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Geenhoven wordt begrensd door de Geenhovensedreef, Pastoor Heerkensdreef, Fazantlaan, Eksterlaan, 
klein stukje over Eindhovenseweg, dan naar Europalaan, Valkenierstraat, Carolusdreef, Waalreseweg 
tot aan de kruising van Nieuwe Waalreseweg 
 
 
 
Beste buurtbewoners, 
 
Wijkcommissie Geenhoven 
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over het WijkOntwikkelingsPlan (WOP) dat bij u in de wijk 
opgezet wordt.  
 
Op verzoek van de gemeente Valkenswaard, Woningbelang, Woonbedrijf, politie en 6 maatschappelijke 
organisaties is er in de wijk Geenhoven een wijkcommissie opgericht. Deze wijkcommissie bestaat 
momenteel uit Ernest Baeten, Nic van Houts, Anneke van Houts, Daniëlle van Rens, Karin Moonen, 
Elvera Geurts, Evert Brom, Maria Witteveen, Gijs Spoor, Rene Valk en Winie Ten Boer. Zij zijn zowel 
voor u als voor de professionals het aanspreekpunt in uw wijk. 
 
 



 

De wijkcommissie wordt als volwaardige 
gesprekspartner gezien door de gemeente en 
genoemde organisaties en ze geven gevraagd en 
ongevraagd advies. De gemeenteraad heeft in 
ieder geval voor het jaar 2012 budget vrij 
gemaakt om extra kleine investeringen te doen 
in de wijk Geenhoven. 
 
 
Waarom een Wijkontwikkelingsplan? 
We vinden het belangrijk de wijken leefbaar en 
vitaal te houden voor jong en oud. In de 
gemeente Valkenswaard hebben we al meer 
wijkontwikkelingsplannen vastgesteld en nu is 
uw wijk aan de beurt.  
Het WOP zal bestaan uit ideeën, wensen en 
projecten voor wonen, werken, leven en 
meedoen in de wijk.  
 
 
Uw inbreng is belangrijk! 
Wat is er nodig om Geenhoven leefbaar en 
vitaal te houden? Met andere woorden, hoe 
zorgen we ervoor dat Geenhoven ook in de 
toekomst een prettige wijk is om te wonen en te 
leven? 
 
U heeft hier als bewoners vast een beeld bij. U 
weet immers als geen ander wat goed is in uw 
wijk en wat beter kan. Wij vragen dus uw 
medewerking. 
 
 
Informatie vooraf 
Om informatie te verzamelen, hebben we in 
december 2011 bewonersgesprekken gevoerd in 
de supermarkt en in januari bij de basisschool in 
de wijk. Maar dat is nog niet genoeg. 
 
 
Inloopavond wijkgesprek dinsdag 10 april 
Om van veel meer mensen van Geenhoven te 
horen wat hun wensen en ideeën zijn, 
organiseren wij op dinsdag 10 april een 
inloopavond in basisscholen/kenniscentrum 
Haagstraatplein, Haagstraat 134/136. Tussen 
19.00 uur en 20.30 uur kunt u vrij binnenlopen.  
 
U bent van harte welkom. 
 

Wat we dan graag willen weten: 
• Wat vindt u belangrijk voor de toekomst van 

uw wijk? 
• Wat zijn de sterke punten van Geenhoven? 
• Wat zijn de mindere kanten van de wijk? 
• Waar moeten we samen mee aan de slag? 
Wilt u actief meedoen met de uitvoering van het 
plan? 
 
 
Vervolg 
We maken een inventarisatie van alle punten die 
we al weten en die u inbrengt en zullen dan 
prioriteiten moeten stellen binnen de grenzen 
van de mogelijkheden om te komen tot een 4-
jarenplan. 
 
Ook zullen we wethouder Wijnen, die 
wijkgericht werken in zijn portefeuille heeft en 
de gemeenteraadsleden uitnodigen voor een 
wijkschouw door Geenhoven. Vanzelfsprekend 
bent u dan weer van harte welkom om mee door 
uw wijk te lopen. Wij laten nog weten wanneer 
we de wijkschouw gaan houden.  
 
Bent u verhinderd op 10 april a.s. maar wilt u 
wel meedenken over het WOP?  
Mail dan uw inbreng naar 
wijkcommissiegeenhoven@live.nl of 
stop een briefje in de speciale brievenbus van de 
wijkcommissie Geenhoven. Deze witte 
brievenbus met gouden posthoorn hangt bij de 
Jumbo supermarkt bij de toegangsdeur buiten 
aan de zijpilaar en is herkenbaar als de 
brievenbus van de wijkcommissie Geenhoven.  
 
Natuurlijk zijn ALTIJD al uw ideeën, 
oplossingen en opmerkingen van harte welkom 
via genoemd e-mail adres en in de brievenbus 
van de wijkcommissie. 
 
SAMEN STERKER IN DE WIJK 
 
Graag tot ziens op 10 april tussen 19.00 uur en 
20.30 uur in basisschool/kenniscentrum 
Haagstraatplein. 
 
Wij rekenen op u! 
Wijkcommissie Geenhoven

 


