daar vakantie
vierden!’’ Zijn vrouw valt hem
bij: ,,Echt niet, dat zagen wij wel
toen hij broodmager thuiskwam.’’ Van den Dungen is blij
met de aanleg van het perkje.
,,Het voelt als extra blijk van
waardering voor wat wij voor Nederland gedaan hebben.’’
Overigens had Veldhoven al
eerder de witte anjer op waarde
geschat. ,,Daar staan ze in een
grote bloembak.’’ Samen met andere veteranen wandelt hij naar
het Veteranenhuis. ,,Ja, daar kijk
ik naar uit. Het is altijd fijn om samen met kameraden herinneringen op te halen. En natuurlijk ben
ik zaterdag bij de Nationale Veteranendag in Den Haag.’’
Van de anjers is nu nog niet
veel te zien. Op een paar na moeten de meeste nog boven de
grond uitkomen. Het perkje zal
worden onderhouden door leerlingen van het Yuverta College.
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FvD-plan sneuvelt: geen verjaardagskaart van de gemeente
Ondanks veel sympathie voor
het idee, is een plan om elke
Eindhovenaar op zijn verjaardag
een kaartje te sturen afgeserveerd in de gemeenteraad. Burgemeester John Jorritsma geeft
het geld liever uit aan betere
dienstverlening en waarschuwde voor privacyproblemen.

Het plan om de gemeente elk jaar
een kaartje te laten sturen aan jarige inwoners werd deze week gelanceerd door Forum voor Democratie (FvD). De eenmansfractie
constateert dat veel inwoners in de
stress schieten als ze brieven krijgen van de gemeente en die zelfs
niet durven te openen.

FvD-raadslid Nicolas Knoester gelooft daarom dat een jaarlijkse verjaardagsattentie de reputatie van
de gemeente kan verbeteren.
,,Waarom doen wij niks voor onze
jarige inwoners?’’, vroeg hij zich af
omdat diverse bedrijven dat wel
doen voor hun klanten.
Knoester noemde een stuk of
drie (kleine) gemeenten die oudere inwoners een verjaardagskaartje sturen of jongeren als ze
achttien worden. ,,Wat zou het
leuk zijn als Eindhoven de eerste
gemeente is die dat ieder jaar
doet.’’
Zijn idee oogstte veel waardering. Partijen zoals PvdA, D66,
VVD, Volt, Partij voor de Dieren,
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Waarom doen wij niks
voor onze jarige
inwoners?
– Nicolas Knoester

50Plus en GroenLinks noemden
het een ‘sympathiek’ plan maar

plaatsten wel vraagtekens, bijvoorbeeld bij de kosten. D66-raadslid
Tom Brouwers denkt dat het gebaar de gemeente al gauw een half
miljoen euro per jaar kost.
Burgemeester John Jorritsma
noemde de gedachte ook sympathiek maar veegde het plan toch
van tafel. Hij somde diverse bezwaren op.
,,Vertrouwen van de inwoners
win je niet met een kaartje maar
met goede dienstverlening, informatie en inspraak’’, zei hij. De burgemeester betwijfelt bovendien of
iedereen op een attentie zit te
wachten. ,,Een gepersonaliseerde
verjaardagskaart van de gemeente
wordt lang niet overal gewaar-

deerd.” Een half miljoen euro per
jaar is volgens hem niet eens voldoende. ,,En als ik dat geld uitgeef,
geef ik het liever uit aan goede en
adequate dienstverlening aan
onze inwoners.’’
De burgemeester waarschuwde
bovendien voor het privacyrisico.
,,Als wij een kaartje sturen, valt
dat ergens op de mat. Als dat op de
verkeerde deurmat valt, is het een
datalek en dat moeten we melden.’’
Voor het FvD-plan bleef na de
waarschuwing van de burgemeester alleen steun over van Ouderen
Appèl Hart voor Eindhoven. Alle
andere partijen stemden tegen.
– Mark Wijdeven

