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Wijknieuws | November 2022 

 

 

Beste buurtbewoner, 

Hierbij ontvangt u het meest recente nieuws uit onze buurt. 
U kunt meer lezen op de website www.eikenburg-deroosten.nl. 

Sinterklaas in Eikenburg-De Roosten op 4 december 

De Sint is weer in aantocht en natuurlijk komt hij met zijn Pieten weer 
graag naar Eikenburg – de Roosten. Ook dit jaar willen we de Sint en de 
Pieten feestelijk ontvangen en in een optocht door de buurt begeleiden 
naar het St. Joris College. Muzikanten zijn ook van de partij en 
begeleiden de optocht met gezellige muziek. Iedereen kan aansluiten: 
kinderen, papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en overige buurtbewoners.  

In het St. Joris College staan voor de kinderen leuke spelletjes en 
knutselspullen klaar. Uiteraard is er ook een ontmoeting met Sint en de 
Pieten. Iedereen kan ondertussen genieten van heerlijke koffie en 
limonade.  
Hoe zou je de Sint welkom kunnen heten: 

 Maak een mooie tekening en hang deze achter het raam of neem 
mee voor Sint. 

 Kom verkleed naar de optocht kijken en loop mee! 
 Neem een muziekinstrumentje mee. 

Graag meenemen: In het St. Joris hebben we een 
knutselactiviteit. Hiervoor willen we jullie vragen een glazen potje mee te 
nemen, zodat we deze mooi kunnen versieren. 

Tijd: De optocht start om 10.00 uur op de hoek Florapark/Boerhaavelaan 
en het feest eindigt rond 12.00 uur in het St. Joris College. 
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Route optocht: 

Parkeerplaats Florapark → Boerhaavelaan → Pasteurlaan → 
Semmelweislaan → Vesaliuslaan → Boerhaavelaan → Pasteurlaan → 
van Swietenlaan → Vesaliuslaan → Roostenlaan → Sint Joris College 

We hopen jullie graag allemaal te zien op zondag 4 december om 10.00 
uur!  

Dan maken we er zeker een heel leuk feestje van! 
Vind je het leuk om ons (volgend jaar) te helpen met de organisatie van 
dit leuke feest, neem dan contact op met Marrit (06-52090219) 

Organisatie: Marrit van der Plas, Nicolette Enzlin, Georgette van Hooff 
en Loes Sillen 

 
Verkeersdrukte 

De gemeente Eindhoven informeert ons via onderstaand bericht over 
mogelijke verkeersdrukte rond dit evenement:  

Kings of Archery op vrijdag 11 tot en met zondag 13 november. 
Het grootste handboog evenement van Nederland vindt plaats in het 
Indoor Sportcentrum van 11 t/m 13 november. Schutters uit meer dan 25 
landen strijden om de felbegeerde titel tijdens dit toernooi! 
Er worden rond de 1.500 bezoekers verwacht, waar we de 
parkeergarage Fontys en de P&R Aalsterweg zoveel mogelijk inzetten. 
Parkeerwachters worden ingezet om alles in goede banen te leiden. 

Vragen? 
Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag.  
Je kunt mij bereiken op telefoonnummer (040) 238 88 63 of 
via m.daas@eindhoven.nl 

Met vriendelijke groeten, 

Mieke Daas 

Accountmanager Evenementen | sector Ruimtelijke Uitvoering | 
06 25 18 99 60       m.daas@eindhoven.nl | eindhovensport.nl 
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Overleg Genneper Parken 

Bestuurslid Lisette Thijssen heeft voor u onderstaande samenvatting 
gemaakt van de notulen van de overleggen van de Klankbordgroep 
Genneper Parken (GP). 

In de afgelopen maanden voor- en na de zomervakantie is de 
Klankbordgroep Genneper Parken 3 maal bijeen geweest voor overleg. 
Daarnaast is na de zomervakantie een evaluatie traject gestart van de 
werkwijze. Dit evaluatietraject loopt nog en zal naar verwachting eind 
november 2022 leiden tot een advies voor het vervolg. Hierbij staan 
vragen centraal zoals: wat zijn de doelstellingen van de Klankbordgroep, 
wie (welke stakeholders) maken deel uit van de klankbordgroep, hoe is 
de werkwijze etc.  

Zodra het advies bekend is, delen we dit graag met u. Vanuit het bestuur 
van de Bewonersvereniging zijn Lisette Thijssen en Antoinette 
Heerschop betrokken, o.a. als lid van de begeleidende werkgroep. 

Voor de inhoud van de Klankbordgroep overleggen van respectievelijk 
29 mei, 14 juli en 22 september verwijzen we naar onderstaande links en 
toelichtende presentaties.  

Belangrijke onderwerpen die aan bod zijn gekomen in de overleggen 
betreffen: 

* Ontwikkelingen project omvorming Tongelreep (zwembad) 
Sinds het raadsbesluit van ’20-’21 is men al bezig met de vorming van 
het plan. Na een plan is men op zoek gegaan naar een architect; hierna 
gaat de ontwerpfase in. In het bouwteam zitten ontwerpende en 
organiserende partijen. Alles loopt volgens de eerder gepresenteerde 
tijdsplanning. Naar verwachting is het eerste deel klaar in de loop van 
2024, de rest in 2025. Het voorontwerp is begin dit jaar vastgesteld. 
Hiervan wordt door middel van een powerpoint presentatie tijdens de 
vergadering op hoofdlijnen een impressie getoond. De ingang van het 
gebouw komt door de nieuwe vormgeving een stuk verder naar achteren 
te liggen. Het plan wordt nu gebruikt voor de technische berekeningen 
en ontwerpen. Daarna volgt de laatste stap naar de realisatie. Het plan is 
om dit jaar het technische deel af te ronden. Volgend voorjaar zal dan 
het buitenbad gesloopt worden om daar te gaan bouwen, fase 1. Het 
bouwen zal in fases gebeuren. Aanpassing van de entree en de 
personeelsruimten is fase 2.     

*Stand van zaken plan Vonk 
Bureau Louter vertelt dat eind 2021 het voorlopige ontwerp is gemaakt. 
Dat wordt dan uitgewerkt tot het uiteindelijke bestemmingsplan op basis 
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waarvan het plan gerealiseerd zou mogen worden. In het 
ontwerpbestemmingsplan, dat ingediend wordt, worden ook veel plannen 
en onderzoeken in bijlagen toegevoegd. Het concept-ontwerp 
bestemmingsplan is afgerond. Nadat de gemeenteraad dit heeft 
vastgesteld is het plan pas definitief. Alle plannen en onderzoeken (ook 
in de bijlagen) worden door de gemeente bekeken. Dan gaat het geheel 
naar de provincie en het waterschap. Bekeken wordt of alle belangen 
goed geborgd zijn in de plannen. Dat ligt nu voor. Een aantal aspecten is 
al beoordeeld en op een aantal plannen heeft de gemeente al akkoord 
gegeven. Men is nog in afwachting van de definitieve beoordeling op het 
gebied van: 
- Verkeer en parkeren 
- Boomeffectanalyse 
Ook is er een parkeeronderzoek uitgevoerd.  

* Website Genneper Parken 
De gemeente Eindhoven heeft op haar website ook een aparte 
Genneper Parken pagina aangemaakt. Deze is te bezoeken 
via  www.eindhoven.nl/genneperparken. Hierop zal gemeentelijke 
informatie rondom het gebied naar buiten worden gebracht die voor 
iedereen beschikbaar is. 

* Aanpak P1 Antoon Coolenlaan/Genneperweg 
Dit onderwerp heeft betrekking op het stukje Antoon Coolenlaan tussen 
de Antoon Coolenlaan en de Genneperweg (verbindingsweg) en de 
Genneperweg vanaf de Antoon Coolenlaan tot de Wim van Tuijllaan en 
P1 aan de Antoon Coolenlaan.   

De genoemde wegen en de parkeerplaats Antoon Coolenlaan (P1) 
voldoen niet meer aan de basiskwaliteit en moeten worden opgeknapt. 
Die opknapbeurt wordt gecombineerd met extra opgaves in het gebied: 
landelijke inpassing en een inrichtingsplan dat ideeën aandraagt voor de 
inrichting van de wegen. De inrichting van de wegen moet aansluiten op 
de landschappelijke structuren en GP Noord beter verbinden met GP 
Zuid. Verder is er een wens om water zoveel mogelijk op te vangen en 
naar GP Noord te sturen in plaats van het te lozen op de Tongelreep. De 
wegen worden compleet heringericht, inclusief fundering en riolering. P1 
wordt vergroend en landschappelijk ingericht en er komt een veilige 
oversteek tussen GP Noord en GP Zuid. Ook het trottoir langs het 
ijssportcentrum wordt vernieuwd. 

*  Ontwikkelingen Elysion dedicated conference centre (Van der Valk) 
"Het voorlopig ontwerp is klaar, tijd om te klankborden", aldus Rick 
Polman. Hij beschrijft in grote lijnen de meest ingrijpende veranderingen, 
zoals de ‘iconische kuif’ die over het gebouw wordt gezet. De uitbreiding 
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vindt plaats in de richting van Oranje-Rood, over het huidige 
parkeerterrein. Beneden komt een congrescentrum met een zaal voor 
1.200 mensen. Daar bovenop een auditorium met 1.500 plaatsen. De 
ontwerpen bevinden zich in de onderzoeksfase (‘voorlopig ontwerp’). 
Daar horen allerlei onderzoeken bij, onder meer naar de luchtkwaliteit en 
de stikstofdepositie. Polman vertelt dat Hotel Eindhoven een aantal 
aanvullende vragen heeft gehad. Zo wil de gemeente Eindhoven weten 
wat het hotel doet in het kader van social return en wat de verwachte 
impact van de uitbreiding is op Genneper Parken. Ook heeft Polman 
advies ontvangen van Trefpunt Groen Eindhoven. Polman denkt het 
voorlopig ontwerp medio 2022 klaar te hebben. ‘We mikken erop dat de 
bouw medio 2024 start. Uiterlijk eind 2025 moeten we het gebouw 
opleveren, anders vervalt de bijdrage uit de Brainport Regio Deal.’ Het 
hotel heeft de gemeente gevraagd of het veld 2 van RPC kan gebruiken 
als tijdelijke bouwplaats/opslag/overslag. 
 
NB In het Eindhovens Dagblad van 8 november j.l. staat vermeld dat 
Van der Valk afziet van dit plan omdat het financieel niet uitvoerbaar is 
vanwege de gestegen bouwkosten. 

*Bezoekersdruk Genneper Parken 
Vanuit het traject van het Inrichtingsplan Genneper Parken is 
aandacht gevraagd voor de bezoekersdruk in GP. Het is daarom ook als 
project opgenomen in het uitvoeringsplan. Er is geen harde norm voor 
‘druk’ en de gemeente Eindhoven wil het ook niet aan het toeval 
overlaten of het te druk wordt. Er is daarom een aanpak in voorbereiding 
om de bezoekersdruk te kunnen monitoren en vinger aan de pols te 
kunnen houden. Het project richt zich op belasting en belastbaarheid. 

Leesclub zoekt uitbreiding 

In de leesclub, bestaande uit 3 vrouwen en 2 mannen, is nog plaats voor 
2 personen. SVP opgeven bij: jeanvermolen@gmail.com 
Er zijn al 3 clubavonden geweest sinds mei en inmiddels is gelezen:  

"De stad der blinden" van Jose Saramago 
"Harlem Shuffle" van Colson Whitehead 
en "Twee weken weg" van R.C. Sherriff 

De avonden zijn literair uitdagend en sociaal, aldus Jan Vermolen 

Rik club zoekt 6e hand 

Ben jij een gezellige 55+er, liefst woonachtig in Eikenburg-de Roosten, 
die van een leuk en stevig potje rikken houdt?? Lees dan vooral verder, 
wánt: wij, 5 rikkers die eens per 14 dagen, donderdag 's avonds vanaf ± 
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19.30 uur bij toerbeurt bij een van de leden thuis, onder het genot van 
een hapje en drankje een kaartje leggen, zoeken een 6e hand. Heb je 
interesse? Stuur dan snel een berichtje naar Coen: coenraet@live.nl 

Wie wil er mee gaan biljarten? 

De werkgroep mantelzorgondersteuning is voor een buurtbewoner op 
zoek naar een maatje die het leuk vindt om samen af en toe te gaan 
biljarten. Bij voorkeur op dinsdagochtend. Mogelijk kan er gebruik 
worden gemaakt van ons eigen biljart in de Oase op landgoed 
Eikenburg. U kunt een reactie sturen naar redactie@eikenburg-
deroosten.nl dan geven wij dit door. 

Gerarduskerk krijgt nieuwe klokverlichting 

De actie voor de verlichting van de kerkklok in de Gerarduskerk is gelukt. 
Ruim 3500 euro is er door buurtbewoners opgehaald. Dat is genoeg, 
vindt een blij parochiebestuur. Zij besloot de rest van het bedrag bij te 
leggen. De renovatie kost ruim negenduizend euro. 

Half november zullen er werkzaamheden aan het dak van de kerktoren 
worden verricht. Vervolgens gaan de wijzerplaten en wijzers er af voor 
de renovatie. De oude verlichting wordt dan vervangen door nieuwe led-
lampen. Dat duurt een aantal weken. 

Door de klokverlichting nu aan te pakken bespaart de parochie veel geld. 
De kranen die daarvoor nodig zijn zijn nu al gehuurd voor het dak van de 
kerktoren. Volgens de financiële planning zou de klokverlichting pas over 
een paar jaar worden aangepast. Met het geld dat de buurtbewoners 
geven kan dat nu al. 

Bericht van de kookbrigade 

Op 4 november hebben 24 senioren woonachtig in Eikenburg-de 
Roosten genoten van een culinair vier gangen diner. De leden van de 
kookbrigade hebben in het clubhuis van RPC het diner geserveerd terwijl 
de buurbewoners onder het genot van een hapje en drankje gezellig met 
elkaar in gesprek waren over allerlei dagelijkse onderwerpen. 

Het volgende senioren diner staat gepland op 16 december van 17.00 - 
20.00 uur. 

Ook interesse om een keer aan te sluiten? U bent van harte welkom. 
Voor informatie of als u zich aan wilt melden kunt u contact opnemen 
met: ElseMarie Bruijnen: 06-22528422 mail: elsemarie040@gmail.com  


