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Nieuwsbrief

De coronacrisis
heeft gevolgen voor
iedereen, zo ook voor
ondernemers. Ondanks
het feit dat we
elkaar niet kunnen
ontmoeten, willen we
door middel van deze
nieuwsbrief u
updaten over wat er op
uw terrein gebeurt.

PROJECT DILLENBURGSTRAAT

Het project Dillenburgstraat is een heel eind op scheut. Op 11 februari jl. is het
ontwerp gepresenteerd in het Centraal Verkeers Overleg. Hierin zitten adviseurs
vanuit verschillende organisaties van verkeer en transport, denk hierbij aan
bijvoorbeeld de taxibranche, de brandweer en de fietsersbond. Tevens zijn de
ondernemers van de Dillenburgstraat benaderd voor input.

Inmiddels is er ook een kostenraming aangevraagd, zodra die
ontvangen is wordt ook duidelijk of het project financieel op het juiste spoor
zit.

In het ontwerp is veel groen toegepast, zodat er een groene wandelroute
gerealiseerd kan worden. Deze wandelroute zou eventueel ook doorgetrokken
kunnen worden over de aanliggende straten in de Hurk wanneer hier groot
onderhoud gaat plaatsvinden. (Dit sluit mooi aan bij onze verduurzamingsplannen)

Komende week zal er een overleg plaatsvinden met de communicatieadviseur en
de gebiedscoördinator en dan zal er verdere communicatie volgen.



HERONTWIKKELING HASTELWEG 287

Woningbelang (een woningcorporatie gevestigd in
Valkenswaard), is voornemens haar locatie aan de Hastelweg
287, beter bekend als de voormalige marechausseekazerne, te
gaan herontwikkelen. Woningbelang is sinds 2019 in gesprek
met de gemeente Eindhoven over de mogelijkheden voor deze
locatie. De gemeente heeft aangegeven de locatie graag
opnieuw ingevuld te willen zien met sociale huurwoningen,
omdat daar een groot tekort aan is. Woningbelang heeft dit
opgepakt en is aan de slag gegaan om de
herontwikkelingsmogelijkheden te bekijken. Hiervoor hebben we
FAAM architects en Tom van Tuijn stedenbouw, beide gevestigd
in Eindhoven, gevraagd om wat studies te maken voor deze
locatie. Hieruit is een schetsontwerp ontstaan voor een gebouw
dat ruimte biedt voor circa 80 appartementen.

Inmiddels zijn de onderzoeken uitgevoerd die noodzakelijk zijn
voor de bestemmingsplanprocedure en is een concept
bestemmingsplan ter toetsing aangeleverd bij de gemeente. Één
van de onderzoeken betreft een ‘milieuzoneringsonderzoek’,
daarin wordt onderzocht of de geplande nieuwbouw invloed heeft
op de omliggende bedrijven c.q. of deze bedrijven ‘last’ krijgen
van de geplande nieuwbouw.
De conclusie uit dat onderzoek luidt:
“Uit de milieuzoneringsanalyse blijkt dat er geen
belemmeringen zijn ten aanzien van de geprojecteerde
woningbouw voor het plan Hastelweg in relatie tot de omliggende
bedrijvigheid en de bij deze bedrijvigheid horende
milieuaspecten ‘geur’, ‘stof’ en ‘gevaar’. De voorgenomen
plannen zullen bovendien de omliggende bedrijven niet (verder)
beperken in hun huidige (vergunde) of toekomstige
bedrijfsvoering, mede gezien het feit dat op dit moment reeds in
het plangebied woningen aanwezig zijn (zowel de bestaande
woningen Hastelweg 275 t/m 285 (tussen het plangebied en het
Beatrixkanaal) als het begeleid wonen door 20 á 25 personen in
het pand op de planlocatie.”

Wij verwachten dat de procedure ergens aan het einde van
het eerste kwartaal van 2021 zal starten in de vorm van een
ontwerp-bestemmingsplanprocedure. Op dat moment worden ook
de schetsontwerpen openbaar gemaakt en een nadere
toelichting gegeven (in welke vorm is op dit moment – i.v.m. de
corona-beperkingen – nog onduidelijk). Omwonenden en
belanghebbenden kunnen dan hun zienswijzen indienen.

Een aantal van onze ondernemers
hebben hun activiteiten drastisch
moeten omgooien. En wat een
prachtige resultaten zijn daar
neergezet. Niet alleen individueel
maar er is ook samengewerkt. 
Als je in het kort je verhaal wil doen en
dit wil delen met je collega-
ondernemers op ons terrein laat het
ons weten. Ook als je een actie hebt
die je graag wil delen. We moeten
elkaar tenslotte blijven steunen.

Trots op onze collega-

ondernemers

In verband met Corona kent onze
agenda in 2021 geen vaste data,
maar we hebben wel al wat data
“gepland”. Wij hopen samen met u
dat deze activiteiten weer
opgepakt kunnen worden.
De bestuursvergaderingen vinden
via Teams of indien mogelijk op
een veilige locatie plaats. Houd de
agenda in de gaten zodra de
RIVM richtlijnen versoepelen
kunnen de geplande data definitief
worden.

agenda



Beste leden van OK De Hurk,

Per 25 januari 2021 zijn wij, Joanknecht, te vinden op Beemdstraat 36 in Eindhoven. 
We hebben een fijne ontmoetingsplek gerealiseerd met volop mogelijkheden om samen
te werken met collega’s, klanten en relaties. Onze nieuwe thuisbasis faciliteert en
ondersteunt onze manier van samenwerken nog beter. 

We kijken ernaar uit om op De Hurk aan de slag te gaan, elkaar te ontmoeten en te
inspireren. 

Bij Joanknecht streven wij ernaar de ondernemer en diens onderneming in elke levens-
en ondernemersfase te ondersteunen en beter te maken. We leveren een breed pakket
aan diensten primair gericht op het familiebedrijf. We hebben een hechte band met de
Brainportregio en zijn zowel nationaal als internationaal actief. 
Bij Joanknecht maken we toekomst, samen. 

We kijken ernaar uit jullie te ontvangen en beter te leren kennen. 
 
Hartelijke groet, team Joanknecht

Beste leden van Ok De Hurk,

Mijn naam is Bas de Bruijn, vestigingsmanager van Rexel Eindhoven, gevestigd op Fijenhof 3
in Eindhoven.
Rexel Nederland B.V. is dé meedenkende partner voor alle professionals op het gebied van
elektrotechniek. Wij brengen als verbindende factor in de markt klanten, leveranciers en
alle andere partijen in de installatiebranche bij elkaar. Met het kenmerkende
inlevingsvermogen helpen we onze klanten met ‘het bouwen van Nederland’. Een ambitie
die we waarmaken met de juiste producten, efficiënte oplossingen en ondersteunende
diensten. Rexel kiest voor een pro-actieve rol bij het inspireren en informeren van haar
klanten, zo spelen we in op thema’s als duurzaamheid, circulair bouwen, digitalisering en
nieuwe serviceconcepten.

Wat ik kom brengen in dit netwerk is de kennis van hoogwaardige, innovatieve en duurzame
elektrotechnische producten en diensten op het gebied van procesoptimalisatie, techniek
en energiemanagement.

Wat ik kom halen in dit netwerk is kennis en het ontmoeten van de mensen achter de
bedrijven op de Hurk. 

De winkel aan de Fijenhof 3 is geopend van 07:30 tot 17:00 uur.
Bezoek onze website voor meer informatie: www.rexel.nl

joanknecht

E V E N  V O O R S T E L L E N

rexel eindhoven

Heb je suggesties? Neem contact op met Manuela de Heer via: info@okdehurk.nl


