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Hoe is het idee van de Wijkvereniging Panakkers ontstaan? “De kiem is eigenlijk 
al vijf, zes jaar geleden gelegd. Toen is de gemeente gemeld dat er een wijkvereni-
ging in oprichting is. De directe aanleiding werd gevormd door de plannen van de 
gemeente betreffende Nuenen-West. Het uitgangspunt was toen nog defensief: wat 
gebeurt er allemaal, moeten we daar niet over kunnen meepraten? De volgende 
belangrijke stap werd vorig jaar gezet, toen de gemeente een ‘Kijk op uw wijk’-bij-
eenkomst organiseerde, met een tentje in de Sophiastraat. Op die bijeenkomst 
kwamen onverwacht veel mensen af. Wethouder Martien Jansen liet toen merken 
dat de gemeente het fijn zou vinden een gesprekspartner te hebben in de wijk. Op 
dat moment hebben enige mensen, onder wie ik, spontaan gezegd: OK, laten we 
inderdaad een wijkvereniging oprichten, als jullie, gemeente, ons serieus nemen.  
De wijkvereniging wil op een constructieve manier meepraten en niet als een soort 
tussenlaag opereren die onvrede opvangt. Het past natuurlijk ook bij het huidige ver-
schijnsel van een zich enigszins terugtrekkende overheid dat een wijk nadenkt over 
wat zij wil. Niet voor niets telt Nuenen inmiddels wel zo’n tien wijkverenigingen.”

“Ik ben geen controlfreak”
Wat zijn de doelstellingen van de wijkvereniging? “We willen de doelstellin-
gen niet te precies afbakenen, en veel initiatief aan de mensen laten. Ik ben geen  
controlfreak, ook al was ik controller. Twee speerpunten van de wijkvereniging zijn 
veiligheid en infrastructuur. We zijn een WhatsApp-groep gestart waarbij men el-
kaar bijvoorbeeld kan waarschuwen als iemand door onze tuinen loopt, of als er 
schoorsteenvegers door de wijk gaan die je proberen te overtuigen dat je schoor-
steen voor 600 euro moet worden geveegd. We hebben overigens gelukkig kun-
nen constateren dat dit een heel veilige wijk is. Verder is de commissie Groen heel  
actief op het gebied van infrastructuur. Denk aan de verkoop van een stuk plant-
soen aan de Sophiastraat, en aan de snoei- en onderhoudsplannen van de gemeen-
te. Ben van Roij heeft hierbij een trekkersrol. Die WhatsApp voor de veiligheid werd 
op een gegeven moment ook gebruikt voor andere sociale doeleinden. Dat was niet 
de bedoeling. De wijkvereniging overweegt nu een aparte sociale app op te zetten.  
Zij wil kijken naar sociale activiteiten,  zoals de bijeenkomst op zaterdag 24 septem-
ber (zie elders in deze nieuwsbrief), hulp bij boodschappen, kinderopvang, enz. Anke 
en Eefje kijken nu naar die kinderopvang. Op een gegeven moment kun je ook een 
stapje verder gaan en praten over noodopvang voor ouderen.” Telkens weer bena-
drukt Ad dat hij, of de wijkvereniging, niet zaken van bovenaf wil opleggen of door-
drukken. Binnen de wijkvereniging hebben diverse mensen een taak op zich geno-
men, en die krijgen en nemen de verantwoordelijkheid. Daarnaast komen er vast 
initiatieven vanuit de wijk, waarbij de wijkvereniging hooguit een eerste zetje geeft.  
      Vervolg interview op pagina 3.
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Kiek in de buurt! 
Ook een leuke kiek gemaakt?
panakkersnieuws@outlook.com

Interview  
met Ad van Gerwen 

Ad, eerst iets over jezelf: hoe lang woon 
je al in Nuenen? “Sinds 1985. Ik heb altijd 
bij Philips gewerkt, in diverse financiële 
functies, het laatst als projectcontroller  
bij de bouw van de High Tech Campus. 
 
Tot mijn pensionering in 2005 waren 
mijn vrouw en ik nooit zo op Nuenen 
gericht; onze boodschappen deden we 
zelfs in Eindhoven, op weg naar huis. 
Nuenen was gewoon een prettig dorp 
waar je toevallig een leuk huis had ge-
vonden, en van waaruit je ‘s ochtends 
naar je werk ging en waar je ‘s avonds 
weer terug kwam. Na mijn pensionering 
ben ik geleidelijk bij een aantal activitei-
ten in Nuenen betrokken geraakt, en is 
mijn sociale netwerk hier uitgebreid.”
 

Wijkvereniging als intermediair

september 2016

Ad van Gerwen is beoogd voorzitter 
van de in oprichting zijnde wijkvereni-
ging De Panakkers.  
De redactie van Panakkersnieuws 
opent dit eerste nummer daarom met 
een interview met hem over het doel   
van de wijkvereniging.



Colofon
Redactie
Fred Gaasendam (hoofdredacteur) 
Onno Boxma  
Loes van Orsouw (vormgeving)

Uitgever
Wijkvereniging de Panakkers i.o.

Contact
panakkersnieuws@outlook.com 
 
PAN wordt eens in de twee maanden  
verstuurd naar de emailadressen van 
geïnteresseerden in de wijk Panakkers 
van Nuenen. 

In de Engelse taal bestaat een kort en 
krachtig gezegde: a house is not a home. 
Een stapel stenen creëert met andere 
woorden nog geen prettige sfeer en vei-
lige omgeving. Daar is meer voor nodig. 
 
Wij hebben geen gezegdes gevonden, 
noch in het Nederlands, noch in het  
Engels, die gaan over het je thuis voelen 
in een wijk of een buurt. Misschien zijn 
ze er wel, maar ze schieten niet spontaan 
te binnen. Veel anders dan dat wat men 
van zijn ‘thuis’ verwacht zal dat niet zijn:  
veiligheid, geborgenheid, rust, goede 
voorzieningen en een prettige sfeer.
 
Zijn de wensen voor huis en haard en de 
wijk of buurt hetzelfde, de wijze waarop 
ze worden gerealiseerd verschillen nogal. 
Je huis koop je of huur je, je richt het met 
je medehuisgenoten in, kortom, hierop 
heb je als bewoner maximale invloed. 
Dat is anders als het om de buurt of 
wijk gaat. Hier neemt de eigen in-
vloed af: andere partijen, met name 
de gemeente, beslissen over en 
besturen deze openbare ruimte.   
Uiteraard is het mogelijk om invloed 
uit te blijven oefenen, bijvoorbeeld via 
de gemeenteraad. Maar blijft dat bij 
een enkele stem, dan zal dat meest-
al niet veel effect hebben. Dus is het 
zaak om op belangrijke issues vele  
eensluidende stemmen te laten horen.  
Formeel is daar in ons land niets voor 
geregeld, maar in de praktijk is er een 
goede oplossing, in ons geval een wijk-
vereniging. Nuenen kent er al een aantal, 
zoals u in het interview met Ad van Ger-
wen kunt lezen, en daarmee zou je ook 
de conclusie kunnen trekken dat wijkver-
enigingen een nuttige rol vervullen. 

Mijn vrouw Jopie en ik wonen sinds 2000 in de wijk.
We hebben twee, volwassen, kinderen: Lonneke en Nanet-
te. Ik werk op de TU in Eindhoven.
Wiskunde en tennis zijn mijn grootste hobby’s.

Fred Gaasendam
Ik woon sinds 1997 in de Panakkers, een mooie wijk waar 
mijn drie kinderen zijn opgegroeid. Ik werk op dit moment 
bij de TU/e als informatiemanager. In het verleden ben ik 
redacteur geweest bij diverse tijdschriften.

Loes van Orsouw 
Ik ben getrouwd met Jac en heb 3 kinderen en 1 kleinkind. 
Ik werk binnen mijn bedrijfje TOEV als grafisch ontwerper 
en tekstschrijver. Daarnaast ben ik kunstzinnig-dynamisch 
coach, Leren-leren trainer en werk ik in deeltijd in de fan-
tastische dynamiek van een basisschool in Veldhoven. 

bestuur in beeld
De Panakkers kende zo’n wijkvereniging nog niet, en daarmee leken we tot voor kort 
op de bekende uitzondering op de regel. Daar komt nu dus verandering in. Er is een 
wijkvereniging in oprichting, die de hierboven geschetste functie van schakel tussen 
de wijkbewoners en onder andere de gemeente kan gaan vervullen. Daar was ook een 
duidelijke behoefte aan, zo blijkt uit het interview met Ad van Gerwen.
Essentieel in deze afstemming is communicatie. Hoe kunnen de bewoners van de wijk 
zich een beeld vormen over de zaken waar de vereniging mee bezig is? Maar vooral 
ook: op welke wijze kunnen wijkbewoners met elkaar communiceren, behalve dan 
via de traditionele manieren, zoals een praatje bij het tuinieren of bij het uitlaten van 
de hond? Het is noodzakelijk dat bewoners op gezette tijden relevante informatie 
krijgen over wat er in de wijk gebeurt. Dat is nodig voor een vruchtbare dialoog met 
zowel de wijkvereniging als de gemeente.

Er zijn vele vormen van communicatie mogelijk voor een wijkvereniging. In het hui-
dige social media-tijdperk liggen de digitale communicatievormen voor het oprapen, 
zoals de sociale WhatsApp waar de vereniging mee bezig is. Een digitale nieuwsbrief 
werd in de fase waarin de vereniging nu verkeert als een nuttig communicatiemiddel 
gezien, met als gevolg dat u nu de eerste editie van PanAkkersNieuws (PAN) voor uw 
neus heeft. Deze nieuwsbrief zal uiteraard nieuws brengen over wat er in de vereni-
ging gebeurt. Dat geldt vooral voor dit eerste oprichtingsnummer. Maar de redactie,  
bestaande uit Onno Boxma, Loes van Orsouw en Fred Gaasendam, zal ook over zaken 
schrijven die zich in de wijk afspelen. 
Vooralsnog denken we dat het voldoende is om één keer in de twee maanden een 
digitale editie uit te brengen. 
Wij zijn natuurlijk nieuwsgierig wat u vindt van onze nieuwsbrief. Misschien heeft u 
interessante ideeën over rubrieken of heeft u iets gehoord wat aan onze aandacht is 
ontsnapt. Van uw mening en aanvullingen wordt onze nieuwsbrief beter. En kunnen 
we bijdragen aan het idee dat ook de wijk nog meer een ‘home’ wordt dan het al was.
We horen het graag van u.  
Het emailadres van de redactie is: panakkersnieuws@outlook.com   
 
                           Redactie PanAkkersNieuws

de redactie stelt zich voor
Met moderne communicatiemiddelen 
kun je heel snel wat van de grond krijgen. 
Ad geeft als voorbeeld een gebeurtenis die 
bij een andere wijkvereniging plaatsvond:  
iemand meldde via WhatsApp dat 
woensdagavond om 19.00 uur een 
wandeling van 5 kilometer van start 
zou gaan vanaf een bepaald punt in de 
wijk. Zonder enige moeite kreeg die per-
soon een clubje wandelaars bij elkaar.  
Ad: “Ik houd niet van klagende ouderen (of 
jongeren) over dingen die er niet zijn; neem  
initiatief, en misschien kan de wijkvereni-
ging daarbij ondersteuning geven.
Let een beetje op elkaar, help elkaar een 
beetje, zonder dat het pamperen wordt.” 

Hoeveel tijd kost de wijkvereniging je?
“Ongeveer twee uur per week. Nogmaals, we werken met verstandige mensen, die 
zelf de verantwoordelijkheid voor een taak op zich nemen en die we vooral niet te 
veel regels willen opleggen; dat werkt alleen maar verstikkend en doodt initiatief.”

Vervolg van pagina 1,  
interview met Ad van Gerwen

Hoe was de respons op jullie eerste rondschrijven aan de 
bewoners van de zes straten van de wijk (Constantijn-
straat, Frederikstraat, Johan Frisostraat, Mauritsgaarde, 
Sophiastraat en Willem Alexanderstraat)?

Onno Boxma

Anke Prins. Ik woon bijna 4 jaar in de wijk. Wij zijn hier komen wonen toen we in verwachting waren 
van onze dochter Suus. Afgelopen maart is ook onze zoon Tim geboren. Ik werk op de verkoopafdeling 
bij Mars Nederland op de consumentenafdeling. Voor de wijkvereniging: penningmeester, oppasplatform.  
Hobby: Mijn kindjes! Daarnaast mag ik graag creatief bezig zijn. Zo leer ik samen met Eefje hoe wij zelf kleren 
kunnen maken op de naaimachine. Wens voor de wijk: Het mag van mij allemaal wat meer gaan leven. Er is 
tot nu toe maar weinig te doen voor kinderen. Daarnaast hoop ik dat de betrokkenheid in de buurt omhoog 
gaat, doordat mensen met elkaar in contact komen.

Wij wonen sinds 1991 in de wijk, eerst met zijn vijven en nu nog met zijn tweeën. De rest is uitgevlogen.  
Ik werk bij DAF als marketing manager en mijn vrouw bij de Bijenkorf als verkoopster. Hobby’s: fotografe-
ren, sporten en familiekunde (genealogie), mijn vrouw houdt zich bezig met haar (klein-) kinderen en met  
quilten. Wens voor de wijk: een prettige en veilige woonomgeving om lekker oud te worden.

Ger Steenhuijsen. Ik woon 44 jaar in de wijk. In mijn werkzaam leven was ik naast fulltime huisvrouw part-
time gymnastieklerares. Ik ben in het bestuur gekomen om de wijkvereniging mede van de grond  te krijgen 
en heb nu de afdeling evenementen op me genomen, zoals nu de organisatie van de Kennismakingsmiddag. 
Hobby’s: de tuin, fietsen, allerlei creatieve bezigheden. Wens voor de wijk: cohesie, sociale interactie, het 
voorkomen van eenzaamheid.

Wij wonen reeds 43 jaar in De Panakkers. Ik ben sinds 2009 met pensioen. Daarvoor was ik 43 jaar 
werkzaam op de Technische Universiteit Eindhoven, op de Faculteit Elektrotechniek. Als bestuurs-
lid word ik kartrekker van de Groencommissie, dit in de beginfase nadrukkelijk in samenwerking met 
Fred Schmal. Hobby’s: sporten (voetbal, onder andere bij PSV), schaatsen (drie Elfstedentochten), 
wielrennen (onder andere Luik-Bastenaken-Luik en elke zondagmorgen 80 kilometer fietsen), ten-
nis en sport volgen op de TV. Wens voor de wijk: Dat we met ons allen wonen in een veilige en leven-
dige wijk met een mooie groene uitstraling. Ook dat we er zijn voor elkaar daar waar dit mogelijk is.  

“Ongeveer 70% van de huishoudens heeft (positief) gereageerd. Dat suggereert dat 
de wijkvereniging bestaansrecht heeft, en het geeft ook wel een licht mandaat om 
namens de wijk te spreken richting gemeente. We dienen wel formeel een oprich-
tingsakte te laten passeren bij de notaris, en dat kost wat. Daarom, en om een aantal 
zaken in de lucht te kunnen houden, zullen we in het eerste jaar een contributie van 
12 euro per huishouden vragen, daarna bij ongewijzigd beleid ongeveer de helft.”

Ik woon 16 jaar in de wijk (en in Nuenen). Ik ben met pensioen als pastoraal werker in de Parochie Heilig 
Kruis te Nuenen. Ik ben bestuurslid van de wijkvereniging en zal onderlinge hulp proberen te bevorderen. 
Hobby: het schilderen van aquarellen. Wens voor de wijk: meer omzien naar elkaar.

Eefje Beckers. Wij zijn in de Willem Alexanderstraat komen wonen in februari 2015. 
We hebben 1 zoontje van 3,5 en we vinden het leuk dat er steeds meer kinderen in de wijk komen wonen. Ik 
werk bij een arbodienst op het projectbureau. Ik ben verantwoordelijk voor de logistieke en administratieve 
afhandeling van allerlei projecten, offertes, etc. In de wijkvereniging ben ik aangesteld als secretaris. Hob-
by’s: In het verleden edelsmeden, nu probeer ik overweg te kunnen met een naaimachine. Maar ook vooral 
afspreken met vrienden,  vriendinnen, lekker eten en een borreltje vind ik erg leuk! Wens voor de wijk: Ik 
zou graag een speelgelegenheid in de wijk zien. Er zijn veel kinderen woonachtig in onze wijk en ik denk dat 
er alleen maar meer kinderen bij komen.

Jan Jacobs.

Ben van Roij. 

Jos Deckers.  

Maak ook kennis met:



Uit de wijkvergadering 
van 8 augustus 2016 
Ad van Gerwen en Jos Deckers zullen de 
noodzakelijke stappen met betrekking 
tot conceptstatuten van de wijkvereni-
ging nemen richting Notaris Fokkema. 
In een volgende vergadering komt het 
Huishoudelijk Reglement van de wijkver-
eniging aan de orde.

* Er hebben zich 15 huishoudens/  
personen aangemeld voor de oppas-
centrale. Het betreft reguliere kinderop-
vang. Een uitbreiding naar `noodopvang’ 
(in samenwerking met de Commissie 
Buurthulp) is nog niet voorzien. De 
WhatsApp-groep van de oppascentrale 
wordt ingericht.

* Jan Jacobs heeft de leden van de 
Commissie ICT uitgenodigd om te over-
leggen over o.a. een website. Er is ook 
vraag naar een WhatsApp-groep voor 
`sociale’ mededelingen. Het bestuur 
vindt dit geen bestuursaangelegenheid;  
initiatieven in deze richting kunnen door 
iedereen worden opgezet.

* Uit de Groencommissie: De Gemeen-
te heeft formeel gereageerd op de be-
zwaren tegen de verkoop van een deel 
van het plantsoen bij de Sophiastraat. 
De wijkvereniging kan hier verder geen 
rol in spelen, en heeft alle relevante in-
formatie doorgegeven aan individuele 
wijkbewoners. Begin september vindt 
overleg met de Gemeente plaats over 
het onderhoudsplan van het groen in 
de wijk. Mogelijk kunnen we dan tot  
concrete afspraken komen over de rol 
van de wijkvereniging hierbij.

* De Gemeente heeft een straat aan 
de overkant van de HOV de naam `Weg 
door de Panakkers’ gegeven. De wijkver-
eniging ziet hier geen reden in, de naam 
van onze wijkvereniging te veranderen.

* De volgende vergadering van de wijk-
vereniging is op dinsdag 20 september.

kennismaken in de Sophiastraat
Is het toeval, of is er wel degelijk door een planoloog over nagedacht? 
Precies midden in onze wijk ligt aan de Sophiastraat het enige plantsoen van  
De Panakkers. Een mooie, en gezien de ligging ook wel een beetje symbolische plaats 
om een wijkbijeenkomst te houden. Dat gaat binnenkort dan ook gebeuren, namelijk 
op 24 september, tussen 14.00-17.00 uur. 

Een aantal buurtbewoners is op verzoek van de wijkvereniging i.o. op dit moment 
druk doende deze bijeenkomst voor te bereiden. 
 
Deze bijeenkomst is informeel van aard. Het is een mooie gelegenheid om elkaar eens 
beter te leren kennen, informatie uit te wisselen en je een beeld te vormen wat er 
zoal in de wijk speelt en welke ontwikkelingen er aan komen. Dat kan natuurlijk ook 
aan de hand van de nieuwsbrief, en men overweegt een sociale WhatsApp-groep, 
maar al deze middelen halen het niet bij gewoon persoonlijk contact. 
Als het goed is, heeft u over deze kennismakingsmiddag al een mail ontvangen.  
Als u zich nog niet heeft aangemeld, dan kunt u zich alsnog aanmelden bij één van de 
volgende mensen:

Ger Steenhuijsen                         
Anke Gillebert                       
Karin Luit                  
Jacqueline v.d. Wielen                   
        

20-09-2016: vergadering wijkvereniging 
24-09-2016: kennismaken met de buurt 
04-11-2016: sluitingsdatum kopij 
14-11-2016: PanAkkersNieuws 2 

agenda

kennismaken
24 september
14.00-17.00 uur

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

Mauritsgaarde 22 
Sophiastraat 13   
Sophiastraat 12   
Constantijnstraat 8    

2833161 
2843285 
2906401 
2844808


