
OUDE GRACHT WEST
Nieuwsbrief

Een nieuwe buurtvereniging
U leest het goed! Nadat eind 2018 de buurtvereniging “Oude Gracht West” 
is opgeheven, is hard gewerkt aan een nieuwe buurtvereniging voor de hele 
Oude Gracht West, met als herkenbare en pakkende naam:
“Buurtvereniging Oude Gracht West”
Een nieuw team van momenteel 3 vrijwilligers laat de buurtvereniging een nieuwe start maken. 

Wat willen we bereiken met deze vereniging?
De samenleving wordt veel individualistischer. Iedereen is druk, maar we worden ook veel vaker op elkaar 
aangewezen. We willen allemaal wonen in een schone, veilige, en vooral leuke buurt. Naar onze mening kan dat 
alleen maar samen, dus laten we het samen leuk, schoon en veilig maken en houden. Door ons te verenigen 
kunnen we gemakkelijker aanspraak maken op vergunningen en subsidies en zijn we betere gesprekspartners voor 
overheden, zoals gemeente en politie. Deze organisaties juichen het alleen maar toe als we zelf in actie komen en 
daar zijn geld en andere hulpmiddelen voor beschikbaar.

Als buurtvereniging ondersteunen we graag initiatieven uit de buurt. We kunnen helpen door subsidie of 
vergunningen aan te vragen en door u de juiste weg op te sturen bij het opzetten van activiteiten. Wilt u dus iets 
organiseren of regelen? Laat het ons weten. Dan kunnen we samen kijken hoe we kunnen helpen bij het realiseren 
van uw plannen voor onze buurt.

Ook willen we de buurt graag regelmatig informeren. Naast dit soort nieuwsbrieven gebruiken we hiervoor onze 
website en andere sociale kanalen. We zijn momenteel al actief op Facebook en Nextdoor; zie onderaan deze brief 
de adressen hiervoor. Heeft u zelf een nieuwtje? Meld het dan bij de redactie.

Word lid
Een vereniging zonder leden is geen vereniging. Word dus lid voor maar € 7,50 per jaar per 
huishouden. Als lid kunt u meebeslissen over de koers van de vereniging en de activiteiten en krijgt u 
soms leuke kortingen.Kijk op de website hoe u zich als lid kunt aanmelden.

Vrijwilligers gezocht!
Het besturen van een vereniging kost stiekem veel tijd en vele handen maken licht(er) werk. Dus 
we zijn op zoek naar meer vrijwilligers in elke vorm en maat. Bent u handig in het bouwen van een 
website, het maken van een nieuwsbrief, wilt u leuke foto’s maken van activiteiten of van de buurt, 
EHBO-er zijn op een toekomstig evenement, zelf een evenement organiseren, etcetera? We kunnen alle hulp goed 
gebruiken! We willen graag een vrijwilligerspool maken waar we een beroep op kunnen doen indien specifieke 
kunde of kracht nodig is. Meld u dus bij ons aan via de website en help mee! 

Oude Gracht Hartveilig
De Oude Gracht is Hartveilig! Er hangen nu 3 AED’s in de wijk dankzij alle gulle donateurs. 
Hartelijk dank hiervoor! De AED’s hangen op: 
Thomaslaan 43 (Thomaskerk), Faunuslaan 19 (Petraschool), en Cassandraplein 54 (BENU Apotheek). 

Wilt u een (herhalings)cursus reanimatie, of bent u burgerhulpverlener en nog niet bekend bij Gerdie Persoons? 
Neem dan a.u.b. contact op via “oudegracht@eindhovenhartveilig.nl” . 
Dit om misverstanden bij het gebruik van de AED te voorkomen.



Buurtpreventie
Wist u dat onze wijk al sinds 1 januari 2017 een buurtpreventieteam heeft? 
Zo’n 25 vrijwilligers lopen iedere week een uurtje door de wijk om de wijk schoon en 
veilig te houden. U heeft ze vast wel eens gezien in hun gele hesjes. De vrijwilligers van de 
buurtpreventie zijn de extra ogen en oren in de wijk voor politie en gemeente. Zij voeren 
regelmatig overleg met wijkagent en handhaving (BOA) en daarnaast staan ze ook in direct contact met hen bij 
dringende zaken. Hun belangrijkste hulpmiddel is de BuitenBeter-app. 

De BuitenBeter-app
Deze app is voor iedereen te downloaden en kan dus door elke buurtbewoner gebruikt worden voor het melden 
van zwerfvuil, kapotte straatverlichting of wegdek en nog vele andere zaken. Wilt u ook laagdrempelig meehelpen 
aan een fijnere buurt? Download dan zelf de BuitenBeter-app en meld mogelijke problemen. De ervaring leert dat 
de gemeente hier snel en adequaat op reageert en daar wordt onze buurt alleen maar beter van.

Wat kunt u nog meer zelf doen?
Ook voor de buurtpreventie geldt: hoe meer handen, hoe lichter het werk. We zijn dus op zoek naar nog meer 
buurtpreventen! We vragen slechts een toezegging dat u 1 uur per 2 weken beschikbaar bent om te lopen of fietsen 
op een tijdstip naar keuze. U krijgt dan een cursus van de gemeente waarna u via het vrijwilligersplatform 
“Eindhoven Doet” ook in aanmerking komt voor voordelen voor vrijwilligers.

Heeft u Summa Plaza al ontdekt? 
Bij het Summa College vinden ze een praktijkgerichte leeromgeving belangrijk. 
Met Summa Plaza creëren ze een authentieke setting waar studenten hun vak leren en uitoefenen. Zonder klanten 
echter geen Summa Plaza. Uw komst maakt de studenten trots en zorgt dat ze kunnen groeien in hun vakgebied. 
Maar het grootste plezier, dat doet u vooral uzelf! Bij het Summa Plaza vindt u:

Sterrenlaan 10:Sterrenlaan 10:
• Restaurant Smmaak voor een uitgebreide lunch of diner • De bakkerswinkel voor brood en banket
• Lunchbar ’T Luik voor een lekker broodje, soepje of salade • Koffiecorner De Bol voor een kop koffie “to go”

Sterrenlaan 4:Sterrenlaan 4:
Een wellness center met schoonheidsspecialist, kapper, barbershop, nagelstudio en lifestyle advies

Vanaf begin september zijn de deuren weer geopend. Bezoek de website www.summaplaza.nlwww.summaplaza.nl voor alle 
informatie, en hoe u kunt reserveren.

Win 250 euro!
Onze nieuwsbrief en website is nogal saai. Daarom zijn we dringend op zoek naar een mooi nieuw 
logo wat we daarvoor kunnen gebruiken. Dit logo kan misschien in de toekomst ook op 
visitekaartjes, shirts, pennen en stickers worden gezet. Daarom zijn we een wedstrijd gestart via 
brandsupply.nl. 

De ontwerpwedstrijd is open voor de hele wereld, maar als buurtbewoner heeft u een streepje voor. Stuur de 
redactie een berichtje met uw brandsupply-naam, zodat we weten dat het design van een buurtbewoner komt.  
Misschien staat uw design volgende keer wel bovenaan deze nieuwsbrief! 

Ga naar www.oudegracht-west.nl/wedstrijdwww.oudegracht-west.nl/wedstrijd en volg de instructies. Succes!

facebook.com/groups/145035149008489/
Of zoek op “Wij wonen in de Oude Gracht”

www.oudegracht-west.nl redactie@oudegracht-west.nl


