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Leden per 01-01-2020 
Voorzitter: Hans Geene 
Secretaris: Stan van Heerebeek 
Coördinatoren: 
Wijk1  Adrie Liebrand.  
Wijk2   
Wijk3  Hans Geene (interim). 
Wijk4   
Wijk5  Lida Post. 
Wijk6  Jeanne van Beers 
Wijk7   
Wijk8  Jan Bierkens. 
Wijk9  Hans van de Leur. 

  
Inleiding. 
Buurtbeheer Centrum - Gildewijk in een veranderende samenleving. 
 
Zowel de centrale als lokale overheid wil de participatiemaatschappij bevorderen. 
Er wordt van de inwoners van Oirschot verwacht dat zij zelf initiatieven nemen en de lokale overheid 
is ervoor te helpen deze te verwezenlijken. De buurtcoördinatoren van het buurtbeheer wonen in de 
wijk en weten wat er leeft. Zij zijn de aangewezen personen om de leefomgeving te bewaken en te 
verbeteren.  
 
Voor het buurtbeheer Centrum-Gildewijk zijn er de navolgende aandachtspunten: 
-Bereikbaarheid. 
-Herinrichting Centrum 
-De verbreding van de A58. 
- Bewegen 
-De vergrijzing en toegankelijkheid. 
-De biodiversiteit. 
 
Bereikbaarheid. 
Oirschot lijdt aan een verkeersinfarct s ’morgens en avonds is het ondoenlijk het dorp in en 
uit te komen met de auto. Steeds meer ouderen moeten gebruik maken van medische zorg. 
Zij zijn veelal georiënteerd op het Catharina Ziekenhuis in Eindhoven. Als men het ziekenhuis 
wil of moet bezoeken zou men gebruik willen maken van een goed toegankelijke directe 
verbinding. We zetten ons in om de openbaarvervoerverbinding met Eindhoven te 
verbeteren, wat ook een belangrijke voorwaarde is om het auto verkeer terug te dringen. 
Kleine stapjes zijn hierin gemaakt. 
Wellicht kunnen we in samenspraak met de gemeente een onderzoek starten onder de 
Oirschotse bevolking of er draagvlak is om een verbinding rendabel te maken.  Een goede 
fietsverbinding c.q. speedfietsverbinding tussen Oirschot en Eindhoven zal ook een bijdrage 
kunnen leveren aan het terugdringen van het autoverkeer. 
Wij zullen ook aandacht vragen voor het vraagstuk hoe kom ik in en uit Oirschot in de spits.  
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Herinrichting Centrum. 
In 2020 wordt het overleg gestart om te komen tot een breed gedragen plan voor het Centrum. 
Het buurtbeheer wil graag bij dit overleg over de zgn. “Centrumvisie” aanschuiven. 
Een aantal punten vinden wij belangrijk: 
-Toegankelijkheid. 
-Openbare voorzieningen. 
-Parkeervoorziening. 
-Geluidsoverlast. 
-Toerisme. 
 
De verbreding van de A58. 
We zijn als buurtbeheer betrokken bij het overleg over de verbreding van de A58.  De politiek heeft 
zich intussen ook gerealiseerd hoe belangrijk dit is voor Oirschot en voor de leefbaarheid. 
We beijveren ons voor het plaatsen van hoge geluidsschermen ter hoogte van de Boterwijk 
 
Bewegen  
Het is onze doelstelling dat bij het ontwikkelen van nieuwe plannen er meer aandacht komt 
voor speelgelegenheden voor de jongste jeugd. De kanaalzone biedt mogelijkheden voor 
een bewegingsroute zodat de Oirschotenaren worden uitgedaagd meer te gaan bewegen. 
 
De vergrijzing en toegankelijkheid. 
Steeds meer ouderen blijven langer thuis wonen met alle gevolgen van dien. Het signaleren van 
vereenzaming is ook een taak van de coördinatoren evenals het bewaken van de zelfredzaamheid 
van de bewoners in de wijk.    
De toegankelijkheid is belangrijk geworden kunnen de ouderen met hun rollator of rolstoel overal 
naar binnen? Hoe gaan we de trottoirs aanpassen en de winkels en horeca toegankelijker maken? 
Bij de huisartsenpraktijk de Plataan sta je voor een gesloten deur en probeer die maar eens open te 
krijgen als je in een rolstoel zit of achter de rollator loopt. Een openbaar toilet op de markt en in het 
winkelcentrum zou geen luxe moeten zijn. 
 
De Biodiversiteit. 
Leefbaarheid is een ruim begrip en overstijgt vaak de grenzen van de wijken horende bij 
Buurtbeheer Centrum - Gildewijk. Dat betekent niet dat deze onderwerpen niet belangrijk 
zijn voor onze wijken. Zo gaat Buurtbeheer Centrum - Gildewijk zich dit jaar richten op de 
biodiversiteit. Het motto moet worden Oirschot bio-divers.  De kleine stukjes groen die we in 
ons verzorgingsgebied hebben kunnen we beter benutten en zo een biotoop creëren voor 
insecten.   
 
Meedoen in projecten. 
In 2019 was er een van onze coördinatoren die bereid was om op projectbasis het 
Buurtbeheer te vertegenwoordigen. Deze coördinator heeft zich terug getrokken. Wij vinden 
dat jammer omdat we door onze marginale bezetting onze stem niet overal kunnen laten 
horen. Dus gaan we een oproep doen voor iemand die bereid is deze taak over te nemen. 
 
Activiteiten per wijk  
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Wijk 1: Adrie Liebrand 
Het verfraaien van het winkelcentrum de Loop. 
Optimaliseren van de openbaarvervoerverbinding Oirschot Eindhoven. 
Openbaar toilet. 

Wijk2:Hans Geene 
Met behulp van dorpsondersteuner oprichten van bewonersgroepen in Sanders Hof 
en Torenzicht. 

Wijk 3.Hans Geene 
 Ondersteunen van de organisatie van de burendag van de Nieuwstraat 1 x per 2 jaar. 

Het ondersteunen van de projectgroep om de te verwachten geluidsoverlast en 
toename van fijnstof na verbreding van de A58 zoveel mogelijk te beperken. 
De doelstellingen zijn: 

Het plaatsen geluidsschermen ter hoogte van de Boterwijk 
Voorzieningen voor reductie van fijnstof. 

De projectgroep bestaat uit leden van de buurtvereniging Vredeoord en Buurtbeheer 
Centrum/Gildewijk. 

Wijk 4: Geen activiteiten.  
Wijk5: Lida Post 

Het snoeien van de bomen op de Gasthuisstraat. In verband met de erbarmelijke 
staat van verschillende trottoirs  door de wortelopdruk, de wortels verwijderen van 
een groot aantal bomen. Herstellen van de bestrating. 
Afvalbak bij de ingang van het parkeerterrein Westerlohof, 

Wijk6: Jeanne van Beers 
Beperken van de verkeersoverlast in de Dr Feijstraat. 
Groenvoorziening herstellen 

Wijk7: Geen activiteiten 
Wijk 8:Jan Bierkens 
 Ondersteunen burendag 2020 

Hondenpoepbak in de st Jorisstraat. 
Wijk9: Hans van de Leur. 

Oprichten werkgroep groenbeheer Kappitelhof 
Verplaatsen en uitbreiden speelvoorziening. 
Organiseren van een burendag. 
Onderhoud van de Moriaan 

Projectmatig. 
 Regionale Woonvisie, Centrum Visie Oirschot 

    
 

Namens leefbaarheid groep Centrum/Gildewijk 

Hans Geene voorzitter 


