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De groencommissie gaat zich richten op het onderhoud en  de wijze waarop het on-
derhoud gaat plaatsvinden in de wijk. Voorzitter van de groencommissie is Ben van 
Roij, een van de bewoners van De Panakkers van het eerste uur.  “Ik herinner me  nog 
goed dat het gebied waar nu de wijk is gebouwd volledig bestond uit weilanden.” 

jaargang 1, nummer 2

Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com

november 2016

Een van de charmes van wat oudere wij-
ken zijn de tot volle wasdom gekomen 
bomen en struiken. Niets zo mooi als 
groene dreven en de ruisende kruinen 
van grote bomen. De Panakkers is er rij-
kelijk mee gezegend, alhoewel de groen-
strook aan de Europalaan toch enigszins 
geleden heeft onder het wat ondoor-
zichtige snoeibeleid van de gemeente. 
Genoeg redenen dus om de parel aan de 
kroon van een wijk als De Panakkers te 
koesteren en met zorg te behandelen.  
Mede daarom is het toe te juichen dat 
er nu, als onderdeel van de kersverse 
wijkvereniging, een groencommissie is 
opgericht. 

Het onderhoud van het groen in de wijk 
is al jarenlang onderwerp van discussie. 
Voor het eerst is er nu een groencom-
missie die namens de wijk de contacten 
met de gemeente onderhoudt over de 
groenvoorziening. Het voorstel is om 
via straatvertegenwoordigers wensen 
en werk te organiseren.
 
 

Een interview met Ben van Roij,  
voorzitter van de groencommissie.

Groencommissie zoekt naar pragmatische oplossingen

Contract
“De uiteindelijke oprichting van de groencommissie,” aldus Ben, is het gevolg van een 
langzaam aan gegroeide ontevredenheid in de wijk over de wijze waarop de 
gemeente  het groen bijhield. Aanvankelijk kwamen die klachten vooral uit de 
Sophiastraat. De gemeente deed wel toezeggingen, maar die werden naar het idee 
van de bewoners niet genoeg nagekomen.  Toen de gemeente besloot tot de wijk-
schouw, kwamen deze klachten weer bovendrijven.”
 
Gevolg van die wijkschouw was de voorgenomen oprichting van de wijkvereniging. 
Omdat de groenvoorziening al een discussiepunt was, besloten de leden van de wijk-
vereniging in spe al snel dat er in ieder geval ook een commissie groenvoorziening 
moest komen. 
 
 “We zijn al vrij snel gaan praten met de gemeente,” zegt Ben. “In dit gesprek bleek dat 
de gemeente best wel bereid was om wat meer initiatief bij de wijk te leggen als het 
om de groenvoorziening gaat. Dat wilde men dan wel regelen met een contract, waar-
in stond wie wat zou gaan doen en hoe de verantwoordelijkheden verdeeld zouden 
worden. Dat contract hebben we meteen na het gesprek gekregen, maar we vonden 
een en ander toch wat snel gaan. We willen eerst eens rustig kijken wat er nu in staat 
en of iedereen het daarmee eens is. We kunnen overigens toch pas tekenen als de 
wijkvereniging is opgericht.” 
 
In het contract worden een aantal zaken tussen buurt en gemeente geregeld. Zo stelt 
de gemeente vast dat het onderhoud, rooien en planten van bomen een verantwoor-
delijkheid van de gemeente blijft. Verder wordt er in  geregeld dat de groencommissie 
altijd wordt ingelicht als de gemeente iets in de wijk gaat doen. En verder komen er 
afspraken in te staan op welke wijze de wijk zelf actief bij het onderhoud betrokken 
kan worden. Het contract heeft een looptijd van vijf jaar, maar dat vindt de groencom-
missie veel te lang. “Eerst maar eens een jaar proefdraaien,” vindt Ben, “daarna zien 
we wel verder.”
“Overigens is een dergelijk contract geen noviteit,” aldus Ben. “Met het opkomen van 
de participatiemaatschappij worden steeds vaker burgers op deze wijze betrokken bij 
het meehelpen met maatschappelijke taken.” 
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Van de redactie
Als ik het landelijke buurtonderzoek 
moet geloven (zie verderop in dit num-
mer) scoren we op dit punt beter dan ge-
middeld in Nederland: 58 procent tegen 
42 procent landelijk. Op de vraag welk 
cijfer we onze buurt geven, scoren we 
ook hoger dan gemiddeld: een 8,2 versus 
een 7,5 landelijk. 

In hoeverre de kennismakingsdag op 24 
september nog invloed op de score heeft 
gehad, is moeilijk te zeggen. Maar gezel-
lig was het wel, getuige ook de foto’s die 
we in dit nummer hebben opgenomen. 
Met andere woorden: we vinden dat we 
best een aardige buurt hebben. Niet dat 
er niets te klagen valt: 15 procent van ons 
ergert zich nergens aan, de rest ergert 
zich dus wel degelijk op sommige mo-
menten. Bijvoorbeeld aan hondenpoep, 
met stip bovenaan op ons ergernislijstje. 
Landelijk neemt de bemesting van onze 
stoepen een tweede plaats in, hard- 
rijdende auto’s zijn ‘s lands ergernis num-
mer een.

Het groenonderhoud blijkt landelijk 
en in onze buurt nogal eens tot dis-
cussie te leiden. Een goede zaak dus 
dat de wijkvereniging i.o. meteen 
een groencommissie heeft ingesteld.  

In dit nummer vindt u een interview met 
de voorzitter van de groencommissie, 
Ben van Roij. Hij doet uit de doeken hoe 
de groencommissie het onderhoud aan 
vooral de perken in de wijk wil gaan or-
ganiseren.

Maar verder blijken we een meer dan 
gemiddeld gemoedelijke buurt. We ver-
trouwen onze buren meer dan gemid-
deld onze huissleutel toe, en in onze 
buurt komen de buren meer dan ge-
middeld bij elkaar op verjaardagsvisite. 
Alleen speelgelegenheid voor kinderen 
komt behoorlijk onder de maat uit. 
Een mooie taak voor de wijkvereniging? 
 

Fred Gaasendam

Vervolg van pagina 1 
Praktische oplossing
De groencommissie, bestaande uit drie mensen (Erik Luit, George Ledoux en Ben  van 
Roij)  is inmiddels een paar keer bijeengekomen en is nu aan het nadenken hoe de 
bewoners het beste bij het groenonderhoud betrokken kunnen worden en op welke 
wijze over het contract gepraat kan worden met de buurt.
“Voor wat betreft het onderhoud zoeken we naar een praktische oplossing,” aldus 
Ben. “Waar we nu aan denken is om per straat twee vertegenwoordigers te zoeken.  
Die twee vertegenwoordigers inventariseren de wensen van de straat en coördineren 
en organiseren ook het onderhoudswerk. Dat onderhoudswerk zal zich dus vooral 
richten op de perken, gezien het feit dat de gemeente het onderhoud aan de bomen 
blijft doen.” Deze twee coördinatoren, twaalf in totaal, onderhouden contact met de 
groencommissie over het reilen en zeilen van het onderhoudswerk.
En hoe zit het met onderhoudswerk dat niet aan een straat toe te wijzen is? De groene 
heuvel langs de Europaweg bijvoorbeeld, de daarbij liggende grasvelden en de vijver 
bij de Mauritsgaarde, kunnen die ook door de bewoners onderhouden worden?
Ben: “De groencommissie gaat ervan uit dat de gemeente dit blijft doen. Wel willen 
we met de  gemeente afspreken dat onderhoudswerk bij deze plaatsen ook in overleg 
met de groencommissie gebeurt.”

Voorlichtingsavond

Hoe goed kennen we elkaar in de buurt?
Shaila, de hond van Frederikstraat 11
Shaila, vertel eerst eens wat over jezelf.
Ja, graag, dat is mijn favoriete onderwerp. Ik ben acht jaar oud, een Golden Retriever.
Ik heb lang blond haar. Iedereen zegt altijd dat ik zo mooi ben, en dat klopt ook wel.
En ... ik ben nog vrijgezel. Ik hoop dat veel honden uit de wijk dit lezen!

Wie zijn je baasje en vrouwtje?
Begin jij nou ook al? De mensen bij wie ik al mijn hele leven woon hebben het tegen  
mij ook altijd over baasje en vrouwtje. Maar ten eerste is het dwaas om bij zulke  
grote wezens over vrouwtje of baasje te praten, en ten tweede is het een hardnekkig  
misverstand dat ze mijn baas zijn. Ik laat hen maar in de waan, maar eigenlijk doen 
ze alles wat ik wil. Ze kopen mijn eten, ik laat hen af en toe uit, en verder lig ik lekker 
de hele dag wat te chillen of te slapen. Ik noem hen dan ook stilletjes altijd `mijn 
personeel’.

Laten we het over de wijk hebben. Wat vind jij van de Panakkers?
Ik ben eigenlijk best tevreden, net als de meeste honden in de wijk. Er zijn altijd wel 
een paar zuurpruimen bij, zoals dat kleine mormeltje uit de Constantijnstraat dat al-
tijd loopt te zeuren dat er niet genoeg speelvelden zijn, en te weinig fietsers die ze  
de stuipen op het lijf kan jagen met haar gekef. Ik vind de naam van de wijk wel raar, 
trouwens; wij honden kunnen er geen halsband aan vast knopen. Onderling hebben 
we het meestal over `in de Panhakkers’ -- maar dat is hondenhumor, dat begrijpen 
jullie mensen vast niet.

Kun je een beetje vergelijken, kom je bijvoorbeeld wel eens in andere wijken?
Soms in het Kernkwartier, maar altijd precies 15 minuten en dan wil ik er weer uit 
(sorry, dat is alweer hondenhumor). Nee, even serieus, ik hoef niet zo nodig op reis,  
ik vind onze wijk prima om in te wonen en lopen. Het is ook lekker dicht bij  
Het Broek, en ik heb het personeel zo ver gekregen dat ze daar meestal naar toegaan 
met mij. Daar kom ik veel leuke honden tegen, en vreselijk grote wezens waar mensen 
op zitten.

Shaila, wat vind je van het groen in de wijk?
Welk groen, hebben we groen in de wijk? O wacht, ik ben kleurenblind -- je bedoelt 
de bosjes en struiken. Eigenlijk zou ik die liever helemaal afschaffen. Mijn personeel 
wil nooit dat ik op straat poep, maar als ik door die paar bosjes struin die er zijn, dan 
trap ik voortdurend in die vieze poep van andere honden. Op de stoep zie je dat ten 
minste duidelijk liggen. 

In gesprek met ... 

Ben van Roij is getrouwd met Toos en heeft drie 
dochters en negen kleinkinderen. Alleen de 
jongste dochter is in De Panakkers geboren, de 
ander twee in Eindhoven, want daar woonde 
de familie Van Roij voor ze naar Nuenen ver-
huisden.
Ben tennist veel en heeft drie Elfstedentochten 
gereden, waarvan er twee uitgereden. “Bij de 
eerste tocht ben ik lelijk gevallen, ergens mid-
den in de weilanden. Mijn arm bleek uit de kom 
te zijn, doorrijden was er niet bij. Maar in ‘86 
en ‘97 ging het helemaal goed.“

Het buurtonderzoek en de Panakkers

Mijn personeel loopt trouwens met zo’n 
belachelijk plastic zakje achter me aan, 
en ik kan goed merken dat ze zich daar 
heel ongemakkelijk bij voelen. Ik wacht 
dus lekker net zo lang tot een ander 
mens langs loopt voor ik ga zitten. Dan 
moet mijn ‘baasje’ door de knieën met 
dat plastic zakje. 
Hij is toch al zo onhandig, en als hij dan 
gegeneerd half gebukt tussen de door-
nen probeert mijn rotzooi op te rapen 
heb ik inwendig de grootste lol. Dat is 
hondenhumor.

Noem nog eens iets dat je niet bevalt in 
de wijk, en waar we misschien wat aan 
kunnen doen?
Net als veel honden lijd ik soms onder 
de mensenoverlast. Mensen doen altijd 
maar of de wijk van hun is. Ook spreken 
ze me vaak aan op straat, op een toon of 
ik nog een kleuter ben. De meeste hon-
den in de wijk vind ik wel leuk; vooral die 
stoere hond hier om de hoek! 

Bij deze woorden zwijmelt Shaila weg. Ik 
probeer haar weer met alle vier poten op 
de grond te krijgen, maar ze sluit de ogen 
en valt in een diepe, onrustige slaap.  
Ik begrijp dat het interview ten einde is.

Nuenen staat op de laagste plaats maar 
nog wel met een ruime voldoende: 6,8.  

Misschien heeft u al via het Eindho-
vens Dagblad het nodige gelezen over 
het buurtonderzoek, een initiatief van 
onder andere het ED. Op 30 augustus 
kondigde het ED het onderzoek aan, 
met een link naar het onderzoek zelf. 
Buurtbewoners konden hier een aantal 
vragen beantwoorden over hun eigen 
buurt. Dit onderzoek bleek een groot 
succes. Het ED berichtte op 3 sep-
tember dat er al tienduizenden lezers 
hadden meegedaan. Uiteindelijk heb-
ben ruim 90.000 mensen uit het hele 
land meegedaan aan het onderzoek.  
Volgens het ED op 8 oktober vinden 
de meeste inwoners uit Zuidoost- 
Brabant dat ze in de leukste straat van 
hun buurt wonen. De gemeente Valkens-
waard krijgt een 7,3 en wordt daarmee 
als hoogste gewaardeerd.

De onderwerpen in het onderzoek 
gingen in op vragen als :
-Hoe is het leefgenot?  
-Kent u uw buren?
-Wat zijn uw ergernissen en waar kunt u 
nu echt van genieten?
-En mocht u nou de baas zijn, wat zou u 
dan veranderen? 
U kunt de resultaten van onze buurt in 
het onderzoek zelf bekijken via deze URL:

        
https://ed.buurtonderzoek2016.nl/resultaten

Om een en ander nog eens goed uit te leggen en zaken op een rijtje te zetten, wil de 
gemeente een voorlichtingsavond organiseren voor de bewoners van De Panakkers. 
De datum staat nog niet vast. Zodra dat het geval is, 
worden de bewoners hierover geïnformeerd via 
de wijkvereniging  en de nieuwsbrief. 

De wijkvereniging i.o. is bijna zo ver dat 
er een social whatsapp voor de Panak-
kers in het leven kan worden geroepen. 
Er is al een buurtapp, maar die is alleen 
bedoeld voor berichten die gaan over 
veiligheid in de buurt. De belangrijkste 
eigenschap van deze app voor buurt-
preventie is dat buren elkaar een seintje 
kunnen geven als er onraad is. 

Social WhatsApp voor de buurt
Op die manier kun je een op handen 
zijnde inbraak melden en daardoor voor-
komen. Een app waar je  zo  weinig
mogelijk berichten in wil zien, want dan 
is er iets loos. De sociale buurtapp is heel 
anders, die is vooral gericht op commu-
nicatie met elkaar, dus idealiter staan 
daar juist veel berichten in. Hier gaat het 
dus vooral om sociale binding in de wijk, 
maar ook actueel nieuws, of het promo-
ten van activiteiten. De wijkvereniging 
wil daarbij ook wat spelregels afspreken, 
zoals bijvoorbeeld het niet houden van 
tweegesprekken en het in acht nemen 
van goede omgangsvormen. Na het uit-
komen van deze nieuwsbrief zullen de 
bewoners van de wijk door de wijkver-
eniging uitgebreid worden geïnformeerd 
via een email.

Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 

PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

Oproep tot gezamenlijke aankoop nieuwe dakgoten
De huizen in de Panakkers zijn ongeveer van dezelfde leeftijd. Het ligt in de 
rede om aan te nemen dat slijtages aan de huizen dan ook deels parallel lopen.  
Myerle Hendrix uit de Sophiastraat wil graag de dakgoten  van haar huis gaan 
vervangen, maar het is voordeliger als dat met een aantal anderen opgezet kan 
worden. Als je zelf al met plannen ter vervanging rondloopt, kun je dat eventueel 
ook samen doen. 
Het emailadres van Myerle is myerlehendrix@gmail.com.



 
1. De ICT-groep werkt aan de website 
van de wijkvereniging. De website zal 
o.a. een platform bevatten voor vraag 
en aanbod van diensten en goederen. 
Jan Jacobs heeft de Sociale Appgroep 
geactiveerd. In een mailing aan de wijk-
vereniging volgt een mededeling over dit 
initiatief. Wijkbewoners kunnen zich op-
geven bij Jan, en dan gaat de Sociale App 
als proef van start.
2. Inmiddels zijn ruim 50 huishoudens 
aangemeld als lid.
3.  De nieuwsbrief wordt in de wijk ver-
spreid, maar ook worden enige Nuenen-
se instanties toegevoegd aan de ver-
zendlijst, zoals de Nuenense Krant, Rond 
de Linde, de Gemeente en de LEV Groep.
4.  Ad van Gerwen en Jos Deckers praten 
met notaris Fokkema over de statuten.
5. Enkele bewoners gaan een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeente over 
het inkorten van een plantsoen. Zij krij-
gen hulp van de politieke groepering 
Nuenens Belang.

Uit de wijkvergadering
 
1.   De statuten liggen inmiddels bij de notaris en worden in november getekend door de 
oprichters. Overigens is het goed om te weten dat iemand al vanaf 12 jaar lid kan worden 
van de vereniging. Je kunt dan natuurlijk geen bestuurslid worden, maar wel juniorlid. 
2.  Het huishoudelijk reglement is vastgesteld. Dit reglement dient overigens te zijner 
tijd nog wel door de leden van de vereniging worden goedgekeurd.
3.  De wijkvereniging dient ook eigen briefpapier en een logo te krijgen. 
Hiervoor wordt gedacht aan een stijl die analoog is aan Panakkersnieuws.
4.  Het concept van een factsheet over de wijkvereniging bevat informatie over wie 
wat doet in de vereniging, wie het dagelijkse bestuur gaan vormen, wie de andere 
leden van het bestuur zijn, hoe de vereniging te bereiken is, etcetera. 
Deze gegevens zullen in ieder geval beschikbaar komen op de website die in voorbe-
reiding is. 
5. Verder komt de voortgang van de groencommissie aan de orde en de landelijke 
buurtenquête. Beide onderwerpen komen in deze nieuwsbrief aan de orde, evenals 
de social app die er aan komt.
6.  Een specifiek onderwerp uit de buurtenquête betreft speelvoorzieningen.
Dit onderwerp scoort slecht in onze buurt.  Uit de vergadering bleek dat de  gemeente
inmiddels geld beschikbaar heeft voor speelvoorzieningen. De vraag  is nu  waar  ze
geplaatst zouden kunnen worden.
De datum van de volgende vergadering is 23 november.

23-11-2016: vergadering wijkvereniging 
06-01-2017: sluitingsdatum kopij 
15-01-2017: PanAkkersNieuws 3 

agenda

Op de langverwachte dag begonnen we aangemoedigd door een weldadig schijnende 
zon om half elf met de voorbereidingen, die inhielden, dat we vlaggetjes en ballonnen 
gingen ophangen en een partytent, statafels en stoelen op het grasveld  plaatsten. 

Kennismakingsmiddag  24 september

De eerste positieve reacties van de buurtbewoners  lie-
ten niet lang op zich wachten, er werden koekjes voor 
bij de koffie gebracht en toen we aan de slag gingen 
om het veldje een beetje te kuisen, werd door enke-
le bewoners  ook spontaan de bezem ter hand geno-
men. Om kwart voor twee stond Hans Bloos al een 
vrolijk wijsje te spelen op zijn accordeon en spoe-
dig  liepen de eerste gasten al binnen, voorzien van 
drankjes en een mooie variatie aan lekkere  hapjes.  
De stemming was prima, er werd volop kennis ge-
maakt, voor de kinderen waren er spelletjes en  een 
echte schminkster,  melkboer Harrie had appeltjes  ge-
sponsord en op het verzoek om zich op te geven voor 
bijvoorbeeld de groencommissie  kwamen direct 
reacties. Het aantal knikkers in de glazen pot was 444, 

positief tegemoet zien.
 

Iedereen hartelijk dank voor de aanwezig-
heid  en geleverde bijdrage, speciaal Anke, 
Jacqueline en Karin.
 

Ger Steenhuijsen

het best benaderd door senior  J. van Oorschot: 425 en junior Puck: 424, die beiden 
een klein prijsje hebben ontvangen. De eindtijd van vijf uur werd door een twintigtal 
van de geschatte  zeventig aanwezigen  ruim gehaald en als deze middag een voorte-
ken is van de  levensvatbaarheid  van de wijkvereniging, dan kunnen we de toekomst  

van 20 september 2016 van 30 oktober 2016

Heeft u informatie die voor de 
wijkvereniging van belang is?  
Heeft u  ideeën  of leuke aan-
vullingen voor deze nieuwsbrief? 
Hebben wij soms iets gemist? 

 
 

        panakkersnieuws@outlook.com


