
 
 
 
 
 

 
Kamer van Koophandel: 40240080 - Secretariaat: Jennerlaan 26, 5644 DT Eindhoven 

 IBAN Bank: NL79INGB0006560066   www.eikenburg-deroosten.nl    Eikenburg - De Roosten 

1 

 

Jaarverslag Bewonersvereniging Eikenburg De Roosten 2016 
 
Bestuurszaken 
In 2016 is het bestuur zeven keer formeel bijeen geweest. Daarnaast werd er regelmatig op 
andere wijze overlegd. Agendapunten waren onder andere:  

 Bespreking met werkgroep buurtpreventie en kennismaking met de nieuwe 
wijkagent 

 Informatie vanuit de werkgroepen o.a. verkeersveiligheid, zwerfvuil, sociale cohesie 

 Presentatie nieuwe logo door Martin Bobbink 

 Ontwikkeling van de website 

 Thema Kruidentuin is werkgroep geworden (onder vlag van de vereniging) 

 Eikenburg welstandvrij? 

 Archief van de vereniging 

 Opslag en beheer tenten en tafels (gekocht van de subsidie) 

 Op weg naar gebiedsprogramma met Bewonersplatform Stratum 

 Klankbordgroep Genneper parken, waaronder masterplan en ontwikkelingen 
zwembad, Vrienden Levend erfgoed Gennep 

 Vrijwilligersverzekering gemeente Eindhoven 

 Bestemmingsplan Stratum buiten de ring 

 Opening speeltuin  

 Subsidieaanvraag gemeente Eindhoven  

 Samenwerking met Stichting Sint Annaklooster 

 Onderlinge verwachtingen en communicatie 

 Financiën  
Op de ALV op 14 maart zijn de nieuwe bestuursleden Lisette Thijssen en Dominique den 
Brok (voorzitter) benoemd en is afscheid genomen van Guido Theunissen (voorzitter) en 
Johan Gielen. Pieter van Leeuwen is herbenoemd. De wijzigingen zijn gemeld bij de Kamer 
van Koophandel. 
 
Vrijwilligers 
Bij bewonersvereniging Eikenburg de Roosten zijn meer dan 100 vrijwilligers actief. Toch zijn 
we nog steeds op zoek naar mensen die zich in willen zetten om onze buurt nog 
aantrekkelijker te maken. Hebt u belangstelling voor een bepaald onderwerp of bepaalde 
werkgroep: laat het ons weten! U bent van harte welkom! 
 
Subsidie 
Het aanvragen van subsidie voor activiteiten in straten en wijken kon voor 2016 alleen door 
een rechtspersoon (bijvoorbeeld een vereniging of stichting). Het bestuur heeft aangeboden 
dit ook te willen doen voor activiteiten in onze wijk die niet direct onder de vlag van de 
bewonersvereniging vallen maar wel een beroep doen op (co)financiering (bijvoorbeeld 
organisatie Koningsdag). 
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Vanuit de werkgroepen 
Werkgroep Animali 
Oplevering acht woningen eind 2016, volgende vier te verwachten medio 2017. Het 
poortgebouw wordt ook opgeknapt. 

 
Buurtpreventie 
In mei 2016 is onze vaste wijkagent Frans van der Aa met pensioen gegaan. Hij is opgevolgd 
door Lydie Thomassen. Voorts hebben zich eind 2016 twee nieuwe kandidaten, Cor 
Boekema uit de Roosten en Joep van Hoorn uit het Florapark, gemeld om de zeer ervaren 
werkgroep leden Martien Scheffers en Barbara Hoens te gaan vervangen. Overdacht zal eind 
januari 2016 plaatsvinden. 
 
Werkgroep Kruidentuin 
De bordjes in de kruidentuin zijn vernieuwd. De leden van de werkgroep zorgen dat alles groeit en 
bloeit en dat u de kruiden kunt plukken voor eigen gebruik. 

 
Werkgroep Sociale cohesie 
De werkgroep sociale cohesie was in 2016 naarstig op zoek naar nieuwe leden om nog beter 
de leefbaarheid in onze wijk voor jong en oud te vergroten.  
Er is een dekkend netwerk van straatcontactpersonen die dat ieder op eigen wijze in hun 
eigen straat vormgeven. In 2016 is er een mantelzorgondersteuners-groep ingericht met al 
een geslaagde match. 
De oppasclub en het seniorendiner hebben wederom een succesvol jaar gekend. Ook de 
Burendag met jeu-de-boules wedstrijd bracht veel gezelligheid en is bezocht door meer dan 
125 buurtgenoten. Op de burendag is gestart met het maken van boekenkastjes (mini-bieb) 
waarvan er al een drietal in onze wijk staan. 
Er is een opzet gemaakt om samen met St Annaklooster op structurele basis wijk-activiteiten 
te gaan organiseren. Dit is op de jaarlijkse sociale cohesie avond nader verkend met 
wijkbewoners. Op deze avond stond het thema ‘Zorg, Buren en vrijwilligerswerk’ centraal. 

 
Werkgroep Verkeersveiligheid 
• In overleg met gebiedscoördinator zijn bij de oversteek van Pasteurlaan naar 

Landsteinerlaan borden geplaatst en zgn. bliksemflitsen op de rijweg aangebracht om 
automobilisten op de Roostenlaan te wijzen op overstekende fietsers/voetgangers. 

• De verkeersmaatjes zijn verspreid onder enkele bewoners daar waar kinderen op de 
straat spelen. Daarbij is uitdrukkelijk gemeld dat de verkeersmaatjes eigendom blijven 
van de wijkvereniging en de bewoners daar tijdelijk zorg voor dragen. Wanneer de 
maatjes niet meer nodig zijn, bijv. omdat de kinderen niet meer op straat spelen, deze 
teruggegeven worden aan de contactpersoon verkeersveiligheid. 

• Er is blijvend overleg met de gebiedscoördinator voor Stratum al dan niet vergezeld 
door een verkeersdeskundige. In 2016 zijn de volgende punten aan de orde geweest: 

1. Kruising Floralaan-West en Florapark (2x aan de orde geweest en ter plekke 
bekeken met verkeersdeskundige, geen wijzigingen). 

2. Fietsverkeer Roostenlaan. Verbodsorden voor fietsers geplaatst op de rijweg om 
deze naar het naastgelegen fietspad te krijgen. 
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3. Kruisingen Vesaliuslaan en Pasteurlaan met Roostenlaan. Bestaande markeringen 
worden vernieuwd. 

4. Kruisingen Schweitzerlaan met Marie Curielaan zijn gelijkvloers gemaakt zodat de 
algemene regel in een 30 km zone “alle verkeer van rechts heeft voorrang” 
duidelijker wordt. 

5. Kruisingen Schweitzerlaan met Landsteinerlaan (of Roostenlaan) en Sassenlaan 

worden zeer waarschijnlijk voorzien van verhogingen om de snelheid af te 

remmen.Op de Schweitzerlaan richting Fleminglaan worden heel misschien 

parkeervakken op het wegdek aangebracht om de rijweg optisch smaller te 

maken en daardoor de snelheid er te verminderen. 

• De 30km spandoeken zijn weer gebruikt aan het begin van het nieuwe schooljaar. 
• Er zijn in begin december in de Pasteurlaan en de Vesaliuslaan  SID’s geplaatst (kastjes 

die aangeven hoe hard je rijdt) voorzien van een smiley.  Hierdoor werd het rijgedrag in 
positieve zin beïnvloed. Over het algemeen werd er op de Vesaliuslaan te hard gereden 
en op de Pasteurlaan hield men zich redelijk aan de snelheid.  

 

Werkgroep Zwerfvuil 
Het jaar 2016 is uitermate triest geëindigd. Op 18 december is Hein Boekema, werker van 
het eerste uur, door een noodlottig ongeluk overleden. Zijn inzet en motivatie was een 
voorbeeld voor ons allen, we zullen hem node missen. 
In oktober konden we een nieuw lid verwelkomen, Ad Jansen, zodat het totaal aantal leden 
op 15 bleef. 
Op 6 oktober was er een bijeenkomst op het Joriscollege, waar een aantal maatregelen door 
de conciërge werd medegedeeld. Zo mogen de leerlingen in de pauze het schoolterrein niet 
verlaten. Of deze maatregelen zullen werken valt vooralsnog te bezien. De beheerder van 
het AH-filiaal aan de Roostenlaan was ook aanwezig en zegde toe ervoor te zorgen dat de 
omgeving van dat filiaal schoongehouden zal worden. 
Voor het seniorendiner is een bedrag van € 199,40 uit de ‘zwerfvuilpot’ ter beschikking 
gesteld.  
De firma Ploegmakers heeft ook dit jaar weer volop ondersteuning geboden. 
Er zijn 10 opruimacties gehouden en de ‘buit’ bestond uit 120 huisvuilzakken alsmede 
diverse attributen (fietsbanden, kentekenplaten, reclamemateriaal). 
Aan de leuze “veeg je eigen straatje schoon” wordt nog steeds (te) weinig gehoor gegeven. 
 
Klankbordgroep Gennerparken 
Bewonersvereniging Eikenburg- De Roosten is een van de vele organisaties die betrokken 
zijn bij het behoud van Genneperparken als groen en uniek recreatiegebied. In 2016 is onder 
andere gesproken over: 

• Nieuwe invulling zwembad De Tongelreep 
• Vervolg haalbaarheidsonderzoek Park&Ride 
• Grote evenementen 
• Geluidsoverlast, parkeeroverlast en verkeersveiligheid 
• Masterplan Genneperparken 

De verslagen van de bijeenkomsten vindt u op de website. 
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Ontwikkelingen landgoed Eikenburg 
De verbouwing van het kloostercomplex is in volle gang. In het voorjaar verwachten we de 
eerste nieuwe bewoners welkom te kunnen heten binnen onze bewonersvereniging. 
 
Speelveld Pasteurlaan-Van Swietenlaan 
In 2016 heeft het speelveld dankzij een aantal energieke wijkbewoners opnieuw ingericht. 
Burgemeester Van Gijzel heeft de speeltuin formeel geopend omdat dit zo’n bijzonder 
buurtinitiatief was: van ontwerp tot uitvoering: aan alles is meegewerkt! 
 
Ontwikkelingen website in 2016. 
Ook dit jaar is er weer volop geïnvesteerd in de website. Geen grote en grootste dingen, 
maar veel kleine verbeteringen. De manier waarop berichten worden geplaatst is veranderd, 
de ‘clubje’ functie is verbeterd op diverse kleine punten, je kunt nu documenten plaatsen in 
je clubje, en je kunt berichten sturen aan de geregistreerde leden van de site.  De 
belangrijkste functies van de site zijn: 

 Blog functie, het nieuws in onze wijk 

 Verenigingsfunctie: relevante informatie over onze vereniging en wijk 

 Vraag en aanbod bij elkaar brengen: onze eigen marktplaats! Ontdek de verschillende 

categorieën  

 Word lid een van onze buurt-clubjes dan kun je dit gebruiken voor de onderlinge 

communicatie 

 Agenda: wat is er te doen de komende tijd? Informeer elkaar! (Deze functie gaan we 

nog verbeteren.) 

 
NB. Mocht u moeite hebben met inloggen op de website meldt dit dan aan de webmaster 
Pieter van Leeuwen: webmaster@eikenburg-deroosten.nl 


