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Wijkvernieuwing Gildebuurt 
 

 

Wooninc. is eigenaar van 119 grondge-

bonden woningen en 5 studentenpanden 

in de Gildebuurt in Eindhoven. Het ge-

bied rondom de Verwerstraat, Bakker-

straat, Wassenaarstraat en Slagersstraat 

is met name in de jaren ’20 van de vori-

ge eeuw bebouwd met sociale woning-

bouw. De woningen zijn verouderd en 

Wooninc. wil de buurt een nieuw toe-

komstperspectief geven. 

 

S A M E N  

De plannen voor de wijkvernieuwing 

moeten nog worden gemaakt. En dat 

doen we niet alleen, maar samen met de 

buurtbewoners. Door middel van wijkbij-

eenkomsten en een klankbordgroep ko-

men we te weten wat jouw ideeën en 

wensen voor de wijk zijn.  

 

E E R S T E  I N F O R M A T I E -

B I J E E N K O M S T  

Op 23 mei vond de eerste informatiebij-

eenkomst plaats in De Driestam. De bij-

eenkomst is goed bezocht door ongeveer 

45 bewoners. Tijdens de avond hebben 

we informatie gegeven over het project 

en het proces, de manier waarop bewo-

ners mee kunnen denken en praten en 

zijn er veel vragen gesteld. Daarnaast 

hebben we aan de aanwezige bewoners 

gevraagd wat zij vinden van hun woning 

en hun buurt. En ook wat zij vinden van 

de vernieuwing van hun wijk en waar ze 

eventueel tegenaan zouden kunnen lo-

pen.  

 

P R O C E S  

We zitten in fase 1 van het proces. In 

deze fase halen we informatie op uit de 

wijk; wat speelt er en wat zijn de wen-

sen. Deze informatie gebruiken we om 

met de klankbordgroep een aantal sce-

nario’s voor de wijk op te zetten: 

 Renovatie 

 Volledig vervangende nieuwbouw 

 Of een mix daarvan 

 

In deze scenario’s werken we op hoofd-

lijnen uit wat de gevolgen zijn van be-

paalde keuzes. Denk hierbij bijvoorbeeld 

aan keuzes over: 



 Het soort woningen 

 Betaalbaarheid 

 Duurzaamheid 

 Groenvoorzieningen 

 Parkeren 

 

Ook de scenario’s bespreken we met alle 

betrokken en presenteren we aan de 

wijk. Samen kiezen we een voorkeurs-

scenario dat we uitwerken in een voor-

ontwerp. De inbreng van de bewoners 

maakt een belangrijk onderdeel uit bij de 

keuze voor het voorkeursscenario. 

  

K L A N K B O R D G R O E P  

Denk jij graag mee over de toekomst 

van jouw wijk? Meld je dan aan voor de 

klankbordgroep. In een aantal bijeen-

komsten denk je samen met andere 

buurtbewoners mee over wat er speelt in 

de wijk en welke mogelijkheden voor 

wijkvernieuwing er zijn.  

 

Aanmelden voor de klankbordgroep kan 

door een mailtje te sturen naar  

gildebuurt@wooninc.nl. Vermeld hierin je 

naam, adres, telefoonnummer en e-

mailadres. We ontvangen je aanmelding 

graag uiterlijk 21 juni. 

 

W O N I N G O P N A M E S  

Om een beter beeld te krijgen van de 

bouwkundige staat van de woningen 

brengen medewerkers van KAW steek-

proefsgewijs een bezoek aan een aantal 

woningen in de wijk. Zij nemen graag 

een kijkje in uw hele woning. Je wordt 

hier vooraf persoonlijk voor benaderd en 

om toestemming gevraagd. 

  

De medewerkers van KAW kunnen zich 

altijd legitimeren. Ook tonen zij met een 

brief aan dat zij namens Wooninc. langs-

komen.  

 

O P  W O O N I N C . N L   

Op www.wooninc.nl/service/planmatig-

onderhoud/gildebuurt/ staat meer infor-

matie over de wijkvernieuwing in de  

Gildebuurt. Je vindt er nieuws, presenta-

ties, een globale planning, antwoord op 

de meest gestelde vragen en contactge-

gevens.  

 

V R A G E N ?   

Neem dan gerust contact op met Ilse 

van de Kerkhof, Consulent wonen, via 

gildebuurt@wooninc.nl. 
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