Jaarverslag 2017
Bestuur
Het bestuur is in 2017 in totaal 8x bijeen geweest en heeft daarnaast tussendoor op andere wijze
onderling afstemming gezocht. De volgende onderwerpen zijn aan de orde geweest:
• ALV, jaarverslagen en begroting;
• Voortgang en oprichting nieuwe werkgroepen;
• Vormgeving nieuwsbrieven; doorontwikkeling website;
• Verhuizing RPC naar terrein Tivoli (Heihoef);
• Plan Park & Ride Aalsterweg en andere ontwikkelingen Genneper Parken;
• Opvolging vertrekkende bestuursleden;
• Subsidieaanvraag diverse activiteiten en waarderingssubsidie;
• Verdunning en kap bomen landgoed Eikenburg;
• Vervolg verkenning MIRT/ A76; vervanging en verhuur partytenten;
• Acties i.v.m. dalend ledenaantal; vrijwilligersfeest;
• Verzoek AED (defibrillator);
• Nieuwe wijkbewoners op landgoed Eikenburg;
• Informatie nieuwe leden.
Het bestuur is erg blij dat ruim 100 wijkbewoners zich in willen zetten als vrijwilliger in onze wijk,
kortdurend of langdurig, vanuit hun expertise of belangstelling. Elke vorm is mogelijk en welkom. Zo
zijn er in 2017 twee nieuwe werkgroepen gevormd die het bestuur adviseren m.b.t. gevolgen
verhuizing RPC en m.b.t. verzoek plaatsing AED. Een bloeiende wijk waarin het goed toeven is vraagt
bij een terugtredende overheid ook om dergelijke inzet. Wij willen graag voortbouwen op deze
ontwikkeling! Om eenieder voor zijn inzet te bedanken organiseren we vanuit de werkgroep sociale
cohesie ook in 2018 weer een (aangeklede) vrijwilligersborrel. Tot slot heet het bestuur de nieuwe
bewoners van de kloosterlofts op landgoed Eikenburg van harte welkom in onze prachtige wijk!

Werkgroep Buurtpreventie
Van 1 jan. 2015 t/m 1 jan. 2016 waren er 19 inbraken.
Van 1 jan. 2016 t/m 1 jan. 2017 waren er 8 inbraken.
Van 1 jan. 2017 t/m 1 jan. 2018 waren er 11 inbraken (een lichte stijging van 3).
Aantal inbraken in Stratum in 2017: 462. Dit is minder dan in 2016.
Totaalbeeld van onze wijk: een zeer rustig beeld t.o.v. andere wijken.
Voorop blijft staan dat elke woninginbraak die er plaats vindt er 1 teveel is.
Een aandachtspunt is het parkeerterrein bij de begraafplaatsen: afval, speciale flesjes (drugs). Hier
wordt extra gesurveilleerd door politie.

Werkgroep Hartveilig Eikenburg-de Roosten
In het Wijknieuws van december 2017 en op de website van de Bewonersvereniging heeft het bestuur
een oproep gedaan om een werkgroep op te zetten die de aanschaf en het onderhoud van een vaste
AED (Automatische Externe Defibrillator) in onze wijk moet gaan realiseren.

Op deze oproep van het bestuur hebben een achttal buurtbewoners gereageerd. De
oprichtingsbijeenkomst van de Werkgroep Hartveilig Eikenburg - de Roosten heeft op 31 januari
plaatsgevonden.
Momenteel is de werkgroep nog in een onderzoekende fase en bezig om een inventarisatie te maken
van de bestaande AED’s. Ook zijn verschillende organisaties (Hartstichting, City AED, Rodekruis,
Hartslag.nu) benaderd om uit te zoeken hoeveel mensen met AED-ervaring er in onze buurt
aanbevolen worden en hoeveel er geregistreerd zijn.
Er is ook een eerste contact gelegd met de Werkgroep Eindhoven Hartveilig die bezig is om een
aantal van dit soort initiatieven samen te voegen in overleg met de gemeente Eindhoven. Op 26 maart
a.s. zullen drie leden van de Werkgroep Hartveilig Eikenburg - de Roosten de informatieavond
bijwonen van Eindhoven Hartveilig.

Werkgroep Heihoef
In oktober 2017 is de Werkgroep Heihoef is opgericht. Deze wekgroep houdt zich bezig met de
ontwikkelingen op en rond het Sportpark Heihoef in verband met de verplaatsing van voetbalclub RPC
van de Genneperparken naar Sportpark de Heihoef.
De Werkgroep is een aantal keren bijeen geweest en heeft op 31 oktober 2017 een eerste gesprek
met de gemeentelijke projectleiders gehad.
Hoewel de Werkgroep zeker niet negatief staat tegenover de komst van RPC naar de Heihoef, wil de
Werkgroep toch dat de gemeente de nodige voorzieningen treft om de flinke toename van het aantal
sporters op het park, zowel voor de sporters als de buurt, mogelijk te maken.
Door de komst van een relatief grote club als RPC met ca. 1000 leden, betekent dat een toename van
de bezoekersaantallen die niet of nauwelijks gecompenseerd wordt door de verhuizing van een aantal
sportclubs, zoals de Eindhoven Raptors en de PSV Cricketclub, naar sportparken elders.
De te treffen voorzieningen betreffen dan ook voornamelijk een goede parkeerfaciliteit en aandacht en
oplossingen voor de toenemende verkeersintensiteit op en rond de Roostenlaan.
De Werkgroep heeft in een, in december 2017 verzonden, brief aan de gemeente aangedrongen om
allereerst een goede capaciteitsberekening te maken m.b.t. de hoeveelheid benodigde
parkeerplaatsen en heeft voorts de wens uitgesproken om die parkeerplaatsen op één plek
geconcentreerd, binnen de huidige grenzen van Sportpark de Heihoef, te realiseren. Ook heeft de
Werkgroep voorgesteld om bij voorkeur zo’n parkeerterrein via de Van der Beken Pasteelweg te
ontsluiten.

Werkgroep Kruidentuin
De werkgroep kwam vanaf maart tot en met oktober 1x per maand op de zondagochtend bij elkaar om
vanaf 10.00 tot 11.30 te werken in de kruidentuin. Een begroting is in december 2016 ingediend bij de
vereniging ad € 100, voor bemesting en aankoop van plantjes die het hebben begeven.
De groep vrijwilligers (17) heeft weer veel plezier beleefd aan het werken in de kruidentuin. Alle
kruidenplantjes en de 17 vrijwilligers bedankt en tot in maart 2018.

Werkgroep Sociale Cohesie
De werkgroep kwam 9x bij elkaar, om en om bij iemand thuis.
Leden van de werkgroep in 2017 zijn: Dominique den Brok, Anja Maat, Guido Theunissen. Mariëtte
Roozenveld - van der Ven en Marianne Theunissen.
Leden van de werkgroep bezochten daarnaast diverse andere bijeenkomsten buiten de wijk, relevant
voor sociale cohesie en voerden 3x overleg met Annaklooster op het landgoed Eikenburg in verband
met samenwerking over gebruik van de Oasezaal en versterken van elkaars activiteiten.
In de maand december 2016 werd een begroting ingediend bij de vereniging ad € 2.455 voor zaalhuur
en activiteiten in de Oasezaal, verspreiding van de 4x per jaar nieuwsbrieven, bijdrage aan de te
houden Burendag. Een deel van deze begroting werd eerder aangevraagd in verband met subsidie
vanuit de gemeente.
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Het Seniorendiner dat iedere zes weken is georganiseerd door de eigen kookbrigade. Een
geweldig succes.
In maart 2017 werd begonnen met de Wijksociëteit in de Oasezaal op landgoed Eikenburg.
Doel: “een eigen buurtruimte exploiteren en benutten”. Klein starten en laten groeien, samen
ontdekken waar behoefte aan is. Dertien bijeenkomsten werden gepland op de vrijdagochtend
rond wisselende thema’s. De grote kracht is dat buurtbewoners hun eigen hobby of
deskundigheid presenteren. Het begon met een succesvolle start. De bijeenkomsten zijn
wisselend bezocht.
Op advies van de werkgroep werd een biljart aangeschaft in de Oasezaal voor € 600
2/3 betaald door de vereniging. 1/3 Door Annaklooster.
De verhuur van feestmeubilair, dat in eigendom is van de vereniging, is een succes. Veel
buurtbewoners maken er gebruik van.
Het idee om verspreid in straten boekenstalletjes neer te zetten heeft geresulteerd in actie van
bewoners van 5 boekenstalletjes in de wijk.
In juni is een aangeklede borrel georganiseerd voor de vele vrijwilligers in onze wijk. Zo’n 30
van de 100 actieve vrijwilligers hebben elkaar hier ontmoet en geïnspireerd.
Onze jaarlijkse Sociale Cohesieavond in november is goed bezocht en leverde de afgelopen
keer een aantal vruchtbare ideeën voor vrijwilligerswerk en wijkactiviteiten.
Op de Burendag op 24 september waren ruim 75 bewoners aanwezig voor de strijd om de
Grand Prix des Rues door straat boules teams. Een terugkerend jaarlijks festijn.
De nieuwsbrief is 4x verspreid. De laatste is uitgebreid met nieuws van het bestuur en heet
voortaan Wijknieuws.
Elke Straatcontactpersoon vult zijn/haar rol op eigen wijze in en iedere straat heeft derhalve
een eigen groei en ontwikkeling. Er zijn steeds meer sociale activiteiten op straatniveau. Een
maal per jaar in februari wordt een bijeenkomst georganiseerd door de werkgroep met
straatcontactpersonen. Enkele straten missen nog een straatcontactpersoon.
Vanwege de sociale activiteiten en zelf ingerichte speeltuin is een waarderingssubsidie
ontvangen van de gemeente. Er is een plan gemaakt om hiervoor de speeltuin uit te breiden.
We willen ook graag in dit verslag een aantal andere comités in de wijk memoreren, die
allemaal doende zijn met sociale cohesie activiteiten. Het vierjaarlijkse Eijkfestijn, Koningsdag,
Sinterklaascomité, Kinderkledingbeurs, het comité Speelveld en natuurlijk de eigen
straatfeesten. En de comités eerder ontstaan uit de werkgroep: oppasclub en breicafé.

Wij bedanken alle mensen die zich inzetten voor de wijk. Sociale Cohesie is een begrip
geworden.

Werkgroep Verkeersveiligheid
De Werkgroep Verkeersveiligheid houdt zich bezig met problemen in het verkeer en de veiligheid van
het verkeer in onze wijk. Er wordt getracht deze problemen in nauwe samenwerking met de
autoriteiten op te lossen. De werkgroep bestaat momenteel uit 3 leden, waarvan twee leden uit de
Roosten (Dinie van der Weide, Noud Hendriks) en een lid uit Eikenburg (Benno Beuting).
E-mail: wg.verkeersveiligheid@eikenburg-deroosten.nl
Onderwerpen van de Werkgroep Verkeersveiligheid in 2017:
Mogelijk snelheid beperkende maatregelen Roostenlaan, Schweitzerlaan, Landsteinerlaan en
Sassenlaan. Op deze wegen wordt er veel te hard gereden en er is nog steeds veel sluipverkeer van
de Aalsterweg, via deze route naar het Floraplein. De werkgroep stelt voor om eerst metingen te laten
verrichten en afhankelijk van de resultaten in overleg met de omwonenden snelheid beperkende
maatregelen te laten treffen door de gemeente Eindhoven.
Parkeeroverlast van vrachtauto’s, aanhangwagens en containers op Sassenlaan en Schweitzerlaan.
Het probleem is beschreven en met gemeente Eindhoven besproken. De vrachtwagenproblematiek
komt ook voor in andere delen van Eindhoven. Gemeente Eindhoven onderzoekt mogelijke
maatregelen.

Een lid van de Werkgroep Verkeersveiligheid heeft tevens zitting in de Werkgroep Heihoef i.v.m. de
parkeer- en verkeersproblematiek bij de herinrichting van het Sportpark Heihoef door verhuizing van
RPC naar de sportvelden aan de Roostenlaan.

Werkgroep Zwerfvuil
Zoals onze Marius vorig jaar het jaarverslag 2016 begon, zo moet ik ook dit verslag weer beginnen:
"Het jaar 2017 is uitermate triest geëindigd.” Op 17 oktober 2017 is namelijk onze onverwoestbare
voorzitter van de werkgroep, Marius Elders, te vroeg, overleden.
Wat moeten we nou, zonder hem? Hij was de man die zeer gedreven, het probleem ‘zwerfvuil’ wilde
aanpakken en hij bleef volhouden! Vele brieven c.q. e-mails gingen bij hem de deur uit naar de
gemeente, provincie, ja zelfs naar het Rijk! Châpeau Marius! We houden je werk in ere!
Ondergetekende werd in de laatste weken voor zijn ‘passing away’ door hem ingelicht over zijn
werkzaamheden. Zo goed als mogelijk heb ik zijn werk overgenomen.
Er is ook weer een nieuw lid bij gekomen, t.w. Paul Bakx. Welkom! Zo zijn we toch weer met 14
mensen.
Onze damesafdeling (2 leden) zou wel nieuwe leden willen ontvangen (bel 2111903).
Het afgelopen jaar hebben we bijna 150 zakken opgehaald en daarnaast vele aparte voorwerpen. Ik
noem maar wat: Een kinderwagen (zonder kind), nachtkastje, naaimachine, banden, volle flessen
wijn(!) etc. etc.
Reden genoeg om enthousiast door te gaan om iedere eerste donderdagmorgen van de maand
gezamenlijk onze prachtig mooie wijk Eikenburg-de Roosten te ontdoen van zwerfvuil!
Nieuwe leden welkom! Meldt u aan bij: Willem Nuijten, tel. 2111903 of 06-52541142, e-mail:
willem@nuijten.nu.

