
Ze hebben vorige week de statuten 

ondertekend en zijn nu dus officieel een 

vereniging. Wat alle negen Jasmijn 

huishoudens gemeen hebben, is dat ze 

dolgraag hun eigen huis willen ontwerpen. 

“Eigenlijk zouden mijn man en ik helemaal 

zelf ons eigen huis willen bouwen, maar dat  

is onbetaalbaar. Domijnhuis komt dicht  

in de buurt”, zegt voorzitter Serpil Kaya-

Goren. Het samen ontwikkelen is ook een 

leerzame ervaring. “We vormen met zijn 

allen inmiddels een hecht team. De een 

weet dit, de ander dat. We vinden altijd 

oplossingen voor problemen, omdat we 

samen één doel voor ogen hebben: zo  

mooi mogelijke woningen.”

Notariswoningen

Het bleek dat het bouwperceel van Jasmijn 

zich goed leende voor brede en ondiepe 

woningen, ‘notariswoningen’ genoemd. “Ik 

vind het leuk dat de voordeur van ons huis  

in het midden ligt. In onze eerste plattegrond-

schets hebben we aan de ene kant de huis- 

kamer ingedeeld en aan de andere kant  

de keuken”, vertelt Irma Driessen. Waarom 

de Bloemenbuurt? “Dat was voor ons een 200 

procent schot in de roos. Ik zie alleen maar 

voordelen: een fijne wijk met centrale ligging. 

Op deze manier bouwen is ook financieel 

aantrekkelijk. We gaan uit van een bepaald 

budget en rekenen dan terug. Zo heb je zelf de 

kosten in de hand. Het is nooit zo dat je aan 

het eind van de rit je huis niet kunt betalen.”

Heeft u interesse in de kopersvereniging 

van Jasmijn? Er is nog plaats voor één of 

twee kopers. Aanmelden kan bij Domein: 

296 82 22. De verkoop van woningen van een 

andere woonblok, Lotus, start vanaf 23 

december. Brochures zijn verkrijgbaar via de 

makelaars VB&T en Van Santvoort, www.

bloemenbuurt-zuid.nl/bloom
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Kopers van woningen uit  

het blok Jasmijn bekijken  

met BIEB-adviseur de 

plattegronden.

WE presenteren

Nieuwjaarsborrel Koepelvereniging 

6 januari

Meldlijn Bloemenbuurt-Zuid blijft bestaan

We moeten het hebben van samenwerking  

en respect

Mijlpaal: oplevering eerste  

nieuwbouwwoningen
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Zoals afgesproken in het sociaal plan zorgt 

Domein er eerst voor dat alle eigen huurders 

die terug willen keren een woning toege-

wezen krijgen. De huurwoningen die daarna 

‘over’ zijn, worden volgens het gewone 

toewijzingsbeleid verhuurd. Mensen ‘van 

buiten’ die interesse hebben moeten zich bij 

Domein inschrijven als woningzoekenden. 

De betreffende woningen adverteren we in 

het voorjaar 2011 op de website van Domein 

www.domein-wonen.nl 

Ook interesse in 
nieuwbouw?  

Een vijfde huizenblok in de Bloemenbuurt-Zuid is gestart met de ontwikkeling: 
Jasmijn. Deze keer gaat het om negen tot elf koopwoningen, die ook weer volgens het 
principe van Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO of Domijnhuis genoemd) 
ontwikkeld en ontworpen worden.  

Ontwikkeling woningen Jasmijn van start 

‘We hebben met zijn allen één doel’
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De belangrijkste conclusies: meer dan de 

helft van de bewoners kent de meldlijn en 

een derde heeft daadwerkelijk één of 

meerdere klachten gemeld. Maar niet 

iedereen is tevreden over de afhandeling  

van de klacht, bovendien heeft een groot 

gedeelte van de melders behoefte aan een 

terugkoppeling. Daarom gaat Domein voor- 

taan duidelijk aangeven waarover u een 

terugkoppeling krijgt en waarover niet.  

Zodat u beter weet wat u kunt verwachten. 

Bij een melding van bijvoorbeeld een kapotte 

lamp zal niet teruggekoppeld worden, maar 

bij een melding van overlast wel. 

Allerlei klachten 

Zowel huurders als particulieren uit de 

Bloemenbuurt-Zuid kunnen de meldlijn bellen 

voor allerlei klachten die over de leefbaarheid 

gaan. In noodsituaties (brand, inbraak, 

ongeval) moet u uiteraard zelf direct de 

hulpinstantie bellen (telefoonnummer 112). 

De medewerker van de meldlijn zal 

proberen een klacht direct af te handelen. 

Domein kan niet altijd direct inspelen op de 

melding of klacht. Voor sommige zaken 

zijn andere partijen verantwoordelijk. 

Daarom werkt Domein voor de meldlijn 

samen met politie en gemeente. Het kan 

dus gebeuren dat u via de meldlijn het 

advies krijgent om voor bepaalde klachten 

rechtstreeks contact met hen op te nemen. 

Klachten die bijvoorbeeld bij de gemeente 

thuishoren gaan over het openbaar gebied 

(verlichting, bestrating, afval). Bij de politie 

horen thuis overlast en veiligheid. Indien u 

twijfelt waar u moet zijn, dan belt u de 

meldlijn en zij helpen u verder.

De meldlijn (tel. 040 232 99 88, 24 uur per dag bereikbaar) is mede op initiatief van 

bewoners in het leven geroepen. Zij wilden graag één centraal telefoonnummer waar ze 

allerlei klachten konden melden. Onlangs is deze lijn geëvalueerd en besloten is om met 

de meldlijn door te gaan. 

WE stapsgewijs

Oktober/November 2010

 Oplevering Madelief

November 2010

 Start ontwikkelvereniging Jasmijn

Januari 2011

  6 januari, nieuwjaarsbijeenkomst Koepel  

 en ondertekening buurtcontract

 

Begin 2011

  Start verkoop Lotus

Voorjaar 2011

  Informatie over de start van het nieuwe blok C

Voorjaar 2011

 Start bouw Lotus

WE in ’t kort

Meldlijn Bloemenbuurt-Zuid blijft bestaan     

Bijeenkomst Koepelvereniging 
  
Elk half jaar organiseert de Koepelvereniging een vergade-

ring om de stand van zaken in de buurt te bespreken. Dit 

jaar gebeurde dat in oktober. Op de agenda stonden: de 

bouwstart van Passiebloem en Duizendschoon, de stand 

van zaken van de ontwikkelverenigingen (nu vijf in totaal) 

en de ideeën van de Koepel over de voortgang van het 

Praathuis in De Klimop, als dit pand straks gesloopt wordt.    

Nieuwjaarsborrel Koepelvereniging 6 januari

Het nuttige met het aangename verenigen. Dat doet de Koepelvereniging (waarin alle ontwikkel-

verenigingen zijn vertegenwoordigd) op 6 januari in SPIL-centrum De Talisman. Eerst houden ze de 

halfjaarlijkse vergadering waarin de financiële jaarstukken voor 2010 aan bod komen. Daarna 

wordt het een gezellig samenzijn met een borreltje en nieuwjaarswensen over en weer. Buurtcontract 2011

In januari 2011 wordt het buurtcontract voor de 

Bloemenbuurt-Zuid weer ondertekend. In een 

buurtcontract staan alle acties overzichtelijk op 

een rijtje die professionals en bewoners in 2011 

gaan ondernemen. Het is een concrete vertaling 

van de samenwerking tussen bewoners, 

woningcorporaties politie, welzijn en de 

gemeente. Meer weten over het buurtcontract? 

Surf dan eens naar www.we.eindhoven.nl/

Bloemenbuurt-Zuid 



Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Bloemenbuurt-Zuid [ nummer 4 ] December 2010

Het valt alleszins mee met de overlast tijdens de nieuwbouw. 

Er is welgeteld één inbraak geweest in al die tijd. En dat willen 

Buurtbrigadier van politie Piet van Schooten en Sociaal Beheerder 

van Domein Jan van Hemert graag zo houden. 

“Van koper stelen en rotzooi trappen zoals in 

de sloopfase, merken we nu gelukkig weinig 

meer. Dat komt ongetwijfeld door de stevige 

hekken om het bouwterrein. Maar ik denk  

dat de sociale controle van alle partijen ook 

veel uitmaakt”, zegt Buurtbrigadier Piet van 

Schooten. “Buurtbewoners, woningcorporatie, 

politie en gemeente trekken er samen hard 

aan. Ik heb er een goed gevoel bij zoals het  

nu gaat en ik hoop dat het voor de komende 

nieuwbouw-fases ook blijft gelden. Dat wil niet 

zeggen dat ik op mijn lauweren ga rusten, de 

dagelijkse rondes in de buurt sla ik niet over.” 

Succesformule

“Gisteren hebben we het er in het leefbaar-

heidsteam nog over gehad, er is nog maar één 

inbraak geweest, aan de rand van de buurt”, 

vertelt Jan van Hemert, Sociaal Beheerder van 

Domein. “We hebben duidelijke afspraken 

gemaakt met de uitvoerende aannemer: het 

hek moet ‘s nachts dicht zijn en er is extra 

verlichting. Ik denk verder dat het kernwoord is 

dat we met respect met elkaar omgaan.  

Dat geldt voor bewoners, politie, aannemer, 

gemeente en Domein. Het is ook een leuke 

buurt. We hebben echt niet altijd over alles 

dezelfde mening, maar we hebben wel 

hetzelfde doel voor ogen als het gaat om de 

leefbaarheid en veiligheid. Als je dan ook nog 

tegen elkaar kunt zeggen wat je vindt, dan gaat 

het goed. Dat is, denk ik, de succesformule.” 

Samenwerking 

Buurtbewoners hebben een belangrijke 

signalerende functie, vindt Piet van Schooten. 

“Zo is er  iemand in de Violierstraat die 

regelmatig belt als er vreemd volk loopt. Ik ga 

er dan zo snel mogelijk op af. We moeten het 

echt van de goede samenwerking hebben.” 

Jan van Hemert: “Iedereen ziet ook dat 

Domein en politie er hard aan trekken en dat 

we gezamenlijk met bewoners optrekken. Dat 

geldt ook voor mensen die iets verkeerds in 

de zin hebben. Die merken dat ze niet kunnen 

gaan ‘shoppen’, dat er één lijn wordt 

getrokken.” Piet van Schooten vindt het 

bijzonder dat het zo goed gaat. “Ik heb dat 

nog nooit meegemaakt. Maar ik wil het ook 

graag zo houden. Ik zou de bewoners dan ook 

willen vragen om te blijven bellen als ze 

onraad zien.”

Bewoners kunnen zich bij onraad en 

klachten tijdens de nieuwbouwfases wenden 

tot Buurtbrigadier Piet van Schooten en 

Sociaal Beheerder Jan van Hemert en 

natuurlijk kunnen ze de meld- 

lijn van Domein (040 232 99 88) bellen. 

‘ We moeten het  
hebben van samen-
werking en respect’

Piet van Schooten en Jan van Hemert

Weinig overlast tijdens eerste nieuwbouwfase in  
Bloemenbuurt-Zuid   

Waardebonnen ook in 2011   

Samen met buurtgenoten een leuk initiatief ontwikkelen? U krijgt ook in 2011 daar weer de kans voor, want 

de waardebonnenactie gaat door! Dus als u nog initiatieven heeft die de leefbaarheid en de samenhang in 

de buurt verbeteren, is daar extra geld voor beschikbaar. Dit jaar werden onder andere gerealiseerd: 

bloembakken om de buurt op te fleuren, workshop tapas maken en een tent huren om samen naar het WK 

te kijken. Heeft u een idee? Doe dan een briefje in de brievenbus bij De Klimop of neem contact op met 

Cees Horsten 06 250 280 23. 



WE zijn gek op...

Nieuwsbrief Wijkvernieuwing Bloemenbuurt-Zuid [ nummer 4 ] December 2010

WE zijn bereikbaar

Speciaal aan de 25 koopwoningen is dat geen huis dezelfde indeling heeft. De kopers, verenigd 

in Madelief, hebben via Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO ook Domijnhuis 

genoemd) hun eigen woningen ontwikkeld. Dat betekende dat ze van Domein een stuk grond 

kochten en daarmee de afgelopen jaren aan het ontwikkelen zijn gegaan. 

Hoe voelt u zich?

“We zijn erg blij en tevreden. Maar het is ook een gemengd gevoel. We zijn nu de trotse bezitters 

van twee huizen, dat komt omdat we, vanwege ziekte en overlijden van onze ouders, er niet aan 

toe zijn gekomen ons oude huis te verkopen. En dat geeft ook dubbele gevoelens.”

Waarom kozen jullie voor Domijnhuis in de Bloemenbuurt?

“We wilden heel graag inspraak over de indeling van onze woning. Onze dochter is gehandicapt 

en voor haar wilden we op de begane grond een eigen slaap-  en badkamer. Zodat wij, nu ze 

ouder wordt, haar niet elke keer de trap op en af hoeven dragen. We hadden ons eveneens voor 

een  project in Lievendaal opgegeven. We hebben uiteindelijk gekozen voor de Bloemenbuurt-

Zuid omdat alle voorzieningen en winkels dicht in de buurt zijn.”

U komt niet als vreemde in de buurt, hoe is dat? 

“Het is prettig dat je niet in een buurt komt waar je niemand kent. Wij kennen al onze buren al. Je 

maakt zo makkelijker een praatje. Wat we ook fijn vonden aan de samenwerking in Madelief is 

dat wij voor de kamer van onze dochter beneden een brede kavel nodig hadden. Al onze buren 

gunden ons die kavel van 7.80 meter breed.”
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Medio oktober was het dan zover: de eerste nieuwbouwwoning in de Eindhovense 

Bloemenbuurt-Zuid werd opgeleverd. Een mijlpaal, want het was ook de oplevering van de 

eerste woning voor de wijkvernieuwing. Als laatste van de 25 nieuwe bewoners  ontvingen 

Christianne Korsten en Perry Wulms eind oktober de sleutel van hun woning. Ze verhuizen 

op 11 december.

Perry Wulms en Christianne Korsten voor hun nieuwe woning

Harrie de Haas, projectleider

Tel. 040 - 238 62 93

Rob Woltinge, wijkcoördinator

Tel. 040 - 238 83 83

Marlinde Peeters, projectleider

Jan van Hemert, sociaal beheerder

Tel. 040 - 296 82 22

Bert Kaiser, procesmanager 

Tel. 040 - 232 99 46

Cees Horsten, chj.horsten@telfort.nl

pabloz

Petra van Hoek, 040 - 211 46 63

Deze nieuwsbrief ontvangt u van de 

 projectgroep wijkvernieuwing 

Bloemenbuurt-Zuid.

Oplage: 800 exemplaren

Teksten: Astrid van Wijk

Fotografie: Jos Lammers

Meer weten over wijkvernieuwing?

www.we.eindhoven.nl

www.bloemenbuurt-zuid.nl

Mijlpaal: oplevering eerste nieuwbouwwoningen
Nieuwbouw Madelief Bloemenbuurt-Zuid


