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Ik zou willen dat we op het Energieplein een kleine bibliotheek kregen...afgedekt natuurlijk ivm de regen...dat de mensen uit de wijk hier hun boeken kunnen brengen en ruilen.

1
Ook zouden er op het Energieplein sporttoestellen mogen komen...het is een plein waar jong en oud te vinden zijn. Er waren eerst een hoop problemen maar nu gaat het weer
2 goed...laten we dit zo houden en het plein wat actiever maken
3 Buurtfeesten op het Energieplein
Leuke manier bedenken om bewoners van de wijk op de hoogte te houden van ontwikkelingen in de wijk (zodat je weetwat er gebeurt als er opeens hekken in het park staan
)
4
Samen nadenken over gezamenlijke acties, zoals de buurtschoonmaak of dingen organiseren voor de kinderen, buurtappivm veiligheid e.d.
5
aandacht voor de kwetsbare ouderen in de wijk en een aanbod voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Er ligt een initiatief om een geheugenwerkplaats te ontwikkelen in
de wijk Theresia.Ik wil daar graag uitleg over geven en kijken hoe we samen kunnen werken.
6
7 Mogelijkheid onderzoeken om een beweegtuin in Spoorpark te realiseren voor kwetsbare ouderen.
Jong en oud samen laten optrekken in de wijk met behulp van kunstprojecten / muziekprojecten. Dit alles om een Dementievriendelijk Theresia te realiseren.
8
9 kinderboerderij
10 Garagesale, rommelmarkten etc in de buurt
11 Stimuleren van kunstzinnige en culturele initiatieven (ism partners) zodat wijkbewoners in creativiteit verbinden.
12 bankje op horversplein
13 Herontwikkeling Maria Goretti
14 Meer levendigheid en evenementen in het wilhelminapark (tuin van de wijk)
15 schoonheid
Starten met het opruimen en schoner maken van buitenruimte van de wijk. Van klein, opruimen zwerfvuil, tot groter bv hetLumenplantsoen. Met dit als doel/resultaat ook een
16 mooie manier om werkende weg de bewoners (proberen) teactiveren.
17 Lumenplantsoen opknappen
18 Rommel in de wijk, met name overvolle prullenbakken.
schoonhouden van de wijk: veel zwerfafval en het is rommelig op straat. Bijv. 'go scooters op stoepen', wrakken/oudefietsen in fietsenrekken, veel fietsen op stoep voor
(studenten)huizen, oude auto's die eeuwig op een parkeerplaats staan(h berkvensstr pleintje; ford's). containers blijven lang buiten staan (soms bijna week na ophaaldag). Pleintje H
berkvensstraat is soms onverzorgd aan de randen. DAn zijn de struiken lang niet gesnoeid en ligt er veel afval.
19
20 Parkje aanpakken tussen de buitenstaat /Lange Nieuwstraat en Caloriestraat. Verpauperd op dit moment.
21 Rommel op straat opruimen faciliteren
22 Zwerfafval aanpakken. Meer prullenbakken.
23 Vuil overlast veroorzaakt door de bezoekers van Toermalijn op parkeerplaats van de Plus
24 Lumenplantsoen Helemáál verwaarloosd door steeds uitstellen van renovatie.
25 Meer groen/bloemen vrolijkt de wijk op. Het park bestaat alleen uit gras en bomen.
26 Groen in de wijk
27 Beter groenonderhoud, zeker bij steeds stijgende temperaturen, waardoor planten onnodig dood gaan
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28 In het verlengde van 1 of samen met 1 de wijk meer vergroenen.
Meer groen in de wijk; met name bomen (goed voor mens en dier en ze geven schaduw) en bloeiende planten. Denk ookeen aan bloemen voor insecten en een insectenhotel
29
30 meer groen
31 Meer bomen en planten, voor een groenere wijk.
32 Andere beplanting rond de bomen, wat er nu geplant is maak je niet echt vrolijk.
33 Nog meer groen
34 nog meer geveltuintjes
35 Wegen verbeteren, met name de lange Nieuwstraat met alle kuilen.
Voetpaden makkelijk maken voor de kinderwagen of rolstoel. Met name atelierstraat en oude Langstraat heeft dit niet. Dit lijkt mij met name belangrijk met het verzorgingshuis in de
36 buurt.
Ruimte voor verschillen en behoud rafelranden (als broedplaatsen voor creativiteit)(tegengaan van op koop huizen doorbeleggers en bouw van allemaal appartementen)
37
38 Woontoren naast Deprez gebouw niet laten bouwen, in plaats daarvan meer klassieke laagbouw; stijl jaren 30.
Geen sloop van oude gebouwen/huizen met achterstallig onderhoud maar renovatie en zelfbewoning als gewoonwoonhuis door een gezin
39
40 Geen appartementencomplexen meer. Geen hoogbouw in Theresia.
verhouding studentenhuizen, bedrijven en 'gewone huishoudens' in de wijk. Rondom Nijverstraat veel(auto)bedrijven/garages en studentenhuizen. Dit geeft overlast van
(fietsen/geluid/'go scooters'). Ook onverzorgdheidomdat mensen hun stoep/gevel niet netjes (onder)houden; onkruid, fietsen, afval. Ook geluidsoverlast van feestjes,wegfietsende
studenten s nachts etc. Sommige straten hebben een erg onverzorgd uiterlijk. Kijk naar het begin van deNijverstraat (ingang Veldhovenring), de hoek
Berkvensstraat/Schaepmansstraat, gehele Nijverstraat. Studenten zitten inde zomer te bbq-en op bierkratten op pleintje berkvensstraat.
41
wegen zijn in slecht staat. veel hobbels/gaten (straten rondom mfa het spoor) in de weg. Met name voor fietsers ergonprettig. bijhv. Schaepmansstraat, Minckelerstraat,
42
43 Projecten niet alleen in gang zetten, maar ook afwerken ( Maria Goretti, Lumen, rand Burgemeester Broxlaan, etc
In nauwe samenwerking met wijkbewoners vernieuwen van een aantal plekken zoals Lumenplantsoen en Maria Gorettimet aandacht voor afspraak is afspraak.
44
45 veiligheid
46 Overlast van hangjongeren beëindigen
Formule 1-baan de Veldhovenring. Met 100km per uur "vlaggen" de "stoere" mannen in veel te dure auto's vanuit DeBesterdring intimiderend hun territorium. Het is letterlijk vrij
baan voor hun. Met regelmaat vraag ik mezelf af wie er nu werkelijk de baas is in deze omgeving. Zorgwekkend. En al jaren gaande.
47
Even lopen naar Kruitvat over de Besterdring. Alwaar ik mannen, die buiten staan bij eetzaak-ingangen,voorbij/langsheen/doorheen voorbij moet zien te lopen. Intimiderend? JA. Als
je een zaak hebt dan blijf je binnen, en ga jeniet voor de stoep de weg versperren voor voorbijgangers. Het hangt en het doet maar. Bah.
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Trottoir Veldhovenring en Besterdring. VEEL te SMAL. Schots en scheef. Lantaarnpalen staan in de weg. Verbreedt! Haalde parkeerplaatsen weg en plant mooie grote bomen. De roet
veeg je letterlijk na een week van de vensterbank. Ditademen wij allen in. Creëer 1 enkele parkeerhaven, mensen willen voor wiet/kapper/avondwinkel best wel lopen, want ohoh, ze
willen stoer met hun auto's zijn. Keren zonder te kijken, gas geven, en anderen geen ruimte bieden.
Overlast van studenten (geluid, vuil, containers die lang op straat staan etc)
Meer drempels/hardrijders aanpakken
Handhaving consequent en preventief
Overlast Toermalijn aanpakken: veel zwerfafval, verkeersoverlast, parkeeroverlast, rondhangende blowende jongeren
duurzaamheid
Samen van het gas af; Ik ben benieuwd naar de mogelijkheden
De wijk actief voorbereiden op de energie transitie.
Verlichting van het groen op het Theresiaplein. Mooi uitlichten zou een meerwaarde zijn.
Innovatieve oplossingen stimuleren voor thema veiligheid dat al jaren slecht scoort, o.a. in samenwerking metplatform5041 en ondernemers aan het Wilhelminapark.

