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1. Inleiding 
 

1.1        Wijkplan 

Een wijkplan voor de wijk Geenhoven met als doel de leefbaarheid in al haar facetten te verbeteren 

en de betrokkenheid van de bewoners met  en voor elkaar te vergroten.  

De gemeente Valkenswaard heeft samen met vele partners het streven om samen met de bewoners 

de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in Geenhoven verder te verbeteren. Dit doen ze 

o.a. samen met de Wijkcommissie Geenhoven die in 2013 haar formele status als stichting heeft 

gekregen en waar de gemeente Valkenswaard een convenant mee heeft afgesloten. 

Deze wijkcommissie staat dicht bij de mensen in de wijk en wil inwoners en organisaties van 

Geenhoven een platform bieden om de maatschappelijke betrokkenheid met Valkenswaard en met 

name met de wijk Geenhoven te vergroten. Ze willen een krachtige en eenduidige stem laten horen 

in een horizontale verhouding met alle betrokken partners. Ze stimuleren en steunen initiatieven 

vanuit de wijk, organiseren evenementen op wijkniveau en vervullen een centrale rol. Bovendien 

communiceren ze op gestructureerde wijze naar de bewoners van de wijk en bieden een luisterend 

oor. 

Met het oog op de komende veranderingen in de zorg heeft de Wijkcommissie een actieve rol 

opgepakt en als pilot het programma ‘Accent op ieders Talent’ op een positieve manier neergezet in 

de wijk Geenhoven. Hierover meer in hoofdstuk 2 op pagina 8.  Daarnaast krijgt de wijkcommissie 

actieve ondersteuning van verschillende organisaties als de gemeente, Paladijn, Zuidzorg, GGZE, 

Woningbelang, Woonbedrijf, Valkenhof, Lunetzorg, Lumens Groep en de GGD. Zij participeren tevens 

in de stuurgroep Wijkgericht Werken van de gemeente Valkenswaard. 

Deelnemers stuurgroep Wijkgericht Werken: 

• Paladijn – Robert Tops 

• Zuidzorg – Ans boelens 

• GGzE – Jeroen van Heel 

• Woningbelang – Anton Marechal  

• Woonbedrijf – Marie-Jose Backx 

• Valkenhof – Maryanne Schlösser 

• Lunetzorg - Frans Verdonck  

• Lumens Groep – Ingrid van Delft  

• GGD – Monique Mentjens 
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De samenstelling van de wijkcommissie Geenhoven wordt weergegeven onder de eerste paragraaf 

van hoofdstuk 2 Wijkcommissie. Zie ook www.wijkcommissiegeenhoven.nl.  

 

Contactpersonen van de verschillende organisaties: 

• Paladijn – Desiree Peeters 

• Zuidzorg – Ans Boelens 

• GGzE – Jeroen van Heel 

• Woningbelang – Jorn Sliedrecht 

• Woonbedrijf -  Bernardine Stamps 

• Valkenhof – Etienne Wetzer 

• Lunetzorg – Coby Beerens 

• Lumens Groep – Patricia van Asten 

• GGD – Monique Mentjens 

 

 

1.2         Leeswijzer 

In het wijkplan worden verschillende projecten en activiteiten genoemd die uitgevoerd gaan worden. 

Daarnaast worden er ook projecten en activiteiten benoemd die in 2012 en 2013 al zijn uitgevoerd. 

Omdat dit het eerste wijkplan betreft vinden we het belangrijk om de uitgevoerde activiteiten wel te 

benoemen in dit wijkplan. Wanneer een project al is afgerond dan staat dit achter het 

desbetreffende project genoemd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Sponsorloop voor voetbalgoaltjes (Willibrorduslaan)  
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2.  Wijkcommissie 

 

2.1 Wie? 

 

De wijkcommissie bestaat uit de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en een aantal 

wijkcommissieleden. Zij zijn onderverdeeld in verschillende werkgroepen. 

 

Voorzitter     Daniëlle van Rens 

Secretaris     Winie Ten Boer 

Penningmeester    Karin Moonen 
 

Werkgroep Jong en Oud   Anneke Duits 

      Daniëlle van Rens 

      Elvera Geurts 
 

Werkgroep Openbaar Gebied   Winie Ten Boer 

      Gijs Spoor 

      Karin Moonen 

      Jac Cuijpers 
 

Projectgroep Kennen en Gekend worden Monique Boei 

      Shelley Schreuter 
 

Projectgroep Speeltuin het Ekkertje  Richard Wooning 

      Marco Neggers 

      Koen van Lierop 
 

Wijkcoördinator Gemeente   Petra van Beckhoven 

 

 

2.2 Logo 

In de communicatie-uitingen is een herkenbaar beeldmerk prettig. Wijkcommissie Geenhoven heeft 

een logo gemaakt waarvan de hoofdletter G de geografische vormen van de wijk weergeeft. De 

dynamiek in het logo krijgt gestalte door 3 bollen in primaire kleuren. Een combinatie van deze  

kleuren geeft de mogelijkheid om alle combinaties in het kleurenspectrum te genereren en dit staat 

voor de diversiteit van de mensen in de wijk Geenhoven. 
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2.3 Werkgroepen 

Wijkcommissie Geenhoven werkt in twee werkgroepen. De werkgroep Openbare Ruimte en de 

werkgroep Oud en Jong. Op deze manier proberen ze het hele scala te bereiken.  

Per project enthousiasmeren ze betrokken bewoners voor de organisatie, de zogenaamde 

projectvrijwilligers, zodat de betrokkenheid en medeverantwoordelijkheid van de bewoners voor hun 

wijk groter wordt en er een natuurlijke sociale cohesie ontstaat. De coördinatie van de werkgroepen 

ligt bij de wijkcommissie en de wijkcoördinator die vervolgens  kunnen aankloppen bij de partners. 

 

2.4 Accent op ieders Talent 

De wijk Geenhoven is gekozen als pilot-wijk voor het sociale programma Accent op ieders Talent. Dit 

programma heeft als doel burenhulp en participatiegraad van de wijk/buurt te verhogen in co-creatie 

met bewoners, ondernemers en maatschappelijke partners. Gezien de veranderingen die op ons 

afkomen in de Wmo2015 wordt de wijk immers steeds belangrijker. Er zullen een aantal taken ‘van 

het Rijk naar de Wijk’ gaan, het programma Accent op ieders Talent kan hiervoor als fundament 

dienen. 

De wijkcommissie Geenhoven heeft dit programma omarmd en er zich met hart en ziel in gestort. 

Dankzij hun inzet en vertrouwen is het een succes en blijft het een structureel onderdeel van de 

activiteiten van de wijkcommissie. 

Partners die medewerking verlenen aan dit programma zijn:  Woningbelang, Woonbedrijf, Lumens in 

de Buurt, Zuidzorg, Paladijn, Valkenhof, Politie, Lunetzorg en Vluchtelingenwerk en de gemeente 

Valkenswaard. 

De samenwerking met de maatschappelijke partners is goed te noemen, dit is van belang omdat er 

ook gewerkt wordt met kwetsbare mensen in de wijk en er zowel voor de professional de 

mogelijkheid bestaat om hun cliënten door te verwijzen naar ‘de wijk’ als het mogelijk moet zijn voor 

‘de wijk’ om door te verwijzen naar de professionele organisaties.  Omdat we niet alle 

verantwoordelijkheid bij vrijwilligers van de wijkcommissie kunnen neerleggen, heeft de 

wijkcommissie een inleenovereenkomst gesloten met een professional van GGzE. Een aantal 

organisaties hadden een kandidaat naar voren geschoven en via een sollicitatieprocedure is er een 

keuze gemaakt. Deze constructie is nieuw voor de gemeente Valkenswaard en weer een stap 

voorwaarts in burgerparticipatie.    

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Logo Accent op ieders Talent 
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2.5 Betrokkenheid inwoners 

De wijkcommissie heeft de meningen en wensen van de bewoners uit de wijk op diverse manieren 

‘opgehaald’. Er zijn inloopavonden geweest, waar meteen de opkomst boven verwachting was. Er 

werd gevraagd naar de belangrijkste punten voor de toekomst in de wijk, de sterke punten uit de 

wijk, wat zou beter kunnen en waar moeten we mee aan de slag?  

 

In de supermarkt in de wijk zijn mensen geïnterviewd.  

 

Op het schoolplein zijn enquêtes gehouden.  

 

Middels  nieuwsbrieven worden mensen ook gevraagd hun mening en idee kenbaar te maken.  

 

Bij plannen voor reconstructies en herinrichting van straten zoekt de wijkcommissie naar betrokken 

mensen uit die betreffende straten en maakt er een klankbordgroep van. 

 

Met de basisscholen in de wijk wordt nauw contact onderhouden, zowel met de leerkrachten als met 

de ouders. 

 

Bovendien heeft de wijkcommissie voor het programma Accent op ieders Talent iedere 

donderdagochtend een inloopuur in hun (inmiddels verworven) ontmoetingspunt, het Rode 

Kruisgebouw, dat levert iedere week bewonersgesprekken op. 

 

Via sociale media is de wijkcommissie naast hun eigen website, dagelijks actief op Twitter en 

Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Ontmoetingspunt het Rode Kruisgebouw 
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3. Wijkanalyse en -visie 

 

3.1 Structuur 

3.1.1 Ligging en stedenbouwkundige structuur 

De wijk Geenhoven is het gebied in het noorden van Valkenswaard tussen de Eindhovenseweg, 

Europalaan, Valkenierstraat, Carolusdreef, Waalreseweg, Nieuwe Waalreseweg en de 

Geenhovensedreef.  

De oorsprong van dit deel van Valkenswaard is gelegen in de straten rond de Eindhovenseweg en 

Waalreseweg. Dit is in de omgeving van die straten duidelijk zichtbaar aan de organische structuren 

en de vele lintbebouwing. Door de weinig planmatige bouw is er een grote variatie in bebouwings-

soorten, -typen en bouwtijden en sluiten straten vaak niet haaks op elkaar aan. Kavels zijn niet 

standaard rechthoekig, de tuinen zijn soms bijzonder diep. De straatprofielen bevatten weinig groen, 

de groene sfeer moet hier duidelijk komen van de privé-tuinen. 

De latere uitbreidingen, richting noordwest, dateren vanaf het eind van de jaren veertig en zijn 

duidelijk meer planmatig. Ook is hier meer openbaar groen aanwezig. Er is hier een aantal duidelijk 

herkenbare stedenbouwkundige eenheden aan te wijzen.  

In het meest noordelijke deel van de wijk, in het bosgebied aan de Geenhovensedreef en 

Eindhovenseweg, ligt een cluster van houten woningen in een rustige groene setting.  

De aan de andere zijde van de Geenhovensedreef gelegen ‘Hertogen’-buurt bestaat hoofdzakelijk uit 

kleine compacte blokverkavelingen met rijwoningen. Aan de rand van deze buurt, bij de 

Kempischebaan, is een groot aantal seniorenwoningen gelegen in een bijzondere verkaveling. Een 

deel van deze woningen is recent vervangen door grondgebonden en gestapelde seniorenwoningen 

die meer voldoen aan de eisen van deze tijd.  

De buurt Gelukken wordt gekenmerkt door een aantal bijzondere woningtypen. Grotendeels is de 

buurt bebouwd met brede en ondiepe woningen die met de voorzijden tegenover de achterzijden 

van anderen zijn gelegen.  

In de omgeving van de Willibrorduslaan bepalen de brede groenstroken, de hogere grondgebonden 

woningen en de winkels en kleine horeca met daarboven appartementen het beeld. 

Op enkele plekken zijn aanleidingen aan te wijzen voor inbreiding, bijvoorbeeld op plekken waar 

bedrijven uit de woonkern kunnen worden weggeplaatst naar een nieuwe locatie aan de rand van de 

kern of waar schoollocaties vrijkomen door de uitvoering van het Integraal Huisvestingsplan. 

3.1.2 Infrastructuur 

De drukke Eindhovenseweg (zéér hoge verkeersbelasting) snijdt een klein gedeelte van de wijk 

(tussen de Eindhovenseweg en de Europalaan) van de rest af. Dit gedeelte heeft in de beleving van 

de bewoners ook meer relatie met de wijk Centrum dan met de wijk Geenhoven. Op termijn wil de 

gemeente de Eindhovenseweg ter hoogte van het Centrum verkeersluw maken, d.m.v. het 

ontmoedigen van verkeer over de Eindhovenseweg en het omleiden via de Europalaan. Tegelijkertijd 

moet doorgaand verkeer afgebogen worden naar de A2/A67.  
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De Eindhovenseweg heeft dan écht de functie van wijkontsluitingsweg (naast de Geenhovensedreef 

en de Carolusdreef). De Willibrorduslaan en de Haagstraat zijn nu de belangrijkste buurt-

ontsluitingswegen. Omdat in de Haagstraat en in de Kempische Baan de riolering vervangen moet 

worden is besloten om deze straten ook opnieuw in te richten. 

Ten aanzien van parkeren ligt er een knelpunt in de Willibrorduslaan nabij het winkelcentrum. Door 

het toenemende autogebruik en de komst van grootschalige detailhandel heeft de wijk in de loop der 

jaren een grotere verkeersaantrekkende werking gekregen. In de Willibrorduslaan en omgeving leidt 

dit regelmatig tot een tekort aan parkeerplaatsen.  

37,4% van de huurders is ontevreden over de bestrating van wegen en stoepen.  

3.1.3 Openbare ruimte en groenstructuur 

De wijk Geenhoven telt ongeveer 50 straten. 

Ten opzichte van de andere buurten in de gemeente is er relatief veel begeleidingsgroen aanwezig. 

Ook kent de buurt enkele straten met beeldbepalende bomen zoals, de Willibrorduslaan, Dr. 

Dagevosstraat/Beemdweg en de Geenhovensedreef. 

In het bedrijvenpark Den Dries is tijdens de nieuwbouw als uitgangspunt gehanteerd “wonen/werken 

in een groene omgeving”. 

In het verleden is er in overleg met de bewoners in enkele straten het groen aangepast. 

Al met al zijn de huurders van Woningbelang in 2013 tevreden over de wijk en geven een gemiddelde 

score van 7,3 hieraan. In 2000 scoorde de wijk een 7,2. 60,5% van de huurders uit Geenhoven vindt 

de wijk de laatste drie jaar niet veranderd. 

3.1.4 Bedrijvigheid  

Er is sprake van lichte bedrijvigheid in de vorm van winkels aan de Willibrorduslaan en op diverse 

andere verspreid liggende locaties in de wijk. 

3.2 Woningvoorraad 

 

In de wijk Geenhoven staan ruim  1.600 koop- en huurwoningen (gemeente Valkenswaard, 2013). 

Deze woningen zijn ongeveer voor 20% van voor WO II (vrijwel uitsluitend koopwoningen aan of in 

de buurt van de Eindhovenseweg). 60% van alle woningen is in de periode 1946-1975 gebouwd. Veel 

woningen zijn gebouwd als twee-onder-één-kap woning of eengezinswoning in een rij (met een, voor 

deze tijd, grote tuin).  

De huur - koopverhouding in de wijk bedraagt 47% - 53%. 

De gemiddelde woningwaarde van de woningen in de wijk in 2012 bedraagt € 228.000. Dit is ten 

opzichte van de gemiddelde woningwaarde in de gemeente Valkenswaard ruim € 40.000 lager           

(€ 269.000). Dit is ook te zien aan de (ééngezins)woningen die over het algemeen aan de kleine kant 

zijn (tot ca. 300 m3). 



10 

 

3.2.1 Koopwoningen 

De koopwoningen zijn vooral van het eengezinstype; circa 75% van de woningen bestaan uit 

eengezinswoningen (waaronder rijtjeswoningen (39%), twee-onder-één-kap woningen (36%), 

vrijstaande woningen (21%) en overige (4%). Een kwart van alle woningen in deze wijk is voormalig 

bezit van de woningcorporatie. Complexen met een combinatie van eengezinswoningen in de koop- 

en huursector komen vaak voor. Aan de Eindhovenseweg en aan de Haageinderhof zijn 

koopappartementen gerealiseerd. 

Volgens diverse makelaars loopt de verkoop van koopwoningen in deze wijk redelijk, met name 

vanwege de nog enigszins betaalbare koopprijzen, zeker in vergelijking met de meeste andere 

wijken, waar overwegend grotere woningen beschikbaar zijn. 

3.2.2 Huurwoningen 

Woningbelang heeft 597 huurwoningen in Geenhoven.  

Daarbuiten is er sprake van particuliere verhuur van enkele appartementen boven winkels in de 

Willibrorduslaan en aan de Eindhovenseweg.  

In Valkenswaard is de verhouding huur-koop 40% - 60% (alle wijken meegenomen).  Het aandeel 

huurwoningen in Geenhoven is iets hoger ( 7%) in vergelijking met het aandeel in Valkenswaard. Net 

iets meer dan de helft van de  huurwoningen in Geenhoven (57%) zijn eengezinswoningen.  

De verdeling van de woningen van Woningbelang is in tabel 1 aangegeven: 

 

Tabel 1: Woningvoorraad Woningbelang in wijk Geenhoven (bron: Woningbelang, 2013) 

Buiten eengezinswoning vallen alle woningen binnen de grens voor huursubsidie (€ 699,-). De lage 

huurprijzen hebben grote aantrekkingskracht voor de huishoudens met de laagste inkomens. In 2013 

is slechts 11,8% van de huurders (zeer) ontevreden over de huurprijs in relatie tot de grootte van de 

woning en 13,9% in relatie tot de kwaliteit en het comfort van de woning.  

Woningtype Goedkoop 

< € 374,44 

Betaalbaar 

> € 374,44  

< € 574,35 

Duur 

> € 681,02 

Aantal absoluut Aantal relatief 

Eengezinswoning 90 223 27 340 57% 

Nultredeneengezinswoning - 10 8 18 3% 

Appartement 

Nultredenappartement 

52 

- 

22 

120 

2 

1 

76 

121 

13% 

20% 

Zorgwoning 

Beschermde woning 

18 

2 

- 

21 

- 

- 

18 

23 

3% 

4% 

Bijzondere verhuur - - - - -% 

Totaal 244 284 1 529 100% 
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De huurders van Woningbelang geven in 2013 de totale woning gemiddeld een score van 7,5. De 

nultredenappartementen aan de Europalaan  en de nultredenappartementen aan Hertogin 

Johannastraat en het Jozefplein scoren het hoogst (8,2 resp. 8,0). Een minder goede score is die van 

de duplexappartementen (begane grond) aan de Willibrorduslaan (6,8). De portiekappartementen 

aan de Haagstraat scoren slecht (4,0). De eengezinswoningen aan de Rijt/Gelukken e.o. scoren een 

7,6. 

In 2013 heeft Woningbelang het nieuwbouwproject aan de St. Paulusstraat (hoek Wilibrorduslaan-

Haagstraat) opgeleverd. Het gaat hierbij om in totaal 60 huurwoningen ( 36 nultreden-

appartementen, 18 eengezinswoningen en 6 nultredeneengezinswoningen). 

3.2.3 Verhuurbaarheid huurwoningen Woningbelang 

De gemiddelde verhuurbaarheid van de huurwoningen in Geenhoven leverde in 2013 geen 

problemen op.  

Qua gemiddeld aantal passende reacties scoren de seniorenappartementen en zorgwoningen het 

slechtst en zitten tegen de norm van minimaal 10 aan. 

woningtype Mutatiegraad  Aantal passende reacties Acceptatiegraad 

eengezinswoning 5% 96 1,7 

appartement  11% 69 3.4 

nultredenappartement  2% 11 1 

nultredeneengezinswoning geen mutatie   

zorgwoning 17% 11 1 

Tabel 3: gemiddelde mutatiegraad, aantal passende reacties en acceptatiegraad per woningtype in 2013 (bron: Woningbelang) 

Slechts 8,2% van de huurders van Woningbelang in deze wijk wil binnen nu en 3 jaar verhuizen . 

Liefst 93,8% van de verhuisgeneigden zoekt een huurwoning, vooral vanwege het tekort aan 

financiële middelen (46,7%) en omdat men weet waar men aan toe is als men huurt (20%). 

Aangezien 25% van de bevolking in deze wijk 65 jaar en ouder is , is het niet vreemd dat 37,5% van 

de verhuisgeneigden een seniorengeschikt appartement wenst (met liefst 2 slaapkamers, 68,8%). De 

meeste verhuisgeneigde huishoudens zoeken een betaalbare huurwoning (75%); slechts 6,3% een 

dure huurwoning. 

3.2.4 Wonen en zorg 

In de naastgelegen wijk Centrum bevinden zich zorgcentrum De Bogen van Valkenhof (82 

verzorgingshuiskamers) en serviceflat Den Haagacker (101 appartementen van 

corporatieWoonbedrijf).  

Aan de rand van de naastgelegen wijk  ’t Gegraaf realiseert Woningbelang nieuwbouw op de locatie 

van de Ginneve-flat aan de Nieuwe Waalreseweg. Er wordt een wooncomplex met 44 

appartementen gebouwd voor senioren met een zorgindicatie. Stichting Valkenhof gaat de zorg 

leveren aan de bewoners. 
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Van de huurders van Woningbelang in Geenhoven maakte in 2013 27,7% gebruik van één of 

meerdere zorgdiensten, met name thuiszorg. Daarnaast gaf 44,4 % van de huurders aan in de 

toekomst gebruik te willen gaan maken van thuiszorg; 16,6 % zou gebruik willen gaan maken van 

tuinonderhoud en 13,8 % van zorgalarmering.  23,8% van de huurders geeft aan binnen nu en drie 

jaar gebruik te willen gaan maken van deze zorgdiensten. De wijkcommissie Geenhoven voorziet met 

het programma Accent op ieders Talent ook in een behoefte en zorgt voor een sociaal fundament in 

de wijk. 

3.3 Bevolking 

In de gemeente Valkenswaard wonen per 1 januari 2012 30.665 mensen, waarvan in de wijk 

Geenhoven in totaal 3.105 mensen wonen. Geenhoven is één van de sterkst vergrijsde wijken in 

Valkenswaard., 25% van de inwoners is 65 jaar of ouder.  

Er is ook sprake van enige ontgroening, maar in mindere mate dan sommige andere wijken. In tabel 5 

en 6 is de verdeling van de inwoners naar leeftijd weergegeven: 

 0-14 jr 15-24 jr 25-44 jr 45-64 jr 65+ 

Geenhoven (2006) 14% 9% 26% 28% 23% 

Geenhoven (2012) 14& 9% 24% 29% 25% 

Tabel 5: leeftijdsopbouw wijk Geenhoven 

 

 0-14 jr 15-24 jr 25-44 jr 45-64 jr 65+ 

Valkenswaard (2006) 17% 10% 26% 30% 17% 

Valkenswaard (2012) 15% 11% 23% 31% 21% 

Tabel 6: leeftijdsopbouw gemeente Valkenswaard 

De vergrijzing in de wijk is licht gestegen ten aanzien van 2006 en van verjonging is, bij ongewijzigd 

beleid, geen sprake. Er is een afname te zien van het aantal inwoners in Valkenswaard, in 

tegenstelling tot het aantal inwoners in de wijk Geenhoven die juist gestegen is in de loop der jaren.  

Onder ander als gevolg van de vergrijzing en extramuralisering blijven senioren wonen in de 

eengezinswoning waarin ze al jaren wonen. Van de huurders van Woningbelang in de wijk 

Geenhoven woont 57,9 % al meer dan 20 jaar in hun huidige woning. 

3.3.1 Huishoudens 

Van de 1.565 huishoudens in de wijk zijn veel huishoudens (42%) van het type 1-persoons. Het 

aandeel 1-persoonshuishoudens is 10 % hoger dan in Valkenswaard als geheel. Het aandeel 

huishoudens met kinderen is, met name als gevolg van de vergrijzing, de laatste jaren sterk 

afgenomen en veel lager dan de totale Valkenswaardse situatie. De gemiddelde huishoudensgrootte 

in Geenhoven is dan ook een van de laagste in Valkenswaard. Verwacht wordt dat deze 

huishoudensgrootte, als gevolg van de huishoudensverdunning, nog verder zal afnemen.  
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De verdeling is als volgt: 

 1-phh Zonder 

kinderen 

Met  

kinderen 

gem. hh-

grootte 

Geenhoven 42% 32% 26% 2,0 

Valkenswaard 32% 35% 33% 2,2 

Tabel 6: huishoudenssamenstelling per 1-1-2012 gemeente Valkenswaard 

3.3.2 Inkomenssituatie 

Het grote aantal huurwoningen, de over het algemeen geringe grootte van de woningen en de 

bijbehorende betaalbare huurprijs, alsmede de sterk vergrijsde bevolking in de wijk (veel 

gepensioneerden en ‘vutters’), zijn er de oorzaak van dat de ‘gemiddelde’ inwoner van Geenhoven 

geen hoog inkomen heeft. Bij ongewijzigd beleid zal dit beeld zo blijven. 

 Laag 

inkomen 

Hoog 

inkomen 

Gemiddeld per 

inkomensontv. 

Gemiddeld 

per inwoner 

Niet-actieven 

Geenhoven 43% 13% 26.100 20.600 18% 

Valkenswaard 41% 18% 28.800 21.600 19% 

Tabel 7: Inkomenssituatie (bron: Kerncijfers wijken en buurten 2010, CBS) 

 

3.4  Voorzieningen 

3.4.1 Winkels/gezondheid 

De Willibrorduslaan is een drukke, levendige straat in deze wijk met diverse winkels: een supermarkt, 

een drogist, een huishoudelijke en cadeauwinkel, een kapper, een bakker en diverse 

eetgelegenheden. 

In het recente verleden heeft de gemeente met betrokken partijen (winkeliers, eigenaren, 

gebruikers, huurders en buurtbewoners) naar een oplossing gezocht voor het probleem dat diverse 

winkels hun deuren sloten. Deze oplossing werd gevonden in het verplaatsen en verschuiven van 

winkels in het winkelcentrum ten faveure van de vestiging van een grotere supermarkt, die op die 

plaats levensvatbaar is. De nieuwe samenstelling van winkels heeft een impuls aan het gehele 

winkelcentrum gegeven en het winkelcentrum heeft hiermee ook de sociale functie, als 

ontmoetingsplaats voor buurtbewoners teruggekregen. 

Aan de Rijt ligt het Wit Gele Kruisgebouw van de organisatie Zuidzorg. Aan de Gelukken ligt het Rode 

Kruis-gebouw.  De wijkcommissie Geenhoven huurt deze locatie van het Rode Kruis voor hun 

activiteiten waaronder het inloop spreekuur van de Talentenbank. Aan de Carolusdreef is een 

huisartsenpraktijk gevestigd en een fysiotherapeutenpraktijk. De dichtstbijzijnde apotheek ligt in het 

centrum aan de Nieuwe Waalreseweg. Niet alle medische voorzieningen zijn vanuit de gehele wijk 

voor senioren goed bereikbaar. 

Naast al deze voorzieningen in de wijk ligt Geenhoven op loopafstand van het Centrum van 

Valkenswaard, dat een flink winkelaanbod kent. 
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3.4.2 Onderwijs 

In Geenhoven zijn drie scholen voor het primair onderwijs gelegen, te weten: De Windroos (rooms-

katholiek), De Dorenhagen (protestants-christelijk) en een school voor het speciaal onderwijs SBO de 

Zonnewijzer (voormalig MLK en LOM). SBO de Zonnewijzer, basisschool De Windroos en de 

Dorenhagen vormen samen de ‘brede school” Haagstraatplein gehuisvest aan de Haagstraat. In deze 

school bevindt zich ook buitenschoolse opvang, een peuterspeelzaal, een dubbele gymzaal en een 

sportkantine. De kinderen uit de wijk kunnen op  het speelterrein aan de kopse kant richting 

Geenhovensedreef ook buiten schooltijden spelen.  

Op  de kopse kant richting Willibrorduslaan zijn 46 appartementen gebouwd, Het Haageinderhof.  

De middelbare scholen zijn dichtbij; scholengemeenschap Were Di heeft aan de Merendreef een 

volledig aanbod: VMBO/Havo/VWO. Er is een  kinderdagverblijf  aan de Karel Mollenstraat Noord en 

in de brede school, kenniscentrum Haagstraatplein aan de Haagstraat is buitenschoolse opvang De 

Horizon gehuisvest. 

3.4.3 Speelvoorzieningen 

Er is een trapveldje en speeltuintje in de Dr. Dagevosstraat-Gelukken, een speellocatie in de 

Willibrorduslaan en een speelterreintje in de Kempischebaan-Zandstraat. Op initiatief van de 

wijkcommissie Geenhoven zijn er kleine goaltjes geplaatst aan de Willibrorduslaan. 

3.4.4 Horeca 

De vrijgekomen winkelpanden in de Willibrorduslaan zijn vaak 'ingenomen' door restaurantjes. Er zijn 

nu een afhaalchinees, shoarmarestaurant, pizzeria en Turks eethuis gevestigd.  

3.4.5 Sport 

Sportvoorzieningen zijn dichtbij: een groot sportcomplex (voetbal, tennis, atletiek, fitness, hockey, 

zwembad) ligt aan de noordzijde van de Geenhovensedreef. In de brede school  zijn gymzalen en een  

tafeltennisaccommodatie (aan de Hertog Hendrikstraat).  

54,9% van de huurders is (zeer) tevreden met de bereikbaarheid van de sportvoorzieningen.  

3.4.6 Openbaar vervoer 

Er rijdt een buurtbus van de Markt via de Geenhovensedreef naar het ziekenhuis Maxima Medisch 

Centrum Veldhoven v.v.                                                   

Buslijn 171 rijdt vanaf Dommelen naar Eindhoven Centrum v.v.                                             

De buslijn 172 rijdt via Eindhoven, over de Europalaan naar Luyksgestel v.v. 

Bushaltes zijn gelegen nét buiten de wijk op de Tienendreef/Eindhovenseweg en de Europalaan; het 

openbaar vervoer is hiermee redelijk bereikbaar voor de buurten Gelukken, Centrum en 

Rapelenberg. Voor de buurten Hertogenbuurt en Sint Jozef is de afstand behoorlijk ver. Dit blijkt ook 

uit het woonbelevingsonderzoek Woningbelang 2013: 24,1% van de huurders in deze wijk is 

ontevreden tot zeer ontevreden over de bereikbaarheid van het openbaar vervoer. 
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3.4.7 Religie/Sociaal 

De kerk ligt net buiten de wijk aan de Eindhovenseweg: RK St. Antonius en wordt vooral door de 

senioren uit de wijk Geenhoven bezocht.  Er is een actieve wijkcommissie in Geenhoven die op 

sociaal gebied het programma Accent op ieders Talent, de ‘ouderwetse burenhulp’ draaien en 

daarnaast op tal van gebieden actief als vertegenwoordigers van alle bewoners van de wijk 

Geenhoven. 

 

3.5  Ontwikkelingen                                                                                                 

3.5.1 Ontgroening en vergrijzing 

In de gemeente Valkenswaard is  al vanaf 1990 sprake van ontgroening en vergrijzing. Steeds meer 

jongeren trekken weg uit de gemeente en de inwoners worden steeds ouder. Deze trend zal zich nog 

verder voortzetten. Valkenswaard kent ten opzichte van andere gemeenten in Brabant een zeer 

sterke ontgroening en vergrijzing.  

Deze ontwikkeling heeft effect op de huisvestingsbehoeften en het voorzieningenniveau in de 

gemeente. 

3.5.2 Zorg Wonen Welzijn 

Er staat veel te gebeuren op het gebied van Zorg Wonen en Welzijn. De wijkcommissie Geenhoven 

werkt nauw samen met alle maatschappelijke en zorginstellingen van de gemeente Valkenswaard en 

volgt de ontwikkelingen voor de bewoners op de voet. 

3.5.3 Leefbaarheidsprojecten 

Door de oprichting van de wijkcommissie Geenhoven zijn er verschillende leefbaarheidsprojecten 

neergezet en staan nog op stapel. Zie voor het programma van de wijkcommissie 

www.wijkcommissiegeenhoven.nl. 

3.5.4 Bouwinitiatieven 

Woningbelang heeft in 2005 het voormalige pand van kinderdagverblijf de Horizon aan de 

Willibrorduslaan gekocht. Op deze locatie zijn in september 2013 36 seniorgeschikte 

huurappartementen opgeleverd. 

Op de locatie van de voormalige basisschool ’De Dorenhagen aan de Haagstraat zijn 18 

huurwoningen voor starters gerealiseerd en 6 patiobungalows voor senioren.  

Op het particulier binnenterrein aan de Dr. Dagevosstraat is het inbreidingsplan met 12 

grondgebonden koopwoningen gerealiseerd, de Holleweg. 

Op de Haagstraat, bij het nieuwe scholencomplex, zijn 46 nultreden huurappartementen gebouwd, 

Het Haageinderhof.  

3.5.5 Infrastructuur 

Op termijn wil de gemeente de Eindhovenseweg ter hoogte van het centrum verkeersluw maken. 

3.5.6 Groenvoorziening 

Net buiten de wijk, aan ‘de overkant’ van de Waalreseweg, waar de voormalige LTS heeft gestaan, 

tussen de Waalreseweg en het Centrumpark is een voorlopige parkachtige structuur aangebracht in 

afwachting van definitieve plannen. 
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3.6  Leefbaarheid 

Over het algemeen ziet de wijk er verzorgd uit. Uitzondering hierop is de buurt Gelukken, waarin 

door sommige bewoners de achtertuin wordt benut als opslagplaats. Ook zijn op sommige plaatsen 

de schuttingen/hagen die als erfafscheiding (moeten) dienen, gammel, versleten en verwaarloosd.  

De woonomgeving in de wijk wordt over het algemeen door de huurders in Geenhoven in 2013 als 

positief ervaren (gemiddeld 7,3). Dit is vrijwel even hoog als in 2003 (7,1).  

In 2013 vinden de huurders (60,5%) in de verschillende buurten dat de buurt de laatste drie jaren 

hetzelfde is gebleven. De  huurders uit Binnenveld (33,3 %) en Willibrorduslaan (25%) e.o. vinden dat 

hun buurt (veel) beter is geworden. Het is echter de vraag of deze percentages representatief zijn 

voor de gehele buurt, aangezien beide percentages gebaseerd zijn op slechts één respondent. 

90,8 % van de huurders geeft aan (zeer) weinig last te hebben van een onveilig gevoel overdag          

(’s nachts is dit 89,2%) Ten aanzien van de veiligheid van de achterpaden/pleinen geeft 69,2% van de 

huurders aan (zeer) tevreden te zijn. Ook is in 2013 gevraagd welke elementen in het dagelijkse 

beheer verbeterd zouden moeten worden. 23,2% van de huurders wil meer dagelijks beheer in de 

bestrijding van onkruid.  

De buurt Gelukken heeft een eigen identiteit binnen de wijk; hier willen bepaalde groepen mensen 

héél graag en andere groepen juist persé niet wonen. De buurtbinding van de huidige bewoners is 

groot; 59,5 % van de huurders woont meer dan 20 jaar in de huidige woning. Kenmerkend is de tijd 

die de bewoners in en rondom de woning besteden door zelf te klussen. 

Veel huurders in Geenhoven (85,6%) zouden anderen (waarschijnlijk) aanraden om in Geenhoven te 

komen wonen, 2,6% zou dat (waarschijnlijk) niet doen. Het beeld over de buurt is volgens de 

bewoners ook positief, 63% van de huurders in de wijk denkt dat de buurt (zeer) goed bekend staat. 

Veel huurders (58,9%) nemen om diverse redenen geen deel aan een activiteit in een van de 

buurten. 

Enkele groepen jongeren zijn soms actief bij de supermarkt aan de Willibrorduslaan. 

Er is een buurtschap van de Bloemencorso actief, dat al toenadering heeft gezocht met de 

wijkcommissie Geenhoven om samen op te trekken om de sociale cohesie te vergroten. 

 

3.7 Veiligheid  

 

(Bron: Veiligheidsmonitor Valkenswaard 2013) 

 

Onveiligheidsgevoelens 

Een op de drie inwoners in Valkenswaard voelt zich wel eens onveilig. De onveiligheidsgevoelens in 

Geenhoven zijn gemiddeld ten opzichte van andere wijken in Valkenswaard. Er is een positieve 

ontwikkeling te zien ten opzichte van 2011. In 2011 stond Geenhoven als 8
e
 in de rangorde van de 9 

wijken binnen Valkenswaard. In 2013 staat Geenhoven op nummer 5.  

 

Criminaliteit in de buurt 

Inwoners van Geenhoven en Centrum zijn positiever dan in de gemeente als geheel over de 

ontwikkeling van criminaliteit in de buurt. Men denkt in deze wijk veel minder vaak dat er sprake is 

van toename van de criminaliteit.   
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Veiligheid in de woonbuurt 

 Het gemiddelde rapportcijfers dat inwoners van Valkenswaard geven voor de veiligheid in hun 

woonbuurt is een 7,2. Dit staat gelijk aan het rapportcijfer dat inwoners van Geenhoven geven. Ten 

opzichte van 2009 en 2011 is Geenhoven positief ontwikkeld op dit punt.  In de rangorde naar wijk 

staat Geenhoven op de 4
e
 plaats in 2013 waar zij in 2011 nog op de 7

e
 plaats stond. (zie 

onderstaande tabel) 

 
Wijk Cijfer 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 7,2 4 7 9 
 

Tabel 8. Oordeel veiligheid woonomgeving naar wijk (rapportcijfer en rangorde) 

 
 

Slachtofferschap 

Het aantal inwoners dat slachtoffer werd van een geweldsdelict is in 2013 significant lager dan in 

2011. In 2013 is dit nog maar 1 % waardoor Geenhoven in de rangorde naar wijk op plaats 2 staat. 

Hoe hoger de plaats in de rangorde des te minder slachtoffers. 

  
Wijk Geweld 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 1 % 2 8 3 
 

Tabel 9. Slachtofferschap van geweldsdelicten in de afgelopen 12 maanden 

 
 

Het slachtofferschap van vermogensdelicten is in Geenhoven daarentegen hoog. In de rangorde staat 

zij op nummer 7 in 2013. Daarboven staat de wijk Turfberg op plaats 8 en Het Gegraaf op 9. 

 
Wijk % 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 12 % 7 3 2 
 

Tabel 10. Slachtofferschap van vermogensdelicten in de afgelopen 12 maanden 

 
 

Het slachtofferschap van vernielingen ligt in Geenhoven met 10 % het hoogst ten opzichte van de 

andere wijken in Valkenswaard. Er is een negatieve ontwikkeling te zien ten opzichte van 2009 en 

2011. 

 
Wijk % 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 10 % 9 7 3 
 

Tabel 11. Slachtofferschap van vermogensdelicten in de afgelopen 12 maanden 

 
 

In Geenhoven waren relatief weinig slachtoffers van cybercrime, zoals hacken. Ook in vergelijking 

met de referentiegemeenten zoals Asten en Geldrop-Mierlo ligt het percentage in Valkenswaard met 

4 % lager.  

 

Burgers en politie 

In Valkenswaard als geheel is twee derde van de inwoners die contact hadden met de politie 

tevreden hierover. Dit gaat om het laatste politiecontact. In de wijk Geenhoven is dit met de helft 

een stuk lager. Redenen voor ontevredenheid zijn: te lang wachten, probleem niet opgelost, politie 

was onverschillig, gaf onvoldoende informatie of een andere reden. 

Ook de bereikbaarheid van de politie in Geenhoven is een aandachtspunt, net als het functioneren 

van de politie in de wijk. Het vertrouwen in de politie is gemiddeld.  

 

In vergelijking met referentiegemeenten is men in de gemeente Valkenswaard positiever over het 

functioneren van de politie. Dit wordt onder meer verklaard door de mate van bescherming die de 

politie de bewoners biedt en het persoonlijke contact.  
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Verkeersoverlast 

In de aan elkaar grenzende wijken Geenhoven en Centrum wordt de meeste 

verkeersoverlast ervaren, gevolgd door direct nabij gelegen wijken als Turfberg en 

Kerkakkers. De verkeersoverlast in Geenhoven ligt hoger dan het gemiddeld in 

Valkenswaard. In de rangorde naar wijk blijft Geenhoven door de jaren heen consistent op 

nummer 8 staan.  

 
Wijk Verkeersoverlast 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 3,8 8 8 8 
 

Tabel 12. Verkeersoverlast in de wijk Geenhoven (schaalscore en rangorde) 

 
 

Buurtproblemen 

In Geenhoven staat te hard rijden bovenaan als belangrijkste probleem in de buurt. Op twee 

staat hondenpoep, gevolgd door parkeerproblemen. 

 
Wijk Te hard rijden Hondenpoep Parkeerproblemen 

Geenhoven 27 % 19 % 15 % 

Tabel 13. Top drie buurtproblemen in de wijk Geenhoven  

 
 

Fysieke verloedering 

De ontwikkelingen met betrekking tot fysieke verloedering in de wijk Geenhoven zijn 

positief.  

  
Wijk Verloedering 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 2,2 3 7 4 
 

Tabel 14. Fysieke verloedering in de wijk Geenhoven (schaalscore en rangorde)  

 

Fysieke kwaliteit  

Op de kwaliteit van fysieke voorzieningen zoals speelplekken en onderhoud van 

plantsoenen/perken wordt in Geenhoven relatief laag gescoord met een schaalscore van 6,1.  

Gemiddeld in Valkenswaard is dit 6,5. Inwoners van Geenhoven zijn negatiever dan 

gemiddeld over deze fysieke voorzieningen, met uitzondering van de verlichting buiten.  

 
Wijk Fysieke kwaliteit 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 6,1 8 8 8 
 

Tabel 16. Fysieke kwaliteit in de wijk Geenhoven (schaalscore en rangorde)  

 
 

 
 

Het oordeel over de leefbaarheid in Geenhoven is met een rapportcijfer van 7,3 gemiddeld 

lager dan Valkenswaard in zijn geheel met een 7,5.  

 

Functioneren gemeente 

Inwoners van de wijken Geenhoven en Borkel en Schaft zijn het meest kritisch op het 

functioneren van de gemeente.  
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Sociale overlast 

In vergelijking tot de veiligheidsregio Brabant Zuid-Oost hebben inwoners van Valkenswaard 

minder vaak te maken met rondhangende jongeren, drugsgebruik of drugshandel en 

overlast door buurtbewoners. Sociale overlast in de wijk Geenhoven is met een schaalscore 

van 0,9 gemiddeld ten opzichte van Valkenswaard.  

 
Wijk Sociale overlast 2013 Rangorde 2013 Rangorde 2011 Rangorde 2009 

 

Geenhoven 0,9 6 8 8 
 

Tabel 15. Sociale overlast in de wijk Geenhoven (schaalscore en rangorde)  

 
 

3.8 Levensloopbestendigheid      

 

Een wijk wordt als levensloopbestendig gezien als er een mix is van woningen voor 1- en 2- 

persoonshuishoudens, seniorenwoningen en eengezinswoningen met de noodzakelijke 

voorzieningen in de nabijheid. 

Uitgangspunt hierbij is dat de inwoners van de wijk gedurende hun gehele leven in de wijk kunnen 

blijven wonen in een geschikte woning. 

 

26% van de inwoners van Geenhoven maken deel uit van een gezin terwijl 57,1% van de 

huurwoningen in Geenhoven eengezinswoningen zijn. 74% van de inwoners van Geenhoven bestaat 

uit 1- of 2-persoonshuishoudens.   

Afgezet tegen de gezinssamenstelling blijkt dat het aanbod van eengezinswoningen hoog is. En er is 

een beperkte hoeveelheid woningen welke levensloopbestendig zijn en specifiek geschikt zijn voor 1- 

of 2- persoonshuishoudens. Gevolg hiervan is dat inwoners, ook al worden ze ouder (soms zelfs 

noodgedwongen) in hun eengezinswoningen blijven wonen terwijl ze een voorkeur hebben voor een 

seniorgeschikte woning (nultreden). Hierdoor is er weinig doorstroming waardoor starters minder 

kansen hebben op de woonmarkt in Geenhoven.  

Dit heeft, naast vergrijzing, ook ontgroening tot gevolg. 

 

De voor senioren noodzakelijke voorzieningen in de nabijheid zijn winkels voor de dagelijkse 

boodschappen, een pinautomaat in de supermarkt en het openbaar vervoer. Deze voorzieningen zijn 

goed bereikbaar in het zuidoosten en (in iets mindere mate) in het westen van de wijk. 

Voor gezinnen zijn basisscholen en een kinderopvang belangrijke voorzieningen die  aanwezig zijn in 

de wijk. 

 

De wijk Geenhoven is een levensloopbestendige wijk. Voor zowel (aanstaande) gezinnen als senioren 

zijn de benodigde voorzieningen aanwezig in de wijk. Qua diversiteit van de woningvoorraad voldoet 

de wijk Geenhoven al voor een groot deel aan de uitgangspunten van levensloopbestendigheid. Er is 

voor vele leefstijlen een geschikte woning te vinden. De aantallen van elk woningtype sluiten echter 

niet helemaal aan bij de huishoudenssamenstelling nu en in de toekomst. Er is een beperkt aantal 

levensloopbestendige  woningen welke specifiek bedoelt zijn voor 1- of 2-persoonshuishoudens. 

 

De marktwerking zorgt er echter voor dat er geen verhuurbaarheidsproblemen zijn. Dit geldt ook 

voor enkele woningtypes die qua kwaliteit uit de markt zullen raken: in Geenhoven specifiek de 

seniorenwoningen met 1 slaapkamer. 
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3.9 Projectkaart  

De wijkcommissie Geenhoven heeft op diverse manieren bewonersonderzoeken gedaan en heeft als 

wijkcommissies continu voeling met de bewoners uit de wijk. De resultaten van de 

bewonersonderzoeken worden hieronder weergegeven. Verdeeld onder Fysiek, Sociaal en 

Economisch.  

 

3.8.1 Fysiek 

 
1. Balans in mix van leeftijden 

Realiteit 

 

Gegevens vanuit het CBS van 2011: 

 

Regio's 0-14 jaar 15-24 jaar 25-44 jaar 45-64 jaar 65 jaar en ouder 

Geenhoven 13 10 24 30 24 
Valkenswaard 15 11 23 31 20 
Nederland 17 12 27 28 16 

 

In vergelijking met geheel Valkenswaard wonen in Geenhoven meer (4%) ouderen, en 

iets minder (2%) jongeren.   

 

Wens 

 

Monitoren van het behouden van een goede balans in mix van leeftijden. Extra 

aandacht voor senioren. 

 

Actie 

 

In 2014 gerealiseerd 18 starterswoningen Sint Paulusstraat. Woningbelang 

 

2. Voldoende voorzieningen voor jongeren 

Realiteit Jongeren gaan/willen veelal buiten de wijk uit. Er bestaat weinig behoefte om in de 

wijk iets te doen. Vrienden-groepen overstijgen vaak de wijk. 

 

Bestaande voorziening: 

Ontmoetingsaccomodatie Huiskamer Het Pumpke (net buiten Geenhoven). Paladijn 

 

Wens 

 

n.v.t. 

Actie De wijkcommissie spant zich in om ook deze doelgroep te bereiken. 

 

 

3a. Is fysiek toegankelijk met een goed en veilig leefklimaat door: 

- beschermde oversteekplaatsen en voldoende trottoirverlagingen om winkel- voorzieningen en 

ontmoetingsplaatsen te bereiken. 

Realiteit In 2011 zijn op verschillende plaatsen in de wijk trottoirverlagingen aangebracht, 

waarmee de wijk voldoende bereikbaar is. Het huidige gemeentelijk beleid is erop 

gericht om bij herinrichting dit hierin standaard mee te nemen.  

 

Wens N.v.t. 

 

Actie  N.v.t., al gerealiseerd. Gemeente 
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3b. Is fysiek toegankelijk met een goed en veilig leefklimaat door: 

- voldoende, goede parkeercapaciteiten 

Realiteit 

 

Bij het winkelcentrum aan de Willibrorduslaan wordt een tekort aan 

parkeerplaatsen ervaren. Plannen om de parkeerplaatsen uit te breiden/ 

efficiënter in te delen zijn tot nu toe nog niet uitgevoerd. Het probleem is dus al 

enige tijd bekend. 

 

Wens 

 

Voldoende parkeerruimte bieden binnen de bestaande mogelijkheden. 

Actie  

 

Onderzoek veranderen bestemmingsplan. Gemeente  

 

3c Is fysiek toegankelijk met een goed en veilig leefklimaat door: 

- verzorgde groenvoorzieningen en voldoende zit- en rustbanken 

Realiteit Aanwezig Valkenhof 

 

Wens N.v.t. 

 

Actie  

 

In het park aan de Willibrorduslaan is een bank geplaatst. Aan het tijdelijke 

grasveld tussen de Carolusdreef en de Sint Antoniusstraat 2 banken geplaatst. 
 

 

4. Duidelijk in beeld hebben welke doelgroepen specifieke huisvestingbehoeften hebben en of er lacunes 

zijn in het aanbod binnen de wijk.  

Realiteit 

 

Woningbelang: 

Realiseren starterswoningen 

Realiseren seniorgeschikte woningen 

Realiseren ca. 44 zorgwoningen aan de rand van de wijk: Ginneve-flat (Woningbelang 

i.s.m. Valkenhof) 

 

Woonbedrijf: 

Realiseren 16 grondgebonden (starters)woningen 

Realiseren 26 (zorg) appartementen 

Renovatie/Herontwikkeling 101 appartementen Den Haagacker 

(Allen aan de Carolusdreef) Woonbedrijf 

 

Wens 

 

Voldoende woningaanbod aansluitend op de doelgroepbehoeftes 

Actie  

 

 

Woningbelang: 

Begin 2013: Oplevering 18 starterswoningen Sint Paulusstraat (is al uitgevoerd) 

Begin 2013: Oplevering 6 seniorgeschikte woningen (grondgebonden) Sint 

Paulusstraat (is al uitgevoerd) 

Eind 2013: Oplevering 36 seniorgeschikte appartementen Sint Paulusstraat  

2015: Oplevering circa 44  zorgappartementen aan de rand van de wijk: Ginneve-flat 

(Woningbelang i.s.m. Valkenhof)  

Woonbedrijf: 

Realiseren 16 grondgebonden (starters)woningen 

Realiseren 26 (zorg) appartementen 

Renovatie/Herontwikkeling 101 appartementen Den Haagacker 

(Allen aan de Carolusdreef) Woonbedrijf 
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5. Voldoende wooncomplexen met specifiek voor doelgroepen gelden programma’s van eisen die de 

toegankelijkheid en aanpasbaarheid in de toekomst gemakkelijker mogelijk maakt. Hierin zijn de 

onderwerpen flexibiliteit, courantheid, comfort en leefkwaliteit opgenomen. 

Realiteit 

 

Woningbelang: 

Realiseren seniorgeschikte woningen, realiseren ca. 44 zorgwoningen aan de rand 

van de wijk: Ginneve-flat  

 

Woonbedrijf: 

Realiseren 16 grondgebonden (starters)woningen 

Realiseren 26 (zorg) appartementen 

Renovatie/Herontwikkeling 101 appartementen Den Haagacker 

(Allen aan de Carolusdreef)  

 

Wens N.v.t 

Actie  

 

 

Begin 2013: Oplevering 6 seniorgeschikte woningen (grondgebonden) Sint 

Paulusstraat  (is al uitgevoerd) 

Eind 2013: Oplevering 36 seniorgeschikte appartementen Sint Paulusstraat  

2015: Oplevering circa 44  zorgappartementen aan de rand van de wijk: Ginneve-

flat (Woningbelang i.s.m. Valkenhof) Woonbedrijf: 

Realiseren 16 grondgebonden (starters)woningen 

Realiseren 26 (zorg) appartementen 

Renovatie/Herontwikkeling 101 appartementen Den Haagacker 

(Allen aan de Carolusdreef) Woonbedrijf 

 
 

3.8.2 Sociaal 
 

1. Voldoende zorg bieden aan bewoners door binnen zorgcirkels 24/7 de juiste zorg- en 

welzijnsvoorzieningen te bieden. 

Realiteit 

 

Cliënten geven aan, graag duidelijk beeld te hebben waar hulp te krijgen is en liefst 

zo dicht mogelijk bij huis. Dit geldt vooral voor de oudere bewoners. De jongere 

generatie vindt het veelal geen probleem om naar centrale plek te moeten. 

Lumens Groep 

 

Voorzieningen 1
e
 lijns zorg zijn aan de rand van de wijk gesitueerd:  Nieuwe 

Waalreseweg/Mgr Zwijsenstraat. 

 

Wens 

 

Informatie dichter bij de bewoners. 

Actie  

 

Iedere donderdagochtend is er inloopspreekuur door mensen van de 

wijkcommissie (Accent op ieders Talent). In samenwerking met de 

maatschappelijke organisaties. 

 

 

2. De wijk heeft een buurtsignaleringsmethodiek die ‘niet-pluis’ situaties in beeld brengt, registreert en 

opvolgt. 

Realiteit Niet aanwezig. 

 

Wens 

 

Mensen weer naar elkaar om laten kijken en zaken signaleren en communiceren.  

Actie  

 

 Door wijkagent en wijkcommissie. Onderzoek naar bijv. buren-alert. 
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3. De wijk heeft scholen die ketenfuncties koppelen: bijvoorbeeld met jeugd en gezinorthopedagogie en 

logopedie, en die ruimtes beschikbaar stellen voor gebruik door de buurt. 

Realiteit Brede School Haagstraatplein. 

Het gebouw van het Rode Kruis aan de Gelukken 15a is beschikbaar gesteld voor 

de wijk. 

 

Wens 

 

Stimuleren van scholen die ketenfuncties koppelen 

Actie  

 

Samenwerking bewaken en bevorderen. Gemeente 

 

4. De wijk heeft een wijkcommissie die o.a. ontmoetingsactiviteiten voor buurtbewoners organiseert. 

 

Realiteit 

 

De wijkcommissie Geenhoven heeft inmiddels een prominente plaats in de wijk.  

Wens 

 

Een goed functionerende wijkcommissie. 

Actie  

 

Dit is gerealiseerd en wordt begeleid vanuit de gemeente door de wijkcoördinator. 

 

 

5. De wijk heeft een ontmoetingsplaats waar verschillende groepen op maat activiteiten kunnen 

uitvoeren. 

Realiteit 

 

De wijkcommissie huurt het Rode Kruis gebouw per uur en kan in dit gebouw 

terecht voor al haar activiteiten. 

Wens 

 

Beschikking hebben over ontmoetingsplaats waar verschillende groepen op maat 

activiteiten kunnen uitvoeren  

 

Actie  

 

 Gerealiseerd door gemeente en wijkcommissie. 

 
3.8.3 Economisch 
 

1. De wijk heeft winkelvoorzieningen die voldoen aan de behoefte in de wijk. 

 

Realiteit 

 

Geenhoven heeft een klein winkelcentrum aan de Willibrorduslaan met een 

supermarkt, bakker, drogist, kapper, huishoudelijke/cadeauzaak en 

eetgelegenheden. 

Wens 

 

Winkelaanbod is voldoende. 

Actie  Bewaken (voor zo ver mogelijk) dat dit zo blijft. Gemeente 

 

 

2. De wijk heeft voldoende toegang tot geld (geldautomaten) 

 

Realiteit 

 

Er is een geldautomaat bij de supermarkt aan de Willibrorduslaan. 

Wens N.v.t. 

Actie  

 

Gerealiseerd. 
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3.10 Wijkvisie 

3.10.1 Visie partners 

Maatschappelijke ontwikkelingen 

De transities AWBZ, Jeugdzorg en de Participatiewet zullen merkbaar worden in Geenhoven. De 

belangrijkste gevolgen liggen vooral op het verminderen van inzet door de overheid. Hierdoor zal er 

meer een beroep worden gedaan op wijkbewoners. Doordat er relatief veel wijkbewoners in 

Geenhoven zijn die op meerdere levensdomeinen kwetsbaar zijn, zal de impact in de wijk groot zijn 

verwacht Paladijn.  

Om op de maatschappelijke ontwikkelingen in te spelen ontstaan er steeds meer wijkteams waarbij 

de schotten tussen de verschillende zorgaanbieders gaan verdwijnen. Het doel is om gezamenlijk te 

kijken hoe we wijkbewoners het beste kunnen ondersteunen met de beschikbare middelen. Zo zal de 

nachtzorg in 2015 al georganiseerd worden in zorgcirkels geeft Lunetzorg aan, dit geldt in Brabant 

Zuid-Oost overigens voor alle zorgaanbieders.                                  

Er komt een RCB (Regionale Communicatiecentrale Brabant) die met ondersteuning van Domotica de 

(ambulante) zorg kan ondersteunen. Ook wel zorg op afstand genoemd. We zullen dus steeds meer 

gaan zorgen voor elkaar. Deze participatie is naast een transformatie ook een cultuurslag geeft 

Lumens Groep terecht aan. Dit houdt in dat het iets anders gaat vragen van de wijkbewoners en de 

professionele hulp in de wijk. Het zal een proces worden dat we samen lokaal moeten insteken met 

enthousiastmerende initiatieven die dit gevoel uitdragen en versterken.  Investeren in goed lopende 

initiatieven en kijken waar we aanvullend kunnen zijn ziet Lumens Groep als een kans en tevens een 

proces dat tijd nodig heeft.  

In het leven van mensen zijn sociale omstandigheden doorslaggevend voor hun 

bestaansmogelijkheden. Het hebben van goede huisvesting in een veilige en leefbare wijk is een 

primaire levensbehoefte. Woningbelang levert hieraan een wezenlijke bijdrage door te zorgen voor 

passende, betaalbare huisvesting voor mensen die niet het vermogen (in financiële, fysieke, 

psychische of sociale zin) hebben om op eigen kracht passende huisvesting te vinden. Te investeren 

in het leefbaar houden van de wijken waarin onze woningen staan. Prettig en veilig wonen wordt 

niet alleen bepaald door de kwaliteit van de woning maar zeker zoveel  door de mate waarin een wijk 

veilig en leefbaar is. Ook voor de continuïteit van Woningbelang is dit van belang. De waarde van het 

vastgoed wordt voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de wijk waarin de woningen 

liggen. Te investeren in het bij de tijd houden van onze woningen. Dit doen we bijvoorbeeld door het 

aanbrengen van energiebesparende maatregelen. Daarmee leveren we tevens een belangrijke 

bijdrage aan een duurzame samenleving.  

Focus op lage prijs (lage woonlasten) en betrouwbare basiskwaliteit voor producten en 

dienstverlening. Onze klanten kunnen rekenen op een betaalbare en verzekerde basiskwaliteit 

(woning, wijk en dienstverlening).In het ondernemingsplan 2014-2016 van  Woningbelang is deze 

visie verwoord in ambities.  
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Wijkniveau (bedreigingen) 

Hierbij uitgaan van vrijwilligers in de wijk is een kans, maar tevens ook een risico. Zo blijkt uit 

onderzoek van de GGD dat een kwart van de volwassenen vrijwilligerswerk doet, veel actief is in het 

verenigingsleven en ongeveer 1 op de 5 het afgelopen jaar mantelzorg heeft verleend. Tevens blijkt 

dat er relatief veel alleenwonenden zijn in Geenhoven. Dit betekent dat in deze wijken veel mensen 

op zichzelf zijn aangewezen, ook op het moment dat hun gezondheid minder goed is. De GGD ziet 

dat de kwetsbare groepen (eenzame ouderen, chronische zieken, mensen met opvoedingsproblemen 

enz.) het vaak moeilijk vinden om hun hulpvraag te uiten.  

Een op de vijf ouderen geeft aan weinig eigen regie te hebben; een kwart van de ouderen is 

‘kwetsbaar’ te noemen. De GGD erkent dit als bedreiging voor deze groepen, zeker nu eigen regie zo 

belangrijk wordt. Ook Lumens Groep merkt dat het moeilijk is om deze kwetsbare groep zoveel 

mogelijk te betrekken en betrokken proberen te houden (duurzaamheid). Daarbij ligt een kans - maar 

ook een belemmering - aangezien deze doelgroep meer belast is dan anderen. Verder is een zorgelijk 

teken dat door alle maatschappelijke veranderingen de aanbieders gedwongen worden tot 

toenemende concurrentie; dit is strijdig met de behoefte aan meer samenwerking en afstemming 

(‘een gezin – een plan’). Paladijn benadrukt dat onderlinge openheid en samenwerking dan ook echt 

nodig is, en in het belang van de wijkbewoners waar we ons voor inspannen. Samenwerkingspartners 

zullen het belang van de gemeenschap moeten laten prevaleren boven het eigen organisatiebelang. 

Wijkniveau (kansen) 

Door een goede inventarisatie van de behoeften en samenwerkingskansen te maken tussen 

wijkbewoners en (in)formele organisaties wordt de potentie in de wijk beter benut.  Accent Op 

Ieders Talent (AoiT) is hier een mooi voorbeeld van. Valkenhof noemt het een geweldig initiatief dat 

tevens een bindende factor is voor de saamhorigheid en dienstverlening naar elkaar toe. Dit beeld 

kan versterkt worden als Valkenhof participeert in de zorgcomponenten. Zoals het 

wijkontmoetingspunt (De Gelukken) of een spreekuur waar zorg afgestemd wordt op de vraag en 

bewoners vragen kunnen stellen . Zo’n ontmoetingspunt in de wijk waar de wijkzuster weer zichtbaar 

in de wijk komt, is een kans om de eigen regie van ouderen te vergroten. Door de beperkte middelen 

van zorgaanbieders zullen vrijwilligers en mantelzorgers (professionele) ondersteuning nodig hebben 

vanuit zorgaanbieders en professionele partijen. Dit om te voorkomen dat zij als beroepskrachten 

worden ingezet. Daarentegen zijn er wel steeds meer ontwikkelde, ervaren, hoogopgeleide en 

bemiddelde mensen in de wijk bemerkt Paladijn. Zij zetten hun kennis, vaardigheden en middelen in 

ten behoeve van het welzijn en de zorg in de wijk. De wijk biedt veel potentie, welke we gezamenlijk 

op de juiste manier zullen moeten inzetten. 

Valkenhof ziet dat de overheid steeds meer stuurt om extramuraal de wijk in te gaan waarbij al deze 

genoemde zaken afgenomen kunnen worden door wijkbewoners om zolang mogelijk de thuissituatie 

in stand te kunnen houden. Samen kunnen we Geenhoven toekomstbestendig maken. 

 

 

 

 



26 

 

Gemeenschapsniveau 

Een andere kans is om naast de focus op wijkniveau, ook te kijken naar gemeenschapsniveau volgens 

Lumens Groep. Mensen vormen niet alleen groepen in hun buurt of wijk, maar ook met 

gelijkgestemden. Dat zijn de zogeheten communities waarin mensen ondersteunen, vrijwilligerswerk 

doen, sociale contacten onderhouden en identiteit ontlenen. Voorbeelden hiervan zijn de 

bloemencorso en sportverenigingen. Diversiteit kan volgens Paladijn leiden tot grotere inspiratie, 

creativiteit en ontwikkeling van nieuwe activiteiten. Zoals kunstenaars die met werkloze jongeren 

een object maken voor een park.  

 

3.10.2         Visie wijkcommissie 

Hoewel niemand weet hoe de wereld er in de toekomst uit zal zien, kunnen we proberen vast te 

stellen waar het naar toe zou moeten gaan. Hoever we in die richting komen hangt af van de 

beschikbare middelen én de inzet van de mensen, zowel enerzijds de bewoners als anderzijds van 

het bestuurlijke apparaat. 

 

De wijkvisie geeft de koers aan voor de korte, middellange en lange termijn.  

Dankzij de grote interesse en response voor de enquête, die de wijkcommissie begin 2012 heeft 

gehouden, hebben we een goede indruk gekregen van wat er leeft onder de bewoners van onze wijk. 

Over het algemeen heeft men een positief beeld van de wijk.  

Ook de aansluitende persoonlijke gesprekken hebben een verhelderend beeld gegeven.  

Alle aan- en opmerkingen, wensen en aanbevelingen zijn naar beste weten in deze wijkvisie 

verwerkt. 

Wij vertrouwen er op dat deze wijkvisie een leidraad zal mogen zijn voor de bestuurlijk 

verantwoordelijke beleidsmakers en beleidsuitvoerders bij onze overheid en zullen er zeker attent op 

zijn, dat deze ook daadwerkelijk als zodanig wordt gebruikt. 

Dat door het tot stand komen van deze wijkvisie een aanzet wordt gegeven aan het optimaliseren 

van het wooncomfort en de veiligheid in onze wijk is een uitgesproken wens. 

Mocht u vragen of aanvullingen hebben met betrekking tot deze wijkvisie, neem dan gerust contact 

met ons op. 

 

De Wijkcommissie Geenhoven: 

- wil de leefbaarheid, veiligheid en kwaliteit van wonen in Geenhoven verder verbeteren; 

- wil inwoners en organisaties van Geenhoven een platform bieden om de maatschappelijke 

betrokkenheid met Valkenswaard en met name Geenhoven te vergroten; 

- wil een krachtige een eenduidige stem laten horen aan het Gemeentebestuur en andere 

plaatselijke instanties; 

- steunt initiatieven die voor de wijk Geenhoven van belang zijn. 

Jaarlijks zal er een jaarvergadering plaatsvinden voor alle wijkbewoners. Hier zullen de plannen voor 

komend jaar worden besproken, teruggekeken worden wat er allemaal al is gedaan door de 

wijkcommissie en er is een mogelijkheid tot inbreng van punten vanuit de wijkbewoners. 

Jaarlijks zal er ook een burendag worden georganiseerd. Dit met als doel een informeel samenzijn 

van wijkbewoners. 

We streven naar een uitgave van 5 nieuwsbrieven per jaar die huis aan huis zullen worden verspreid. 

Daarnaast staat alle actuele informatie over de wijk op: www.wijkcommissiegeenhoven.nl. 
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Hoofdstuk 4 SWOT-analyse           

Sterke punten 

- diversiteit in woningtypes en redelijke verhouding koop/huur; 

- sterke sociale samenhang, tevredenheid over woonomgeving, een lage verhuisgeneigdheid 

en een goede profilering; 

- ruime opzet van de buurten Hertogenwijk en Sint Jozef; 

- sterke verhuurpositie woningtypes (zowel qua reacties als mutatiegraad); 

- goede marktpositie koopwoningen (vanwege relatief lage prijzen); 

- zorgcentrum en serviceflat in de nabijheid; 

- aanwezigheid consultatiebureau en Zuidzorg in Wit Gele Kruisgebouw aan de Rijt: 

- aanwezigheid basisscholen en school voor speciaal onderwijs, nabijheid van middelbare 

school; 

- aanwezigheid c.q. nabijheid kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang; 

- nabijheid van sportvoorzieningen; 

- nabijheid openbaar vervoer voor de buurten Gelukken, Centrum en Rapelenberg; 

- nabijheid van een kerk; 

- aanwezigheid wijkcentrum (Rode Kruis gebouw). 

 

Zwakke punten 

- huishoudensamenstelling eenzijdig (weinig gezinnen; veel oudere 1- en 2-

persoonshuishoudens); 

- ouderen blijven lang wonen in eengezinswoningen, weinig doorstroming; 

- relatief veel eenzaamheid onder ouderen; 

- de wijk is matig levensloopbestendig; 

- drukke/gevaarlijke verkeerssituatie bij de ontsluitingswegen; 

- voor senioren in Hertogenbuurt en Sint Jozef is het openbaar vervoer niet bereikbaar op 

loopafstand; 

- tekort aan parkeerplaatsen in de Willibrorduslaan en omgeving; 

- apotheek  en huisarts voor delen van de wijk slecht bereikbaar voor ouderen; 

- bevolking heeft relatief laag inkomen; 

- de straatprofielen rond de Eindhovenseweg en Waalreseweg bevatten weinig groen; 

 

Kansen  

- veel bewoners wonen graag in de wijk, zijn er aan gehecht en zijn betrokken. Dit geeft de 

wijk een gezonde basis voor voorzieningen; 

- diverse inbreidingslocaties (bijv. bedrijventerreinen, schoollocaties) bieden mogelijkheden 

om tegemoet te komen aan de tekorten op de woningmarkt; 

- bouwen van nultreden huurwoningen/appartementen. Hierdoor stimuleren van 

doorstroming zodat starters op de woningmarkt kansen krijgen, evt. ook door verkoop van 

huurwoningen; 

- de aanwezigheid van de Brede School is een impuls voor ontgroening van de wijk; 

- vanwege vergrijzing heeft de wijk mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van zorg- en 

welzijnsdiensten; 

- de sterke sociale samenhang heeft een positief effect bij ontplooiing van de wijk op enigerlei 

gebied; 

- leefbaarheid is speerpunt van de gemeente Valkenswaard en Woningbelang; 

- Sociale initiatieven zoals Accent op ieders Talent. 

 



28 

 

Bedreigingen 

- de ontgroening, in combinatie met een beperkte doorstroming op de huurmarkt zal de 

behoefte aan basisschoolonderwijs en kinderopvang verminderen wat gevolgen kan hebben 

voor het bestaansrecht van deze voorzieningen; 

- de sterke vergrijzing, in combinatie met een beperkte doorstroming naar een geschikte, 

betaalbare seniorenwoning zorgen voor het effect dat deze doelgroep langer in hun huidige 

(eengezins)woning blijft wonen. Verjonging is hierdoor ook niet mogelijk. 
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5. Maatrelegenmatrix 

 

In onderstaand overzicht worden de maatregelen die voorgesteld zijn op een rij gezet.  

5.1 Fysieke ambities 

Ambitie 1: 

Straten en wegen in Geenhoven een veilig en prettig ogend aanzien geven met een goede balans 

tussen ‘groen en grijs’. 

 

Maatregelen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Stickers 30 km actie wijkcommissie Geenhoven 

Inspanning 1.1  Bewustwording 30 km-zone  

Toelichting inspanning Elk huishouden in de 30 km zone krijgt 2 stickers (en begeleidende brief)om 

op de kliko te plakken zodat er bewustwording ontstaat. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Bewoners en wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012 en voor de nieuwe kliko’s nog een keer in 2014. 
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Inspanning 1.2 Voldoende zit- en rustbanken 

Toelichting inspanning Onderzoek naar behoefte vindt plaats op verzoek van Valkenhof. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Senioren Belang Valkenswaard/ Bewoners. 

Planning 2013/2016. 

 

Inspanning  1.3 Op- afritten voor minder mobiele deelnemers 

Toelichting inspanning Aanbrengen van op- afritten van stoepen voor kinderwagens en 

rolstoelgebruikers bij het Rijt en aan de Willibrorduslaan. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012. 

 

Inspanning  1.4 vervangen riolering/gasleidingen en beplanting 

Toelichting inspanning Vooraf bewonersoverleg en inspraakmogelijkheid met alle betrokkenen. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Bewoners/wijkcommissie Geenhoven. 

Planning 2012/2018. 

 

Inspanning  1.5 Vervanging bestrating 

Toelichting inspanning Slechte bestrating vervangen en stoepen opnieuw leggen.  

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2016 (in verband met planning vervanging riolering). 
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Inspanning  1.6 Wandelpaadje in plantsoen Willibrorduslaan 

Toelichting inspanning Behoud wandelpad. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012. 

 

Inspanning  1.7 Behoud bladcontainers 

Toelichting inspanning Met name aan straten met grote loofbomen. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2012/2018. 

 

Inspanning  1.8 Groen rondom glascontainers 

Toelichting inspanning Op andere plek in de Willibrorduslaan en met een groener aanzicht. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012/2013. 

 

Inspanning 1.9 Onderzoek verminderen overlast door sluipverkeer 

Toelichting inspanning Onderzoek vindt plaats samen met bewoners, VVN en de wijkcommissie. 

Daarna overleg met professionals over verbeterpunten. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Politie/VVN/bewoners. 

Planning 2012/2016. 
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Inspanning 1.10 Schoner aanzien wijk. 

Toelichting inspanning Jaarlijkse Opschoondag.  

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2013-2014-2015-2016-2017-2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

Opschoondag met wijkbewoners 
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In het Integraal Meerjaren Onderhoudsprogramma van de gemeente Valkenswaard staan de 

volgende straten: 

Inspanning 1.11 Haagstraat en Kempischebaan 

Toelichting inspanning Vervanging riolering en reconstructie Haagstraat en Kempischebaan 1
e
 fase.  

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2014. 

 

Onderstaande straten staan ook in het Integraal Meerjaren Onderhoudsprogramma van de gemeente 

Valkenswaard. Uitvoering is afhankelijk  van besluitvorming door het college van burgemeester & 

wethouders en de gemeenteraad. 

Inspanning 1.13 Bosstraat, Karel Mollenstraat Noord, Binnenveld, Heidalen, Gelukken, 

Oude Hof, Venakkerstraat 

Toelichting inspanning Op de integrale meerjaren onderhoudsplanning van het team Beheer 

Openbare Ruimte van de gemeente Valkenswaard staan voor vervanging 

van riolering gepland, de Bosstraat Karel Mollenstraat Noord, Binnenveld, 

Heidalen, Gelukken, Oude Hof, Venakkerstraat. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Gemeente, Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2015-2017. 

 

Inspanning 1.14 Kempischebaan fase 2 

Toelichting inspanning Reconstructie Kempischebaan fase 2. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Gemeente, Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2015. 
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Inspanning 1.15 Sint Antoniusstraat (gedeelte Kempischebaan tot Eindhovenseweg), Die 

Haege, volgende gedeelte Haagstraat en Kempischebaan 

Toelichting inspanning Gepland staan rioleringswerkzaamheden Sint Antoniusstraat (gedeelte 

Kempischebaan tot Eindhovenseweg), Die Haege, Haagstraat (volgende 

gedeelte), Kempischebaan (volgende gedeelte). 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Gemeente, Wijkcommissie Geenhoven en bewoners. 

Planning 2018. 

 

Ambitie 2: 

Inzichtelijke verkeersstromen en overzichtelijke verkeerssituaties. 

 

Maatregelen:  

Inspanning 2.1 Onderzoek veiligheid fietsers en voetgangers 

Toelichting inspanning Onderzoek vindt plaats samen met VVN en de wijkcommissie. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Politie/VVN/bewoners. 

Planning 2013/2016. 

 

Inspanning  2.2 Verbreding parkeerplaatsen Carolusdreef 

Toelichting inspanning In verband met onveilige situatie van Huisartsen-praktijk de Pelikaan tot de 

dr.Dagevosstraat. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012/2013. 

 

Inspanning 2.3 Onderzoek parkeergelegenheid Willibrorduslaan 

Toelichting inspanning Onderzoeken of er behoefte is aan uitbreiden aantal parkeerplaatsen. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012. 
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Inspanning 2.4 Uitbreiden parkeergelegenheid omgeving Willibrorduslaan 

Toelichting inspanning Betrekken omwonenden vooraf bij plannen uitbreiding. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning 2013/2016. 

 

Ambitie 3: 

Een betere bereikbaarheid voor alle vervoersvormen anders dan auto. 

 

Maatregelen:  

Inspanning 3.1 Toegankelijkheid bushaltes 

Toelichting inspanning Onderzoek naar behoefte vergroting aantal bushaltes in de wijk. (norm: 

loopafstand max. 15 minuten) 

Verantwoordelijk Hermes. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2012. 

 

Ambitie 4: 

Minder overlast hondenpoep. 

 

Maatregelen:  

Inspanning 4.1 Meer hondenpoepbakken. 

Toelichting inspanning Onderzoek of bestaande hoeveelheid bakken voldoende is volgens de norm. 

Ook kijken naar de plek waar de bakken nu staan. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning Is uitgevoerd in 2013, maar blijft de aandacht hebben van de wijkcommissie 

en de ervaringen van projecten van andere wijkcommissies worden gevolgd.  
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Ambitie 5: 

Beperken vergrijzing en ontgroening van de wijk.  

 

Maatregelen: 

Inspanning 5.1 Bestaande woningen aanbieden voor starters en nieuwbouw ‘kleinere’ 

huurwoningen. 

Toelichting inspanning Vrijkomende (kleinere) eengezinswoningen aanbieden voor starters;bouwen 

van huurwoningen voor 1- en 2- persoonshuishoudens (bijvoorbeeld 

starters) in de nabijheid van de wijk Geenhoven: project Weegbree in het 

plan Dommelkwartier. 

Verantwoordelijk Woningbelang. 

Actoren Gemeente. 

Planning 2014- 2016. 

 

Ambitie 6: 

Doorstroming senioren naar geschikte betaalbare seniorenwoning (i.c.m. zorg). 

 

Maatregelen: 

Inspanning 6.1  Realisatie seniorenwoningen i.c.m. zorg 

Toelichting inspanning Bouwen van 44 woonzorgappartementen voor senioren met een zorgvraag 

in de nabijheid van de wijk Geenhoven: nieuwbouw Ginneve-flat in ’t 

Gegraaf (hoek Nieuwe Waalreseweg-Geenhovensedreef). 

 

Verantwoordelijk Woningbelang. 

Actoren Valkenhof en Gemeente. 

Planning 2014- 2015. 

 

Ambitie 7: 

Zorgen voor veilige speelvoorzieningen. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 7.1 Opknappen speelvoorziening  

Toelichting inspanning Renovatie speeltuintje aan de Willibrorduslaan. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/bewoners. 

Planning Is uitgevoerd in 2012/2013. 
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Inspanning 7.2 Opknappen speelvoorziening  

Toelichting inspanning Renovatie speeltuintje aan het Rijt. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Bewoners. 

Planning 2014. 

 

Inspanning 7.3 Opknappen speelvoorziening  

Toelichting inspanning Renovatie speeltuintje aan de Kempischebaan. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Bewoners. 

Planning 2015. 

 

Inspanning 7.4 Realiseren pannaveld binnen de wijk  

Toelichting inspanning Middels onderzoek bepalen waar de meest passende locatie is voor een 

pannaveld. Daarna realiseren pannaveld. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Bewoners. 

Planning 2014-2016. 
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Ambitie 8: 

Realiseren ontmoetingspunt in de wijk. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 8.1 Beheer en exploitatie Wijkgebouw 

Toelichting inspanning Afspraken met betrokken professionals uit de wijk over hoe het beheer en 

de exploitatie van het wijkgebouw eruit moet gaan zien en wie welk aandeel 

hierin heeft. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/ Gemeente/Paladijn/Rode 

Kruis/Lunetzorg/Lumens Valkenswaard/buurtbewoners/GGZE. 

Planning 2013/2018. 

 

Ambitie 9: 

Op orde houden van de (huur)woningen. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 9.1 (Huur) woningen worden tijdig op orde gehouden 

Toelichting inspanning In woningen van Geenhoven vindt schilderwerk plaats en worden CV-ketels 

waar nodig vervangen.  

Verantwoordelijk Woningbelang. 

Actoren Bewoners. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 

 

Ambitie 10:  

Zorgen voor een toegankelijke wijk voor mensen met een handicap. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 10.1 Voetgangersstimulerende maatregelen ook voor gehandicapten. 

Toelichting inspanning Bij uitvoering regulier onderhoud aan wegen worden de op- en afritten van 

stoepen rolstoeltoegankelijk gemaakt. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Werkgroep Jong en Oud/gebruikers. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 
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Ambitie 11: 

Schone, opgeruimde wijk. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 11.1 Uitvoeren periodieke wijkschouw met een vertegenwoordiging van de 

bewoners. 

Toelichting inspanning 1 keer per jaar: serieus een wijkdeel bezoeken/uitnodigen en doen met bijv. 

enquête. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Gemeente/Paladijn/Politie/Woningbelang/BOA/bewoners. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 

 

Ambitie 12: 

Veilige en schone woonomgeving 

 

Maatregelen: 

 

Inspanning 12.2 Projectmatige aanpak hondenpoep. 

Toelichting inspanning Projectmatige aanpak van hondenpoep met duo’s in burger. Een dag per 

kwartaal gaan BOA’s  in burger   controleren op hondenpoep.   

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven. 

Planning 2014-2018. 

 

 

 

Inspanning 12.1 Uitvoeren planmatig onderhoud aan achterpaden  

Toelichting inspanning Fasegewijs opknappen van achterpaden in het bezit van Woningbelang die 

verzakt zijn of schade hebben. 

Verantwoordelijk Woningbelang. 

Actoren Groenbedrijven. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 
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5.2 Sociale ambities 

Ambitie 13: 

Continuiteit wijkcommissie. 

 

Maatregelen 

Inspanning 13.1 Faciliteren  wijkcommissie.  

Toelichting inspanning Borging wijkbudget dat ingezet kan worden om de betrokkenheid van 

bewoners te vergroten en voor extra wijkvoorzieningen. 

Borging ‘vergader’budget voor wijkcommissie. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/bewoners. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 

 

Inspanning 13.2 Formaliseren  wijkcommissie.  

Toelichting inspanning De wijkcommissie zal geformaliseerd worden middels notariële acte en 

inschrijving als stichting bij de Kamer van koophandel en er zal met de 

gemeente een convenant worden ondertekend. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven en de gemeente. 

Planning Formalisatie en convenant zijn gerealiseerd in 2013 

 

Inspanning  13.3 Onderhouden wijk website. 

Toelichting inspanning Website voor en door bewoners. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/Marc Maas Websites. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 
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Inspanning 13.4 Geïntegreerde jaarplannen 

Toelichting inspanning Overleg voorafgaand aan het maken van jaarplannen zodat ieders belang 

kan worden meegenomen.                                                                                         

Opstellen en aanvullen van elkaars, maatregelenmatrix.                                

Maken van jaarplannen. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven.  

Actoren Wijkcommissie Geenhoven / Gemeente / Paladijn / Rode Kruis / Lunetzorg / 

Lumens Valkenswaard. 

Planning 2013-2018. 

 

Ambitie 14: 

Wijkbewoners stimuleren voor betrokkenheid bij reconstructies van hun straat en wederzijds begrip 

kweken. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 14.1 Bewoners betrekken bij projecten in hun directe woonomgeving.  

Toelichting inspanning Per project aangeven. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Gemeente/Woningbelang/bewoners. 

Planning 2012 t/m 2018; reguliere inzet t.b.v. activering en ondersteuning. 

 

Ambitie 15: 

Stimuleren dat voor alle doelgroepen (vernieuwende) activiteiten worden gehouden. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 15.1 Uitvoeren Burendag 

Toelichting inspanning Jaarlijks wordt een burendag georganiseerd. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/wijkbewoners. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 
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Ambitie 16: 

 Zoeken naar een balans tussen het voorkomen van overlast en acceptatie van bepaald gedrag van 

bewoners. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 16.1  Toepassen van buurtbemiddeling bij overlastsituaties 

Toelichting inspanning Indien zich tussen buurtbewoners overlast voordoet, wordt een beroep 

gedaan op de vrijwillige buurtbemiddeling. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Bewoners + Breed Signaleringsoverleg. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 

 

Inspanning 16.2  Begrip kweken voor contrasten 

Toelichting inspanning Voorbeelden in nieuwsbrief opnemen hoe verschillende buren (jong – oud, 

allochtoon – autochtoon) met elkaar omgaan. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie. 

Actoren Bewoners, gemeente, Woningbelang, Lumens Valkenswaard. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 

 

 

 

 

 

Inspanning 15.2 Uitvoeren multi-culti activiteit 

Toelichting inspanning Jaarlijks worden op de burendag activiteiten georganiseerd in het kader van 

verschillende bevolkingsgroepen. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/wijkbewoners. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 
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Ambitie 17: 

Zorgen voor activiteiten die alle doelgroepen bij de wijk betrekken. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 17.1 Wandelen in de wijk 

Toelichting inspanning Paladijn organiseert met vrijwilligers wandeltochten door de wijk. 

Verantwoordelijk Paladijn. 

Actoren Paladijn, bewoners, wijkcommissie. 

Planning Vanaf 2012 – 2018. 

 

Inspanning 17.2 Koffieochtend 

Toelichting inspanning Vanuit de talentenbank ontstond de vraag voor een sociale 

ontmoetingsmogelijkheid met name bij ouderen. Maandelijks is er nu een 

koffieochtend waarbij iedereen welkom is en leden talentenbank een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie. 

Actoren Bewoners, wijkcommissie. 

Planning Vanaf juni 2013 – 2018. 

 

Ambitie 18: 

Onderzoeken mogelijkheden uitbreidingen zorgvoorzieningen of zorgen voor een goede aansluiting 

en bereikbaarheid van zorgvoorzieningen. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 18.1 Inzichtelijk maken zorgvoorzieningen in Geenhoven en omgeving 

Toelichting inspanning Maken van een zorgkaart en publiceren op de site. 

Verantwoordelijk Gemeente. 

Actoren Gemeente, bewoners, artsen e.d. Woningbelang, wijkcommissie. 

Planning Vanaf 2014-2018. 
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Ambitie 19: 

Medewerking en sponsoring zoeken in bedrijfsleven en bij andere instanties. 

 

Maatregelen: 

Inspanning 19.1 Beursvloer 

Toelichting inspanning Actief deelnemen aan de beursvloer die jaarlijks georganiseerd wordt. 

Verantwoordelijk Wijkcommissie Geenhoven. 

Actoren Wijkcommissie Geenhoven/ Gemeente/Paladijn/Rode 

Kruis/Lunetzorg/Lumens Valkenswaard. 

Planning 2013-2018. 

 

 


