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19.45 – 20.00 Ontvangst met koffie 

20.00 – 20.02 Opening en welkom door de voorzitter 

20.02 – 21.10 “Veranderingen in de Zorg “, door Lenie Scholten en Dominique den Brok. Mevrouw 

Lenie Scholten, is wethouder Zorg en WIJeindhoven van gemeente Eindhoven en 

mevrouw Dominique den Brok is directeur bij zorgorganisatie Lavender. 

21.10 – 21.15 Ontwikkelingen Animali, Aanwezigheid van Dirk Rietberg 

21.15 - 21.20 Notulen ALV van 31 maart 2014 ( te vinden op onze website) 

21.20 – 21.30 Jaarverslag bestuur en verslag werkgroepen  

21.30 – 21.50 Financieel jaarverslag 2014 van de penningmeester. Verslag financiële controle 

commissie 2014 en decharge van de penningmeester. Benoeming van de financiële 

controle commissie. Begroting 2015. 

21.50 – 22.00 Mutaties Algemeen Bestuur. Aftredend en herbenoembaar is Jan Rietdijk, 

portefeuille werkgroepen. Tegenkandidaten kunnen zich melden tot één week voor 

de ALV bij de voorzitter. 

22.00 – 22.15 Rondvraag en sluiting rondom 22.15 uur. Na afloop: informeel samenzijn onder het 

genot van een drankje. 

 

JAARVERSLAG 2014 

 

Verslag van het bestuur 

Bestuurszaken. In het jaar 2014 is het bestuur formeel 6 keer bijeen geweest. Tussentijds werd frequent 

onderling overlegd per email/telefoon over ontwikkelingen en te nemen stappen. Vaste 

agendapunten zijn steeds: ingekomen en uitgaande post, website ontwikkelingen, ontwikkelingen in- 

en informatie vanuit de werkgroepen en ontwikkelingen vanuit de gemeente. Brieven die zijn 

verstuurd door het bestuur zijn te vinden op de website. Het 500ste lid van de vereniging meldt zich 

aan. ALV op 31 maart. Voor notulen zie de website. 

Afvalbakken. Brief naar gemeente in verband met verwijderen van afvalbakken in de wijk. Na deze brief 

is alles weer hersteld.  

Klankbordgroep Herbestemming Gerarduskerk Bestuur neemt zitting in deze klankbordgroep. 

HOV lijn. Brief naar gemeente: pro forma bezwaarschrift, met als doel door middel van dit pro forma 

bezwaarschrift alle relevante stukken te ontvangen voor het opstellen van een definitief 

bezwaarschrift tegen het besluit om de woning aan de Aalsterweg 310 te verkopen en de 

voorgenomen bestemmingswijze ervan. Dit alles om de 44 extra parkeerplaatsen, gerealiseerd op 

grond van een eerder bezwaarschrift uit 2010, tussen de Aalsterweg en het Indoorsportcentrum te 

behouden. Besluit om beroepsschrift in te dienen bij de Raad van State voor 24 december, met als 

doel behoud van de 44 extra parkeerplaatsen tussen de Aalsterweg en het Indoorsportcentrum. In de 

huidige plannen van de gemeente verdwijnen deze intensief gebruikte parkeergelegenheid. 

Lantaarnpalen Eikenburg. Ten behoeve van het vervangen van de lantaarnpalen is in Eikenburg het 

initiatief ontstaan om een vorm te zoeken om de huidige palen te behouden. 
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Genneperparken. Als bewonersvereniging hebben wij zitting in de Klankbordgroep Genneperparken. 

Deze klankbordgroep komt tussen de 6 -8 keer bij elkaar en adviseert de gemeente over zaken die 

samenhangen met dit (Sport)park. Afgelopen jaar is veelvuldig gecommuniceerd over het milieu 

educatiecentrum en de effecten hiervan op “de Boerderij”. De klankbordgroep probeert hierbij voor 

beiden een passende oplossing te vinden. Ook de voortgang van het hockeystadion, de mogelijke 

effecten het goed spelende FC Eindhoven en ook de ontwikkelingen op Eikenburg worden goed 

gevolgd. Als bewonersvereniging hebben wij ons belang ten aanzien van parkeeroverlast steeds 

onder de aandacht gebracht. 

Website. Om te beschikken over een goed communicatie platform, en om aan de nieuwe eisen ten 

behoeve van de werkgroep sociale cohesie te voldoen, wordt de website aangepast door een extern 

bedrijf. Doordat de website diverse malen gehackt is dient daarnaast de reguliere site beter beveiligd 

te worden. Hiervoor wordt een oplossing met professioneel beheer gezocht.  

Welstandsbeleid. Ons standpunt wordt verwoord tijdens hoorzitting met andere wijkverenigingen in de 

stad. Gemeente of welstandscommissie moet periodiek per wijk in gesprek gaan met bewoners om 

criteria en visie vast te leggen voor die wijk. Regie bij gemeente laten.  

Budget werkgroepen. Omdat de werkgroepen de spil vormen van de vereniging, wordt besloten hier 

vanaf 2015 budget beschikbaar te stellen. De werkgroepen worden uitgenodigd om hiervoor een 

begroting in te dienen. Namens de werkgroep sociale cohesie een brief verstuurd naar het Oranje 

Fonds om in aanmerking te komen voor subsidie ter versterking van de leefbaarheid, deze subsidie 

van € 500 wordt toegekend. Lees hierover meer in het verslag van de werkgroep Sociale Cohesie.  

 

Verslag van de werkgroepen 

Werkgroep Animali. Goed nieuws over Animali. Vanaf medio 2015 zal 'Animali Park' worden ontwikkeld 

door de Eindhovense projectontwikkelaar Kero Bouw en Vastgoed BV. De geplande 12 exclusieve 

woningen zijn door architect Joep Hertroijs ontworpen met respect voor bestaande bouw en 

bestemmingsplan. Het terrein wordt op korte termijn bouwrijp gemaakt.  

Werkgroep Verkeersveiligheid. Het afgelopen jaar heeft de Werkgroep Verkeersveiligheid zich vooral 

bezig gehouden met de 30 km zone en de afstemming met de HOV2 projectleider. Na de 

zomervakantie 2014 heeft de werkgroep de 30 km zone in onze wijk weer onder de aandacht 

gebracht. Hierbij zijn spandoeken opgehangen in Eikenburg en de Roosten, maar ook is bij elke 

toegangsstraat naar onze wijken de 30 km op het wegdek verschenen. Ook wordt er nog gekeken of 

het mogelijk is om andere hulpmiddelen in te zetten om de 30km zone onder de aandacht te 

brengen, zoals “verkeersmaatjes” (gele poppen). 

Wat betreft de HOV2 is de werkgroep met de projectleider van de HOV2 overeengekomen om de 

toegang vanaf de Aalsterweg bij het Oriëntal Green House te voorzien van extra drempels om het 

verkeer dat onze wijk vanaf dat punt binnenkomt, af te remmen. Daarnaast is er aandacht besteed 

aan de ventweg om die voor fietsers overzichtelijker en veiliger te maken. De werkgroep blijft alert 

m.b.t. parkeeroverlast bij grote evenementen in het Indoor Sportcentrum. Hierbij wordt steeds 

contact gehouden met de beheerder van Genneper Parken. De werkgroep bestaat momenteel uit 5 

leden, waarvan 2 leden uit de Roosten (Dinie van der Weide, Wim van den Heuvel) en 3 leden uit 

Eikenburg (Benno Beuting, Jac Arts en Jos van den Hooff). 

Werkgroep Zwerfvuil. In 2014 bestond de werkgroep uit 14 gepensioneerde wijkbewoners. Gerbrand 

Rinzema, werker van het eerste uur, zal geen deel meer uitmaken van de werkgroep omdat hij 

verhuisd is. Dit jaar zijn 12 gezamenlijke opruimacties gehouden die in totaal 140 huisvuilzakken 
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hebben opgeleverd naast de gebruikelijke rommel. Opgeteld zijn er sinds het begin van de acties nu 

1.134 zakken gevuld, dus konden we ons ‘verheugen’ in het passeren van een mijlpaal (de 1000ste zak 

is gevuld). Er is € 100,00 beschikbaar gesteld uit de ‘de sociale pot’. Dit is besteed aan gereedschap 

voor de kruidentuin. De leuze “veeg je eigen straatje schoon” blijkt nog steeds niet afdoende aan te 

slaan. 

Werkgroep Sociale Cohesie.  

De werkgroep werkt aan activiteiten vanuit de werkgroep zelf en ondersteunt/stimuleert ideeën 

vanuit wijkbewoners. In dit verslag staat een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van 2014. 

Diverse contacten zijn gelegd met andere organisaties: o.a. Humanitas, Rode Kruis, WIJeindhoven, 

Sint Anna Klooster en de bewonersgroep Gerardusbuurt.  

Om te beschikken over een digitaal communicatieplatform ging veel aandacht uit naar de verbetering 

van de website. Vanuit het bestuur is een derde partij gevraagd een website te ontwikkelen. Hierbij is 

extra aandacht geschonken aan: een eigen gezicht, gebruiksvriendelijkheid bij het aanmelden en 

inloggen en een uitbreiding met twee forumfuncties. Een forum voor vraag en aanbod bij de 

verschillende Sociale Cohesie activiteiten, en een forum voor vraag en aanbod ten aanzien van “Zorg 

voor elkaar”. De ontwikkeling is in de laatste fase.  

Op koningsdag is wijkbreed een flyer/ enquête verspreid, om ideeën en ervaringen onder bewoners 

te peilen. Om de daad bij het woord te voegen, zijn vanuit de werkgroep activiteiten georganiseerd. 

Zo ontstond de “ oppasclub” binnen de wijk – de vraag van jonge gezinnen koppelen aan het aanbod 

van jongeren om oppaswerk te verrichten –. Het bleek een succesformule. Verder is er eens in de 

maand een stilte wandeling op Eikenburg en start een maandelijks buurtdiner voor senioren. De 

boek& filmclub gaat starten bij het in werking treden van de nieuwe website. De nationale burendag 

werd georganiseerd, gesponsord vanuit het Oranje Fonds, met als doel om dit jaarlijks in onze wijk te 

laten terugkeren. Op 24 november bezochten zo’n 50 bewoners de thema avond Sociale Cohesie, 

waar 7 thema’s actief in diverse werkgroepjes werden aangepakt. Prioriteit daaruit is het komen tot 

Straat Contactpersonen en Zorg voor elkaar. Voor het jaar 2015 werd conform de nieuwe spelregels 

van het bestuur een begroting ingediend van €1000, - De werkgroep bestaat uit: Dominique den 

Brok, Anja Maat, Mariëtte Roozeveld van der Ven, Guido en Marianne Theunissen, Sjoerd Bouwman 

en Pieter van Leeuwen.  

Werkgroep buurtpreventie. 

De werkgroep heeft regelmatig contact met onze wijkagent Frans van der Aa. Door middel van de 

website houden wij u op de hoogte van incidenten in de wijk en alle andere zaken die betrekking 

hebben op de veiligheid van onze wijk. Gelukkig kunnen we u gunstig nieuws melden: Het afgelopen 

jaar zien we een significante daling van woning- en auto-inbraken!! In 2014 vonden er in totaal 8 

woninginbraken, 1 diefstal uit woning en 13 auto-inbraken plaats. Tussen 2007 en 2011 was er een 

dalende trend, echter steeg het vanaf jaar 2011 tot en met 2013 van 7x in 2011, 14x in 2012 naar 29x 

in 2013 en in die periode steeg het aantal auto-inbraken van 14x in 2011, 17x in 2012 naar 20x in 

2013. In 2014 werden slechts twee fietsen weggenomen in de wijk! Positief is verder te melden dat 

steeds meer bewoners zich rechtstreeks tot Frans wenden via de mail. Blijf dit vooral doen! Frans is 

bereikbaar via 0900-8844 of frans.van.der.aa@brabant-zo.politie.nl. of twitter : brigadierSTRMaa.  

Samen werken aan de veiligheid in onze wijk. Barbara Hoens en Martien Scheffers 

mailto:frans.van.der.aa@brabant-zo.politie.nl
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