
Het middelpunt van de buurt

De Toeloop: hét nieuwe centrum van Doornakkers en Tongelresche Akkers. Het Eindhovense stadsdeel Tongelre is altijd in 
beweging. Voor de komende jaren staat er een nieuw, allesomvattend centrumplan op stapel: De Toeloop. De Toeloop wordt 
ontwikkeld door Hurks Bouw & Vastgoed en staat voor wonen, winkelen, zorg, scholing en vrijetijdsbesteding. Maar ook voor 
veiligheid en vertrouwen, groen en ontmoeten. Het nieuwe buurtcentrum is opgedeeld in een viertal zogenaamde ‘clusters’. 
Elk met z’n eigen functie en eigen typen woningen of appartementen. De plaats van bestemming is de locatie tussen de wijk 
Doornakkers en het nieuwe Tongelresche Akkers. De Toeloop is er straks dus voor iedereen!

Woon-Zorgcentrum 
Huurappartementen en 
gezondheidscentrum

Plek voor jong en oud

Wonen, winkelen, sport en vrijetijd

Een buurt waar je elkaar kent

Goed voorzien in het Woon-Zorg-
centrum. ‘Mensen langer zelfstandig 
laten wonen’ is één van de uitgangs-
punten van De Toeloop. In het Zorg-
cluster worden alle randvoorwaarden 
geschapen om die doelstelling waar 
te maken. Ruim 120 appartementen
krijgen in dit gebouw een plek in de 
directe nabijheid van winkelvoorzie-
ningen, gezondheidscentrum en veel 
groen. Het nieuwe gebouw wordt aan 
Woonzorgcentrum Tongelre gebouwd, 
zo kunnen nieuwe bewoners gebruik 
maken van de bestaande faciliteiten.

SPIL-gebouw
Onderwijs-, sport-, vrije 
tijds- en sociale voor-
zieningen en wonen 
onder één dak 

Winkelcentrum met 
koopappartementen
Winkels met daarboven 
koopappartementen  

Huurappartementen
Huurappartementen 
voor senioren

Wonen, winkelen, sport en vrijetijd

Wonen, winkelen, sport en vrijetijd

Een buurt waar je elkaar kent

Een buurt waar je elkaar kent

Een ontmoetingsplek met karakter



De Toeloop, schakel 
tussen oud en nieuw

Actief bezig zijn in het SPIL-gebouw. Nog even en er is van alles te doen in De Toeloop, vooral op de plek waar het 
SPIL-gebouw wordt gehuisvest. De term ‘SPIL’ staat voor SPelen, Integreren en Leren. Onderwijs, sport, vrije tijd en 
wonen komen in het SPIL-gebouw samen. Zo worden consultatiebureau, peuterspeelzaal, kinderdagopvang, naschoolse 
opvang en de basisschool in hetzelfde gebouw ondergebracht. Ook sport- en vrijetijdsfaciliteiten, de buurtinfowinkel en het 
jongerencentrum vinden hier een plek. Kortom: er is veel te beleven in het SPIL-gebouw. Onder hetzelfde dak, maar strikt 
gescheiden van al deze faciliteiten, komen er huurappartementen.

Ten zuiden van het Winkelcentrum verrijst het Wooncluster met circa 84 huurappartementen voor senioren. Naast veilige, 
rolstoeltoegankelijke appartementen kenmerkt het appartementencomplex  zich door een gezellig binnenhof met veel 
groen. Bewoners van deze appartementen hebben vanzelfsprekend alle denkbare voorzieningen voor zorg, welzijn en de 
dagelijkse boodschappen binnen handbereik.

Een Toeloop van mensen, niet van auto’s. De Toeloop is een plek waar mensen vrij baan krijgen en auto’s zo veel mogelijk 
uit het zicht worden gehouden. Dit betekent dat er vooral ondergronds wordt geparkeerd in drie parkeergarages. 
Het bestaande groen wordt waar mogelijk gehandhaafd en de bestaande speelvoorzieningen komen terug in het centrum. 
De nieuwe wandelpaden door ‘het veld’ nodigen straks uit om een ‘frisse neus’ te halen.   

De Toeloop in de nabije toekomst. Momenteel werken alle betrokken partijen volop aan de totstandkoming van De Toeloop. 
De planning voor de komende tijd ziet er als volgt uit:
• Eind 2006: start bouw Woon-Zorgcentrum;
• Medio 2007: start bouw SPIL-gebouw;
• Medio 2008: oplevering Woon-Zorgcentrum;
• September 2008: oplevering SPIL-gebouw.
De planning met betrekking tot het buurtwinkelcentrum en appartementengebouwen wordt in een later stadium vastgesteld. De planning met betrekking tot het buurtwinkelcentrum en appartementengebouwen wordt in een later stadium vastgesteld. 

Meer informatie? Wilt u meer informatie over wonen in De Toeloop? Neem dan een kijkje op www.detoeloop.nl of neem 
contact op met Hurks Bouw & Vastgoed: detoeloop@hurks.benv.nl of telefoon 040 - 26 26 200. 

Initiatiefnemers, plannenmakers en betrokkenen. Hurks Bouw & Vastgoed / Gemeente Eindhoven / Vitalis Zorggroep / 
WOONBEDRIJF / SKPO / Korein / Loket W / Zuidzorg / Buurtinfowinkel.

Voor ieder wat wils in het winkelcentrum met 
koopappartementen. Natuurlijk is De Toeloop niet 
compleet zonder een buurtwinkelcentrum. In het 
Winkelcluster aan ’t Plein zullen complete winkelvoor-
zieningen, waaronder een supermarkt, aanwezig 
zijn. Een uitkomst voor de bewoners van De Toeloop, 
maar ook voor de bewoners van Doornakkers en 
Tongelresche Akkers. Boven de winkels staan circa 
46 royale koopappartementen gepland en een riante 
collectieve daktuin. Parkeren is mogelijk in een veilig 
gelegen garage.


