Actieplan Wijkaanpak
Abdij- en Torenbuurt

In 2014 is de wijk Oerle aangewezen als aandachtswijk. Met bewoners en partners is een
actieplan opgesteld. Recent is een nieuwe Wijktoets analyse uitgevoerd. Op basis van de
resultaten is besloten dat Oerle aandachtswijk blijft.
Het actieplan uit 2014 is begin dit jaar met partners geëvalueerd. We hebben gekeken naar
de destijds geformuleerde speerpunten en acties. Wat is er allemaal gerealiseerd? Wat
werkte en wat kan beter? Zijn de speerpunten nog actueel? Zijn er nieuwe ontwikkelingen of
trends waar we rekening mee moeten houden?
We constateren dat de aanwijzing tot aandachtswijk heeft geholpen om prioriteiten te
benoemen, zowel binnen de eigen organisatie als ook in de samenwerking met partners. Dat
willen we de komende 2 jaar vasthouden en versterken. In zijn algemeenheid werd de wens
uitgesproken om in het vervolg meer focus aan te brengen. Minder een opsomming van wat
we toch al doen (en ook blijven doen). Meer het benoemen van gerichtere, concrete acties
voor kleinere deelgebieden. De aanwijzing tot aandachtswijk is voor een periode van 2 jaar.

De aandachtswijk Oerle bestaat uit de subwijken 146, 147, 161, 170, 178 en 179. Het betreft
een groot gebied, met daarin wijken waar het best goed gaat. Niet alle hierboven genoemde
subwijken scoren negatief in de wijktoets. Toch hebben we ervoor gekozen het gehele
gebied als aandachtswijk te behouden. Dat heeft ermee te maken dat de problematiek
verspreid door het gebied aanwezig is. In het actieplan willen we veel specifieker de
gebieden aanwijzen waar onze aandacht naar uit moet gaan. In die delen van de wijk waar
het goed gaat en die ten opzichte van vorige meting een verbetering laten zien, willen we dit
in stand houden.

De aandachtswijk Oerle wordt begrensd door de Broekhovenseweg, Ringbaan Zuid,
Laarstraat, Korvelplein, Oerlesestraat en de Groenstraat. De wijk kent een hoog aandeel
sociale huurwoningen, in de subwijken 161 en 179 zijn meer koopwoningen. In subwijk 170
is de laatste jaren een nieuwe woonwijk gerealiseerd (Puijacker).
Oerle is opgebouwd uit een aantal afgebakende buurtjes, van elkaar gescheiden door
doorgaande straten. Bewoners beschouwen Oerle niet als één wijk, maar zijn veel meer
buurtgericht. Dat vraagt om een actieplan met gerichte acties voor bepaalde delen van de
wijk.
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Niet alle subwijken scoren negatief in de wijktoets: alleen de subwijken 146 en 147. Subwijk
178 scoort op alle drie de dimensies nèt niet negatief. Subwijk 170 scoorde voorheen op
sociaal, maar met de bouw van Puijacker zijn eerdere problemen "uitgemiddeld". De
problematiek van de TBV woningen achter het Korvelplein is echter nog steeds dezelfde.
Subwijken 161 en 179 scoorden twee jaar geleden niet en dit jaar wederom niet. Er zijn
echter wel locaties in de wijk aan te wijzen die de komende 2 jaar extra aandacht behoeven,
vandaar dat ervoor gekozen is ze onderdeel uit te laten maken van de aandachtswijk.
Cijfers sociaal
Zowel de objectieve als subjectieve cijfers laten weinig verschil zien met twee jaar geleden;
in bijna alle subwijken stijgt het percentage armoedehuishoudens. Deze trend zien we ook
Tilburg breed. In subwijk 170 is het percentage armoedehuishoudens en
bijstandsgerechtigden gedaald, dat heeft te maken met de komst van Puijacker. Voor wat
betreft de Lemon-gegevens zien we vooral in subwijk 146 een verslechtering van de
resultaten.
Cijfers fysiek
In de objectieve cijfers valt met name de toename van het aantal verkeersongevallen per
1000 inwoners op in de subwijken 146 en 170. In subwijk 178 valt het hoge aantal meldingen
t.a.v. afval en verontreiniging op. In een aantal subwijken is het percentage meldingen
toegenomen. Dit heeft weliswaar een negatief effect op de score, maar beschouwen we als
een positieve ontwikkeling. De meldingsbereidheid en het vertrouwen in instanties was zeer
laag. Daardoor was er onvoldoende beeld bij de daadwerkelijke problematiek in de wijk. We
hebben er de laatste twee jaar bij gesprekken in de buurt op aangedrongen dat mensen
meer melden, zodat we gerichter actie kunnen ondernemen. Het is nu zaak om deze
meldingen serieus te nemen en hierop te acteren om het vertrouwen in de partners verder
te vergroten. Ten aanzien van de Lemon-gegevens zien we dat subwijk 146 negatiever scoort
op bijna alle deelaspecten, met name wat verkeersoverlast en parkeergedrag betreft. Ook
subwijk 178 laat een enigszins negatieve trend zien.
Cijfers veiligheid
T.a.v. de dimensie Veiligheid valt ook subwijk 146 in negatieve zin op. De wijk scoort hoog op
woninginbraken, diefstallen uit auto en fietsendiefstal. Fietsendiefstal is ook in de andere
subwijken toegenomen, m.u.v. subwijk 170. Vernieling is in meerdere subwijken flink
toegenomen t.o.v. 2013. Voor wat betreft de subjectieve gegevens zien we dat de
totaalontwikkeling van de buurt in 170 iets beter scoort dan in 2013, maar in subwijk 146
aanzienlijk negatiever. Mogelijk hangt dit samen met de komst van de RIBW-vestiging in de
professor Keesomstraat, hoewel hierover geen klachten of meldingen binnenkomen. Voor
wat betreft de overige Lemon-vragen betreffende veiligheid zien we in de meeste subwijken
(147, 161, 179 en 170) een gelijkblijvende score of lichte verbetering. In subwijk 178 is een
lichte daling te zien; subwijk 146 scoort duidelijk negatiever.
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In januari 2016 heeft een bijeenkomst plaatsgevonden met de projectgroep om het
actieplan uit 2014 te evalueren. Ook is kort een doorkijk gemaakt naar de toekomst. De
indruk bij professionals is dat de aandacht voor Oerle onverminderd van kracht moet blijven.
Er is de laatste twee jaar veel in gang gezet en de indruk is dat er meer contacten zijn gelegd
in de wijk en positieve dingen zijn opgestart. Maar de cijfers laten zien dat er nog meer moet
gebeuren.
In het vorige plan zijn, in overleg met partners en bewoners, 6 speerpunten geformuleerd.
Hoewel ze als thema allen nog in meer of mindere mate actueel zijn, hebben we bij de
evaluatie geconstateerd dat er behoefte is aan focus, zowel in speerpunten als in locaties.
In Oerle ligt wat betreft locaties de nadruk op:
- het oostelijk deel van de wijk (subwijk 146/147): de Edisonlaan en zijstraten. Er gebeurt de
komende jaren veel in dit gebied: het openbaar gebied wordt grotendeels aangepakt en TBV
gaat woningen renoveren. In de voorbereiding hierop hebben achter-de-voordeur
gesprekken plaatsgevonden. Voor de renovatie is een klankbordgroep opgericht. Ook vestigt
TBV een huismeesterkantoor in dit gebied om het contact met bewoners in stand te houden.
- de locatie Generaal de Wetstraat/Generaal Smutslaan: dit gebied valt binnen subwijk 161.
Deze subwijk scoort relatief goed in de Wijktoets. De locatie heeft onze aandacht omdat het
een mooie kans biedt voor verbetering van de sociale cohesie. Op initiatief van
omwonenden is het bouwprogramma voor deze locatie gehalveerd en liggen er plannen
voor een nieuwe, groene ontmoetingsplek in de wijk. Een mooi voorbeeld van
bewonersparticipatie en samenwerking met omliggende scholen.
- De gestapelde woningbouw aan de Generaal Smutslaan/Edisonlaan blijft punt van
aandacht, vanuit de kwetsbaarheid van bewoners: armoede, psychische problemen,
verslaving.
- Met bewoners uit de Tiwos-woningen van subwijk 178 heeft in het kader van het vorige
actieplan een wijkgesprek plaatsgevonden. Tiwos gaat nog aan de slag met een buurtplan
voor dit gebied, dat volgt op langere termijn (prioriteit ligt momenteel in andere wijken).
- Het TBV wijkje Achter Korvelplein (achter de kerk) vraagt in de nabije toekomst aandacht;
de woningen zijn dringend aan renovatie toe. TBV is momenteel bezig met de planvorming.
- Oranjespeeltuin; voor deze mooie speeltuin in de wijk wordt, samen met ContourdeTwern,
gekeken naar mogelijkheden voor beheer vanuit bewoners, om de meerwaarde van de
speeltuin te vergroten en overlast te beperken.
Daarbij concentreren we ons op 3 speerpunten.

Speerpunten
1. Bewonersbetrokkenheid en sociale samenhang verbeteren
2. Omgaan met armoede
3. Voorkomen van vervuiling
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Het idee is dat we met name op deze 3 speerpunten een opgave voor de toekomst hebben.
Daarnaast gaat het reguliere werk gewoon door, óók op de andere thema's.
In het vorige actieplan was een tabel opgenomen met per speerpunt een overzicht van alle
acties en maatregelen in de wijk. Deze lijst gaf een helder overzicht van de inspanningen van
alle betrokken partners. Voor een groot deel ging het daarbij om reguliere activiteiten. In dit
nieuwe actieplan hebben we ervoor gekozen al deze acties of maatregelen niet opnieuw te
benoemen. We blijven onze reguliere activiteiten natuurlijk uitvoeren, met daarbij steeds
aandacht of we de juiste dingen doen voor de specifieke locaties in de wijk. In dit actieplan is
opgenomen welke extra acties nodig zijn om de leefbaarheid in de wijk te verbeteren. Het
actieplan 2016-2018 vormt daarmee een aanvulling en aanscherping op het eerdere plan.
Hieronder is per speerpunt aangegeven waar onze aandacht naar toe gaat en zijn concrete
acties benoemd. Dit actieplan is een "levend" document: we kunnen immers niet alle acties
voor de komende jaren nu al benoemen. We willen juist in kunnen spelen op de actualiteit
en aansluiten bij initiatieven vanuit de bewoners/partners. In de reguliere overleggen van de
Buurtregie Plus en de Wijkstuurgroep wordt hieraan aandacht besteed.

Speerpunt 1 Bewonersbetrokkenheid en sociale samenhang verbeteren
De manier waarop bewoners met elkaar omgaan in een wijk is van invloed op de
leefbaarheid in een wijk. Er is geen blauwdruk voor het verbeteren van de
bewonersbetrokkenheid omdat de behoeftes per wijk verschillend zijn. We merken dat
bewoners de leefbaarheid in hun wijk beter waarderen als zij zelf betrokken zijn bij hun
buurt, goed contact hebben met hun (directe) buren en elkaar durven aan te spreken op
overlast.
In de afgelopen twee jaar hebben we gemerkt dat er zeker bewoners zijn die meer willen
betekenen voor de wijk. Toch blijkt het vaak lastig om dit verder concreet te maken én ze
voor langere tijd "aan boord te houden". Ook de buurtraad Oerle ervaart dit; veel komt dus
op steeds dezelfde bewoners neer.
Met de komst van de vluchtelingen naar Nederland zien we, o.a. binnen dit speerpunt, een
nieuwe uitdaging voor de focus- en aandachtswijken ontstaan. Hoewel de consequenties
van deze ontwikkeling nog niet duidelijk zijn, weten we wel dat de kans groot is dat het
merendeel van de statushouders terecht komt in de sociaal toch al zwakkere wijken. Hier is
immers de grootste concentratie goedkope woningen. Dit legt mogelijk extra druk op de
sociale cohesie in de wijk, omdat bestaande bewoners de nieuwelingen als bedreigend
ervaren. Het kan ook juist kansen bieden om de bewonersbetrokkenheid te vergroten, de
Wijkraad Zuiderkwartier heeft al aangegeven hiermee aan de slag te willen.
Wat gaan we (extra) doen?
We ondersteunen en stimuleren bewonersinitiatieven en organiseren samen met vrijwilligers
uit de wijk activiteiten voor jong en oud. We proberen een "netwerk" op te bouwen van
actieve bewoners in de buurt. We blijven bewoners vragen te melden en laten zien wat we
wel (of niet) met deze meldingen doen. We onderzoeken op welke manier we statushouders
in de wijk welkom kunnen heten en kunnen betrekken bij activiteiten.
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* Accent op Talent
Het programma Accent op Talent is enkele jaren geleden gestart in de wijk en vormt
daarmee al bijna een reguliere activiteit. We benoemen de actie opnieuw omdat bekeken
moet worden hoe we het programma verder invulling gaan geven en op welke manier we
het voor de toekomst (financieel) kunnen borgen. Een deel van de subwijken is in het
verleden bezocht vanuit het programma Accent op Talent. Bewoners is gevraagd wat zij voor
hun wijk kunnen en willen betekenen en waar zij behoefte aan hebben. Er zijn al
verschillende matches gemaakt tussen bewoners en er is een aantal straatambassadeurs
actief. Om te achterhalen waar bewoners behoefte aan hebben waar het gaat om
betrokkenheid, zijn deze straatambassadeurs mogelijk een mooie ingang voor een gesprek.
Daarnaast willen we Accent op Talent ook graag in de andere delen van de wijk inzetten.
* Presentie in de wijk
Het is wellicht een 'open deur', maar gewoon aanwezig zijn in de wijk werkt zeer positief.
Bewoners zijn positief als professionals laagdrempelig aanspreekbaar zijn. Bovendien levert
dat ook de professionals veel informatie op over hoe het in de wijk gaat. We bekijken hoe
we hier verder invulling aan kunnen geven (aansluiten bij activiteiten, fysieke werkplek,
spreekuur, …). Een eerste stap hierin wordt gezet doordat TBV in de wijk een kantoor voor
de huismeester opent (Professor Lorentzstraat 12).
* Oranjespeeltuin
De Oranjespeeltuin is een mooi voorbeeld in de wijk wat laat zien hoe lastig het is om
bewoners actief te krijgen. Iedereen is zich bewust van de meerwaarde van zo'n grote en
mooie speeltuin voor de wijk, maar toch lukt het (nog) niet om voldoende bewoners actief
te krijgen in het beheer en toezicht. Een stagiaire van ContourdeTwern doet onderzoek naar
de wensen vanuit de buurt met betrekking tot de speeltuin en kijkt opnieuw hoe we
bewoners kunnen betrekken. We vinden dit nodig omdat de speeltuin nu voor veel kinderen
geen veilige speelplek is.
* Welkom heten aan statushouders
We gaan met Vluchtelingenwerk en de wijkraad in overleg om te kijken waar mogelijkheden
zijn om statushouders in de wijk welkom te heten en wegwijs te maken. De Wijkraad heeft
verschillende ideeën, o.a. het aanbieden van welkomstpakketten of een informatief
kaartspel over de wijk maken. Deze ideeën moeten nog nader uitgewerkt worden. Daarbij
worden partners (ContourdeTwern, Vluchtelingenwerk, Knooppunt Ruimhartig, lokale
partijen) betrokken.
* Bewonersinitiatief Generaal de Wetstraat/Generaal Smutslaan
Bewoners zijn samen met SBO Zonnesteen en VSO Parcours bezig met een initiatief voor een
gemeenschappelijke groene ruimte achter de nieuw te bouwen TBV woningen aan de
Generaal Smutslaan. We blijven de bewoners waar nodig begeleiden. Gelet op de lange
doorlooptijd van het plan is het vooral van belang om het enthousiasme bij bewoners in
stand te houden. Dat kan alleen als zij zich door alle partners voldoende gesteund voelen.

Speerpunt 2 Omgaan met armoede
De meeste subwijken van Oerle hebben een (fors) hoger percentage armoedehuishoudens
dan gemiddeld in Tilburg. Het is logisch dat in een wijk met veel en goedkope sociale
huurwoningen relatief veel mensen in armoede wonen. We hebben niet de illusie dat we dit
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in twee jaar tijd gaan veranderen. Waar het ons vooral om gaat, is dat armoede mensen er
niet van weerhoudt mee te doen in de samenleving. We willen de problematiek
bespreekbaar maken, mensen uit hun isolement halen en de taboes/schaamte rond
armoede doorbreken.
In de wijk zijn ook veel kinderen die met armoede te maken hebben. De kinderen gaan naar
verschillende scholen in de omgeving. Voor al deze scholen wordt een Integraal Locatie Plan
opgesteld met ambities voor de toekomst. De drie basisscholen in zuidwest (SBO
Zonnesteen, De Triangel en De Zuidwester) zetten allemaal in op talentontwikkeling, omdat
kinderen vanuit de thuissituatie vaak niet de mogelijkheden krijgen om bijvoorbeeld een
sport te beoefenen of een muziekinstrument leren spelen. Daarnaast is aandacht voor
preventie: kinderen moeten al op jonge leeftijd leren omgaan met geld, omdat ze het van
huis uit vaak niet mee krijgen. Vanuit het onderwijs wordt de zorg uitgesproken voor
teruglopende budgetten voor dit soort activiteiten, terwijl de problematiek eerder toeneemt
dan afneemt. Met de partners vanuit de Bredeschool wordt de samenwerking gezocht om
dit soort activiteiten doorgang te laten vinden.
We richten ons dus vooral op het bespreekbaar maken én voorkomen van financiële
problemen. Er is een breed pakket aan maatregelen beschikbaar waar mensen gebruik van
kunnen maken. Onze inspanningen in de wijk zijn er met name op gericht dat mensen
hiervan maximaal gebruik maken en dat zij geen geld, waar ze recht op hebben, "laten
liggen". Dat doen we door als partners voldoende kennis van zaken te hebben en hier in
gesprekken met bewoners alert op te zijn. Dat doen we ook door aan te sluiten bij
netwerken in de wijk, zoals een Ouderkamer, Ruilwinkel of Werkgroep Samen Sterk en
concreet te kijken op welke manier we de kennis over kunnen brengen. We willen
voorkomen dat mensen zich (dieper) in de schulden steken en daarmee de problemen
vergroten.
Armoede komt bovendien vaak niet alleen. In veel armoedehuishoudens zien we dat er ook
andere problemen spelen, op het gebied van gezondheid, opvoeding, werk etc. Met de
Tilburgse Toegang proberen we hulp te bieden op alle leefdomeinen. In Oerle is het
toegangsteam Midden Zuid actief. Partners uit de toegang zijn ook aangesloten op andere
netwerken in de wijk, zoals Buurtregie en Buurtregie plus. Door de lijnen kort te houden,
kunnen we signalen snel delen.
Wat gaan we (extra) doen?
We geven in de wijk actief voorlichting over de veelheid aan regelingen. We ondersteunen
wijkinitiatieven van bewoners en partners die als doel hebben mensen te bereiken, uit hun
isolement te halen en taboes rond armoede te doorbreken. Door de lijnen tussen partners
kort te houden, kunnen we snel inspelen op individuele problemen van bewoners.
* Ruilwinkel Tilburg Zuid
De Ruilwinkel aan de Korvelseweg bestaat inmiddels 2 jaar en heeft in die tijd een vast
klantenbestand opgebouwd. Behalve spullen ruilen worden er sinds enige tijd ook diensten
aangeboden of gevraagd. Daarnaast organiseert de Ruilwinkel sauwelmiddagen voor
mensen die een praatje willen maken. De vrijwilligers van de Ruilwinkel merken vooral dat
mensen eenzaam zijn en behoefte hebben aan een laagdrempelige plek waar zij terecht
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kunnen. De Ruilwinkel wil nadrukkelijk iets betekenen voor de focus- en aandachtswijken en
zoekt hierover steeds meer de samenwerking met partners.
* Werkgroep Samen Sterk
De werkgroep Samen Sterk is een bewonerswerkgroep waarvan de deelnemers zelf ervaren
(hebben) hoe het is om in armoede te leven. De werkgroep wil armoede bespreekbaar
maken en taboes doorbreken. Zij organiseren laagdrempelige bijeenkomsten in de wijk voor
lotgenoten en weten de weg naar instanties snel te vinden. De werkgroep wordt
ondersteund door ContourdeTwern. De Verbindende Schakel kan vanuit de gemeente de
werkgroep ondersteunen waar het gaat om praktische vragen.
* Week van het geld
De Zuidwester en De Triangel hebben in hun Integraal Locatie Plan opgenomen aan te willen
sluiten bij de "Week van het geld". Op jonge leeftijd leren omgaan met geld is een
belangrijke preventieve maatregel. Dit sluit goed aan bij reguliere activiteiten van R-newt,
zoals het zakgeldproject.
* Promotie regelingen
We willen het aanbod van regelingen breder bekend maken. Er wordt in de wijken al veel
gebruik gemaakt van allerlei inkomensondersteunende regelingen, maar dit kan nog verder
versterkt worden. We gaan hieraan regelmatig aandacht besteden in bijvoorbeeld de
wijkkrantjes, maar kijken ook naar mogelijkheden om mensen te informeren via bv. een
Ouderkamer, de Werkgroep Samen Sterk etc.

Speerpunt 3 Voorkomen van vervuiling
Zwerfafval en hondenpoep vormen de grootste ergernis voor veel bewoners. Twee jaar
geleden is "vervuiling" benoemd als rode draad binnen de wijktoets. Er zijn diverse
initiatieven opgestart, stadsbreed én wijkgericht, om de vervuiling aan te pakken. In Oerle is
vooral aandacht geweest voor de illegale bijplaatsingen rond de ondergrondse
afvalcontainers. Tilburg breed wordt aan de hand van meldingen bijgehouden welke locaties
slecht scoren en deze worden extra bezocht en schoongemaakt. Op deze manier hopen we
het bewustzijn van bewoners te vergroten; het zijn tenslotte de bewoners zelf die de troep
veroorzaken. Met name op scholen en vanuit jongerenwerk wordt er aandacht besteed aan
preventie. Bewoners die een handje meehelpen om het openbaar gebied schoon te houden,
worden gefaciliteerd en van tijd tot tijd in het zonnetje gezet.
Wat gaan we (extra) doen?
We geven voorlichting aan jong en oud hoe om te gaan met afval. Projectmatig zetten we in
op extra handhaving en, indien nodig, extra schoonmaakactiviteiten.
* Van pet naar pret
Van Pet naar Pret is een initiatief om kinderen en jongeren bewust te maken van de
gevolgen van plastic afval en de mogelijkheden voor hergebruik. Op verschillende locaties in
de wijk worden petflesjes ingezameld, die vervolgens worden omgezet in bouwblokken.
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Overige thema's
Naast bovengenoemde speerpunten spelen er vanzelfsprekend nog allerlei andere thema's
in de wijken.
Vluchtelingen/statushouders in de wijk
We hebben het hierboven al even benoemd, maar in de komende jaren zal de komst van
vluchtelingen en statushouders alleen nog maar zichtbaarder worden in de wijk. Het is van
belang om de stedelijk ingezette activiteiten goed af te stemmen op datgene we extra willen
en kunnen doen in de wijken.
Overlast van anderen - polarisatie in de samenleving
We constateren dat mensen overlast van anderen ervaren. Door veranderingen in de zorg
blijven mensen in toenemende mate langer zelfstandig wonen, ook waar het mensen met
een psychische beperking betreft. Er worden minder beschikkingen afgegeven, waardoor er
minder (individuele) begeleiding plaatsvindt. Mensen zijn meer op zichzelf en op het
standaard aanbod van voorzieningen in de wijk aangewezen. Hierdoor botst het eerder
tussen groepen met verschillende normen/waarden. De komst van statushouders en
arbeidsmigranten brengt in dat opzicht ook risico's met zich mee. De diversiteit aan groepen
in de wijken neemt toe en daarbij constateren we een verminderende tolerantie jegens "de
ander". Mensen kunnen minder van elkaar hebben en er treedt, o.a. door de anonimiteit
van social media, een verharding op in de manier waarop men elkaar bejegent. Denk aan de
verhitte discussies rondom de opvang van vluchtelingen. Verbindingen onderling tussen
groepen in de samenlevingen zijn beperkt. Niet alleen tussen culturen, maar ook
bijvoorbeeld tussen kansarm en kansrijk, elitair en volks, jong en oud. Er lijkt minder begrip
te zijn voor anderen die niet aan "de" norm voldoen. Dit schuurt met het idee van de
'participatiemaatschappij', waarbij bewoners meer en beter voor elkaar moeten zorgen:
kwetsbare bewoners zouden ondersteuning en hulp moeten krijgen van sterkere bewoners.
We constateren dit en vinden het een belangrijk thema met consequenties voor de
leefbaarheid in de wijk, maar hebben nog geen pasklare oplossing hoe hiermee om te gaan.
In gesprek blijven met alle groepen is in ieder geval een vereiste. In onder andere de
Buurtregie overleggen en het Toegangsteam worden waar nodig duidelijke afspraken
gemaakt als personen voor overlast in de wijk zorgen.
Huiselijk geweld
Uit cijfers van de politie blijkt dat er in de wijk een relatief hoog percentage gevallen is van
huiselijk geweld. Daarbij lijken de cijfers slechts het 'topje van de ijsberg'. De indruk is dat
veelal niet wordt gemeld en ook dat geweld voor sommige bewonersgroepen bijna een
normale gang van zaken is. Op school wordt geconstateerd dat kinderen niet anders weten
en het gedrag van hun ouders/familieleden acceptabel vinden. We vinden het belangrijk om
hierop actie te ondernemen, zowel in de repressieve als in de preventieve sfeer. Er wordt
een (stedelijk) onderzoek gestart naar de verhalen achter de cijfers, waarbij de wijken in
Zuidwest waarschijnlijk in de startfase worden meegenomen. Dit moet nog nader worden
uitgewerkt.
Aandacht voor jeugd
De basisscholen werken sinds dit jaar met Integrale Locatie Plannen waarin zij hun ambities
kunnen aangeven. Onder speerpunt 2 is hierover al iets genoemd, maar het plan reikt veel
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verder. Het gaat om sociale weerbaarheid van kinderen, aandacht voor de gevaren van
social media, gezond eten en het belang van bewegen.
In de Stuurgroep Bredeschool komen de ambities en acties vanuit de scholen verder aan bod
en vindt de afstemming plaats met andere partners. Waar mogelijk proberen we de
verbanden te leggen tussen het Integraal Locatieplan en het Actieplan voor Oerle. Ook
partners als R-newt en Buurtsport kunnen hieraan een belangrijke bijdrage leveren,
bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten maar ook in de aanpak van jeugdoverlast.
Ontmoetingsplek in de wijk
In het vorige actieplan was een ontmoetingsplek in de wijk als speerpunt door de bewoners
benoemd. Inmiddels is de bekendheid van MFA Zuiderkwartier toegenomen (o.a. door het
programma Accent op Talent) en daarmee de drempel om het wijkcentrum te bezoeken
verlaagd. Het nieuwe huismeesterkantoor in de Professor Lorentzstraat kan eveneens als
ontmoetingsplek dienen. Tenslotte zijn locaties als de Oranjespeeltuin en in de toekomst de
groenlocatie aan de Generaal de Wetstraat/Generaal Smutslaan ook ontmoetingsplekken
voor bewoners.
Parkeeroverlast
In het vorige actieplan is al geconstateerd dat er in Oerle geen sprake is van parkeeroverlast
als gevolg van een tekort aan parkeerplaatsen, maar dat sprake is van storend
parkeergedrag: bewoners zetten hun auto in het groen of op het trottoir. Waar mogelijk
wordt hier handhavend tegen opgetreden. Echter, zo lang geen sprake is van een gevaarlijke
situatie ligt hier niet de prioriteit voor de toezichthouders.
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