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Algemene ledenvergadering van Bewonersvereniging  Eikenburg - De Roosten 
14 maart 2016  in COVS De Stip, Bram Venemanlaan 5 
 
19.45 - 20.00   Ontvangst met koffie. 
20.00 - 20.02   Opening en welkom door de voorzitter. 
20.02 - 20.30   Woningstichting Trudo heeft het landgoed Eikenburg (30 hectare), inclusief  gebouwen, in 

erfpacht. De heer Jos Goijaerts, Programma en Projectmanager Stichting Trudo, verhaalt 
over de herontwikkeling en de toekomst van het landgoed. 

20.30 - 21.00   Age Opdam van de Genneperhoeve vertelt over ontwikkelingen bij de hoeve. 
21.00 - 21.05   Notulen ALV van 23 maart 2015 (te vinden op onze website) 
21.05 - 21.20   Jaarverslag bestuur, verslag werkgroepen en verslag website 
21.20 - 21.40 Financieel verslag 2015, verslag  kascommissie en decharge van de penningmeester. 

Benoeming kascommissie 2016 en toelichting begroting 2016. 
21.40 - 21.45  Verslag Werkgroep Sociale Cohesie. 
21.45 - 21.50 Presentatie nieuw logo door Martin Bobbink. 
21.50 - 22.00   Bestuursmutaties: aftredend Guido Theunissen en Johan Gielen. Ter benoeming  
  voorgestelde bestuursleden: Dominique den Brok en Lisette Thijsen. Aftredend en 

herbenoembaar is webmaster Pieter van Leeuwen.  
  Buurtbewoners die zich kandidaat willen stellen als bestuurslid kunnen zich  
  schriftelijk melden vóór aanvang van de vergadering bij de voorzitter, voorzien van  
  een voordracht van tenminste tien leden. 
22.00 - 22.15   Rondvraag en sluiting. 

Na afloop: informeel samenzijn onder het genot van een drankje. 
 
JAARVERSLAG  2015 
 
VERSLAG VAN HET BESTUUR 
Bestuurszaken 
In het jaar 2015 is het bestuur formeel 9 keer bijeen geweest. Tussentijds werd frequent onderling 
gecommuniceerd over ontwikkelingen en te nemen stappen. 
Vaste agendapunten zijn steeds onder meer: website, voortgang werkgroepen, ontwikkelingen vanuit de 
gemeente en functie bewonersvereniging. Brieven die zijn verstuurd door het bestuur zijn te vinden op de 
website.  
Op 23 maart 2015 vond de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering plaats met ruim 100 aanwezigen leden. 
Voor de notulen zie onze website. 
 
Januari/Februari/Maart 
Gespreksonderwerpen: Voorbereiding ALV, vernieuwing en beveiliging website, ingediende begrotingen 
werkgroepen. 
Kennismaking met onze nieuwe contactpersoon bij de gemeente: gebiedscoördinator Henri Verbruggen. Na 
vruchteloze gesprekken met de gemeente om de 44 toegezegde parkeerplaatsen bij het Indoor 
Sportcentrum te behouden wordt een beroepsschrift ingediend bij de Raad van State. 
Bestuur aanwezig op de bijeenkomst in het stadhuis over welstandsbeleid en neemt deel aan de 
klankbordgroep over Herbestemming Gerarduskerk. 
Bewoners van de wijk Eikenburg komen op 11 februari bijeen op uitnodiging van de gemeente om te 
stemmen over de lantaarnpalen in hun wijk. Lees het verslag hierover in de nieuwsbrief (website) van 
november 2015. 
 
April/Mei/Juni 
Lisette Thijssen (Hippocrateslaan) komt het bestuur versterken. Haar benoeming wordt voorgesteld op de 
ALV van maart 2016.  
Bestuur tekent beheerovereenkomst met de gemeente aangaande de kruidentuin. 
Aanvraag subsidie voor burendag bij Oranjefonds, waarna € 450 wordt toegekend (zie verslag werkgroep 
Sociale Cohesie). 
De Raad van State stelt de bewonersvereniging in het gelijk. Ondertussen verleende de gemeente een 
omgevingsvergunning tot afwijking van het bestemmingsplan van het terrein bij de Tongelreep en de Willem 
Ellschotlaan.  
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De Raad van State bepaalt verder dat de parkeerplaatsen gecompenseerd dienen te worden bij grote 
publieksaantrekkelijke evenementen en piekbelasting voor een periode van 5 jaar. Ook komt de openstelling 
op het terrein slechts te vervallen, wanneer in de toekomst de drie te voorziene nieuwe 
parkeervoorzieningen in de Genneper Parken zijn verwezenlijkt.  
 
Juli/Augustus/September 
Dominique den Brok (Fleminglaan) komt het bestuur versterken. Haar benoeming wordt voorgesteld op de 
ALV van maart 2016. 
Op grond van inventarisatie vanuit de werkgroepen en bestuur wordt met succes bij de gemeente subsidie 
ad € 4.095 aangevraagd voor het jaar 2016. 
 
Oktober/November/December 
Nieuwsbrief wordt verspreid onder alle bewoners in de wijk Eikenburg – de Roosten. 
Bestuur is aanwezig bij de klankbordgroep bijeenkomst Herbestemming Gerarduskerk en bij de presentatie 
van de gemeente Bestemmingsplan Stratum. 
Gesprek met Trudo over herontwikkeling Landgoed Eikenburg. 
Start voorbereiding ALV van 2016. 
Wandeling bestuur en bewoners met Tom van Duren, bomen architect buitengebied, in verband met 
voornemen tot kappen van bomen op de Roostenlaan en Hippocrateslaan. 
Werkgroepen aangeschreven om begroting in te dienen voor 2016. 
Subsidie verzoek Eikfestijn, een bedrag wordt toegekend van € 350.- 
De nieuwe website is klaar en gaat “live”. 
Nieuwe spelregels worden afgesproken over financiële bijdragen vanuit de bewonersvereniging voor 
activiteiten van bewonersinitiatieven (zie de nieuwsbrief van november). 
Aan alle actieve leden van de werkgroepen wordt een kerstkaart verstuurd met dank vanuit bestuur. 
 
VERSLAG WERKGROEPEN 
 
Werkgroep Sociale Cohesie:  
De werkgroep werkt aan ideeën c.q. activiteiten vanuit de werkgroep zelf en ondersteunt c.q. stimuleert 
ideeën vanuit de wijkbewoners. In dit verslag staat een samenvatting van de belangrijkste activiteiten van 
2015. De werkgroep kwam in 2015 9 keer bij elkaar.  
Diverse contacten zijn gelegd met andere organisaties: o.a. Platform Zorgzame Buurt, bewonersgroep 
Gerardusbuurt (bestemming Gerarduskerk), Wij Eindhoven, Lumensgroep (dag van de dialoog). 
 
Er is in het jaar 2015 veel tot stand gekomen: 
De oppasclub – de vraag van jonge gezinnen koppelen aan het aanbod van jongeren om oppas te verrichten 
– en het buurtdiner voor senioren iedere zes weken in de locatie Oase, op landgoed Eikenburg, door de 
Kookbrigade. Het zijn succesformules. 
Straatcontactpersonen: inmiddels heeft bijna iedere straat er één of meerdere. Belangrijk! Op 24 maart 2015 
kwamen de Straatcontactpersonen voor het eerst bij elkaar om te werken aan de beoogde doelstellingen.  
Na het volledig live gaan van de website zal de vraag- en aanbodfunctie worden gebruikt. Geplande 
activiteiten stokten helaas door het lang uitblijven van het technisch goed functioneren van de nieuwe 
website (vraag en aanbodfunctie). 
Een breiclub en honden oppasclub kwam tot stand. 
Een subsidieverzoek werd ingediend bij het Oranjefonds ten bedrage van €450, - en werd toegekend. Het 
bedrag is besteed aan opbergbanken voor de Jeu de Boules club en de Kruidentuin. 
Voor de tweede keer werd Burendag gevierd in de wijk op 27 september (een jaarlijks terugkerend festijn), 
aanwezig circa 120 buurtbewoners. In samenwerking met de club Jeu de Boules Eikenburg – de Roosten, 
speelden teams uit straten om de “Premier Grand Prix Des Rues”. 
De Sociale Cohesie avond op 16 november met als thema “Goed Buurmanschap “ werd bezocht door 52 
buurtbewoners uit verschillende straten. 
4x per jaar werd een Nieuwsbrief verspreid over alle huizen in de wijk Eikenburg – de Roosten. 
Voor het jaar 2016 heeft de werkgroep een begroting ingediend bij de vereniging ten bedrage van € 1.210,-. 
De werkgroep bestaat per 1 januari 2016 uit: Dominique den Brok, Anja Maat, Mariëtte Roozeveld van der 
Ven, Guido Theunissen en Marianne Theunissen – Jansen en Pieter van Leeuwen. Sjoerd Bouwman heeft 
zich afgemeld en de werkgroep is op zoek naar één of twee nieuwe leden. 
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Animali:  
Van de twaalf kavels zijn er negen verkocht en in aanbouw. Van de overige drie staat er één in optie. Over 
de rest van Animali Park zijn nog geen ontwikkelingen bekend. 
 
Werkgroep Zwerfvuil: 
Samenstelling: In 2015 bestond de werkgroep uit 16 gepensioneerde wijkbewoners.  
We konden twee nieuwe leden verwelkomen: Jos Huibers en Willem Vetter. 
Acties: Dit jaar zijn 10 gezamenlijke opruimacties gehouden die in totaal 105 huisvuilzakken hebben 
opgeleverd naast de gebruikelijke rommel. T.o.v. 2014 is dat een afname van 25 % (wordt men mogelijk 
meer milieubewust?). 
Opgeteld zijn er sinds het begin van de acties nu 1.239 zakken gevuld. 
Gemiddeld werd er door 8,8 leden aan de acties deelgenomen. 
Overige zaken: we werden verrast door het aanbod van de firma Ploegmakers die ons wilde ondersteunen. 
Dat aanbod hebben we in dank aanvaard. 
Zorgenkindjes blijven het Joriscollege (Roostenlaan) en de Aalsterweg. Daarnaast wordt het windbestendig 
stapelen van oud papier nog steeds onvoldoende beseft. 
 
Werkgroep Buurtpreventie: 
Gelukkig kunnen we u melden dat er een dalende lijn is geweest met inbraken in 2015. 
Het afgelopen jaar is er door politie district Eindhoven flink geïnvesteerd in de HIC-(High Impact Crime) 
feiten woninginbraken, overvallen en straatroven (WOS). Veel acties (preventief en  repressief) zijn op touw 
gezet, vele aanhoudingen zijn verricht en partners (gemeente, stadstoezicht, buurtpreventieteams etc.) 
hebben de nodige inspanningen verricht. In 2014 was er al een flinke daling, deze heeft zich echter 
doorgezet. 
Het aantal auto-inbraken, diefstal van fietsen, bromfietsen, auto’s (airbags) is iets gestegen. 
Positief is verder te melden dat steeds meer bewoners zich rechtstreeks tot wijkagent Frans van der Aa 
wenden via de mail. 
Blijf dit vooral doen! Frans is bereikbaar via 0900-8844 of frans.van.der.aa@politie.nl en op twitter: 
brigadierSTRMaa. 
Wij zijn als buurt ook aangesloten bij Nextdoor. Dat is een app die u kunt downloaden op uw telefoon. 
U krijgt dan rechtstreeks melding als er iets gaande is in de buurt wat belangrijk is. Wilt u uitgenodigd 
worden voor Nextdoor stuurt u een mailtje naar: barbarahoens@gmail.com Ook kunt u nog steeds alle 
informatie over onze buurt bekijken op de website: www.eikenburg-de roosten.nl. 
 
Werkgroep Verkeersveiligheid: 
Afgelopen jaar heeft deze werkgroep zich bezig gehouden met de 30 km zone en sluipverkeer. 

 Na elke zomervakantie worden door de werkgroep voor een periode van 2 maanden 30km 
spandoeken opgehangen in Eikenburg en de Roosten; 

 De “verkeersmaatjes” (groene poppen) op plekken waar kinderen op straat spelen worden medio 
2016 geplaatst; 

 Er is geprobeerd de parkeeroverlast op de hoek FloralaanWest-Florapark onder de aandacht te 
brengen van de verkeersdeskundigen van de gemeente; helaas is er niet gereageerd. Wordt 
opnieuw gedaan; 

 De werkgroep constateert dat de meeste automobilisten zich redelijk goed aan de 30km houden in 
de wijk. Echter door een aantal wordt nog te hard en soms veel te hard gereden in onze wijk. Ook 
door wijkbewoners; 

 Er is tevredenheid omtrent de nieuwe veilige oversteek bij de Vesaliuslaan/Aalsterweg en de 
toegang tot de ventweg vanaf de Aalsterweg ter hoogte van Oriëntal Greenhouse; 

 Er is nog te veel sluipverkeer op de Vesaliuslaan/Schweitzerlaan en Pasteurlaan. Dat is nog een 
aandachtspunt voor het komend jaar.  

De werkgroep bestaat momenteel uit 5 leden: Dinie vanderweide en Wim van den Heuvel (beiden 
Roosten) en Benno Beuting, Jac Arts en Jos van den Hooff (Eikenburg). 
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