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Adressen Mensfort
Stichting Leefbaarheid Mensfort
Website: www.leefbaarheidmensfort.nl
Jan van Peer, voorzitter
De Waghemakerstraat 7
5622 JE Eindhoven
Tel (040) 243 82 97
E-mail: leefbaar.mensfort@hetnet.nl
Steunpunt en wijkcentrum De Werf
(zie ook leefbaarheidmensfort.nl)
Beheerder: Richard Heijdenrijk
Van der Werffstraat 14
5622KB Eindhoven
Tel (040) 243 11 54
E-mail: steun.mensfort@gmail.com
Jongerencentrum De Energy
Sociaal beheerder: Vernon Ridderstaat
Van der Werffstraat 14a
Tel (040) 219 37 52
Politie Woensel
Patty Bosmans, Wijkagent
Tel (0900) 8844
E-mail: patty.bosmans@brabant-zo.politie.nl
Woonbedrijf
www.woonbedrijf.com
Chantale Raedemakers, Senior klantbeheerder
Tel (040) 243 43 43
E-mail: info@woonbedrijf.com
Dynamo Jeugdwerk
Appie Azmani, Gijs van Dijsseldonk,
Jimmy van de Schoor & Astrid van Mierlo
www.dynamo-eindhoven.nl
Sociale Media
Twitter: @dynamo_ehv
Facebook: dynamoeindhoven
Instagram: dynamo_ehv
Youtube: dynamoehv

Gemeente Eindhoven
www.eindhoven.nl
Erika Overink , Gebiedscoördinator
Tel (040) 238 5029
E-mail: e.overink@eindhoven.nl

Mensfort

WIJeindhoven,
Gebied Woensel Zuidwest
Telefoon: (040) 238 89 98 (kies 5)
E-mail: woenselzuidwest@wijeindhoven.nl
Emmaüskerk, NGK Eindhoven
Jan van der Wegestraat 2
5622 JS Eindhoven
info@emmauskerkeindhoven.nl
contact Mw Jacqueline Lanting
Basisschool Atalanta
Directeur, Rebecca Gelens
Barrierweg 1
5622 CL Eindhoven
040-8489221
atalanta@skpo.nl
Regiegroep Mensfort
Jan van Peer, voorzitter
De Waghemakerstraat 7
5622 JE Eindhoven
Telefoon: (040) 243 82 97

Klachten en meldingen
openbare ruimte
Website: www.eindhoven.nl
Telefoon: 14 040
Smartphone-app: ‘Buiten Beter’ voor
android, i-phone en blackberry via
www.buitenbeter.nl
Advies- en Meldpunt Woonoverlast:
www.eindhoven.nl/
woonoverlast
Telefoon: 14 040
Meld misdaad anoniem:
(0800) 7000

Groeten uit
Mensfort
In onze wijk doen we het samen
Ook dit jaar willen we samen met alle partners
verder werken aan het verstreken van de Sociale
Cohesie in de gehele wijk. Hiervoor is het
speerpunt VERBINDING, en dit willen we terug
laten komen in de volgende thema’s:

Opgroeien en Jeugd,
Veiligheid/Leefbaarheid,
Participatie & Zorg

Mensfort is één van de
zogenaamde actiegebieden
Dat zijn gebieden waar we extra aandacht voor hebben. Hieronder staan de
afspraken die bewoners en professionele
voor 2019 maken om het leven en wonen
in de de buurt nog fijner en leuker
te maken.

Ook voor 2019 willen we samen met alle
partners verder werken aan het verstreken
van de Sociale Cohesie in de gehele wijk.
Hiervoor is het speerpunt VERBINDING,
en dit willen we terug laten komen in de
volgende thema’s:

In juni 2018 is een analyse gemaakt van
de buurt om vast te stellen hoe de buurt
zich ontwikkelt en waar aandacht aan
besteed moet worden. Deze resultaten
zijn besproken met (het bestuur van) het
Leefbaarheidsteam, professionals en
vrijwilligers. In deze analyse zien we dat er
een onderscheid is tussen Noord Mensfort
en Zuid Mensfort. Waar in het Noorden het
een deelbuurt betreft waar een relatief
kwetsbare bevolkingsgroep woont met
lage inkomens, met een hogere werkloosheid groot is en er meer mensen wonen
die ondersteuning nodig hebben, is dat
in het Zuiderlijk deel beduidend minder.
De concentratie sociale huurwoningen is
in het noorderlijke deel ook groter.

Opgroeien en Jeugd: Er wonen veel jonge
gezinnen met kinderen en de aandacht
blijft voor deze groep groot om hen mee te
kunnen laten doen in de maatschappij.
Er is sprake van hoge jeugdwerkloosheid.
Hierin kunnen we door te blijven samen
werken nieuwe verbindingen leggen en
extra ondersteuning aanbieden. We zetten
in op het voorkomen dat kinderen niet
kunnen meedoen, DynamoJeugdwerk en
WIJeindhoven, zoeken passende ondersteuning en trajecten die kinderen in staat
stellen ook in figuurlijke zin te groeien.
Veiligheid/Leefbaarheid: Er zijn relatief
weinig woninginbraken en geweldsincidenten zijn gelukkig zeldzaam zijn; toch is er bij
teveel mensen een gevoel van onveiligheid.
Om dit te verbeteren zal bij de herinrichting
van de twee grote wegen en de openbare
ruimte aandacht worden besteed van de
veiligheidsbeleving aan het groen, door
aanleg van geveltuintjes en ondersteuning
voor Bio diversiteit een prettigere leefomgeving creëren. Ook het buurtpreventieteam
blijft hun rondes doen.
Participatie: is van iedereen, iedereen
moet kunnen meedoen. Op het gebied van
Werk en Inkomen zal door WIJeindhoven
het bouwen van een netwerk van ontwikkelplaatsen kunnen bijdrage dat bewoners
hun talenten beter kunnen in worden gezet
en bij te kunnen worden gestaan.
Binnen de werkwijze van Buurt in Bloei van
WIJeindhoven hopen we dat meer bewoners
op een juiste ontwikkelplek hun talenten
kunnen inzetten.

Het aantal inwoners dat met een hulpvraag
bij WIJeindhoven terecht komt, komt dan
ook voornamelijk uit het noordelijke deel
van de wijk. De hulpvragen bestaan voor
namelijk uit vragen over financiën, dag
besteding en maatschappelijke participatie. Hiervoor is in de wijk in samenwerking
met oa de Emmaüskerk, het Leger des Heils
en WIJeindhoven een financieel spreekuur
ingericht. Hiermee wordt laagdrempelig
ondersteuning geboden. Ook wordt er
verwezen naar het advocaten spreekuur,
Werkplaats Financiën XL en Stichting Ik Wil.
Door meer verbindingen te leggen tussen
organisaties en bewoners hopen we op
meer uitrol van initiatieven in het gebied
zodat ook andere hulpvragen ondersteuning kunnen bieden voor de inwoners.

Ontmoeting is hierbij belangrijk en het
Activiteitencentrum de Werf kan door
aanbod van diverse activiteiten het aanbod
verstreken. Het naastgelegen Jeugdcentrum werkt nu samen met 040 project
van het Summa Collega waaruit mooie
nieuwe verbindingen kunnen ontstaan.
Een voorbeeld van zo’n verbinding die er al
even is, is de BiebMensfort die geheel door
vrijwilligers wordt gerund en dat een goed
bezochte Buurtbieb is.
Zorg: op het gebied van zorg is er een
verschuiving gaande van 2e lijns zorg naar
De Sociale Basis. WIJeindhoven zal
onderzoeken of wachttijden naar de 1e lijns
zorg kan worden verminderd en de wachttijden kan overbruggen. Maar ook door het
blijven aanbieden van diverse activiteiten
zoals fietsen en wandelen kan de gezondheid en verbinding tussen bewoners
positief bevorderd worden. Het gezondheidscentrum Mensfort zal hierin een
belangrijke partner zijn.

Goed idee?
Vraag een waardebon aan!
Ook in 2019 zijn er op aanvraag waarde
bonnen beschikbaar voor bewonersinitiatie
ven. De regiegroep Mensfort beoordeelt de
aanvragen en neemt een gefundeerd besluit
over toekenning. Gegevens zijn: Regiegroep
Mensfort, Jan van Peer, voorzitter,
De Waghemakerstraat 7, 5622 JE Eindhoven,
tel.: (040) 243 82 97

De verbindingen versterken we met elkaar
De bewoners, Politie, het Leefbaarheidsteam Mensfort, WIJeindhoven, Dynamo Jeugdwerk,
Basisschool Atalanta, Emmaüskerk, Stichting Ik Wil, Woonbedrijf, Lumens, Lunetzorg en
gemeente Eindhoven. Hierbij draagt een ieder bij voor meer sociale samenhang en de kwetbare
bewoners kansen te bieden om hun zelfredzaamheid en sociale stijging te versterken.

