
Bewonersvereniging Eikenburg- de Roosten  Wijknieuws 
 

1 

 

Wijknieuws | December 2022 

 

 

Beste buurtbewoner, 

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

Herhaalde oproep: wie heeft een goed idee voor een nieuw project 
in onze buurt? 

Naar aanleiding van onze vorige oproep zijn er twee nieuwe projecten 
aangemeld, beide op landgoed Eikenburg. Er is nog ruimte om nieuwe 
projecten aan te melden. Meldt uw project-idee aan vóór 15 januari 
2023! 

Op de Algemene Leden Vergadering van Bewonersvereniging 
Eikenburg-de Roosten 2019 en 2022 is besloten om een deel van ons 
eigen vermogen te besteden aan de uitvoering van goede ideeën binnen 
onze wijk. De helft van het beschikbare bedrag is inmiddels besteed aan 
een vijftal projecten. Het resterende deel (€ 6.000,-) kan worden besteed 
aan nieuwe projecten of ideeën uit onze buurt. Heeft u een goed idee en 
weet u ook wie dit zou kunnen realiseren? En bent u lid of wilt u dit (voor 
€ 5,- per jaar) worden? Meldt het via deze link aan het bestuur . De leden 
kunnen vervolgens kiezen aan welk project (of projecten) zij de voorkeur 
geven. Daarna kunnen in 2023 de projecten van start gaan. 

Vervolg PBD bakken 

Door de Gemeente Eindhoven zijn nieuwe PBD plaatsingslocaties in 
onze buurt voorgesteld: 

Locatie de Roosten: de Sassenlaan (waar vroeger de brievenbus stond) 
Locatie Eikenburg: bij het veldje hoek Mathijsenlaan/Pasteurlaan  

Als vervolg op het aan onze leden gevraagde advies met betrekking tot 
de voorgestelde plaatsing van 2 tijdelijke PBD (Plastic Blik en 
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Drinkpakken) bakken, in Eikenburg en De Roosten, heeft het bestuur 
onderstaande brief gestuurd. De reactie van de gemeente leest u 
daaronder.  

Beste 

Fijn dat u onze buurt/bewonersvereniging betrekt bij dit voorstel! Dit 
wordt door onze leden erg op prijs gesteld. 

Wij hebben uw mail in nagenoeg dezelfde bewoordingen voorgelegd aan 
onze leden: 557 huishoudens (ongeveer de helft van het aantal 
huishoudens in de buurten Eikenburg en De Roosten). 

Hierop zijn tot nu toe 40 reacties binnen gekomen. 

Hoewel in de mail stond "geen bericht = akkoord" hebben 3 mensen 
aangegeven blij te zijn met de uitbreiding en plaatsing. 

Dus 37 personen hebben (ernstige) bezwaren aangegeven.  

Algemene bezwaren zijn: 

- men gelooft niet dat 2 containers helpen tegen meer afvalscheiding; 
liever ziet men dat dit plastic afval opgehaald wordt zoals in omringende 
gemeenten. 

- men voorziet een aantrekkende vervuiling rond deze bakken die 
onwenselijk is in deze buurt, waardoor aantrekken van ongedierte en 
kauwen (wordt heel vaak genoemd) 

- men vraagt zich af wat ‘tijdelijk’  betekent en wat dit dan voor zin heeft 

- het is onduidelijk wat er met het opgehaalde afval gedaan wordt. 
Belandt dit elders in de wereld alsnog op een vuilnisbelt? 

- men wijst erop dat bv de gemeente Amsterdam de plastic afvalbakken 
weer weghaalt 

Met name specifiek wat betreft de plaatsing op de hoek Pasteurlaan/ 
Mathijsenlaan geeft men 27 x eenduidig aan dat plaatsing op deze 
locatie onveilig is vanwege de smalle straat (Mathijsenlaan is 
eenrichtingsverkeer), volle parkeervakken en nabij de jeu de boules 
baan, kruidentuin en andere groene speelvelden. Hier vinden regelmatig 
buurtactiviteiten plaats. 

Met betrekking tot plaatsing in de Sassenlaan wordt als bezwaar 
aangegeven: 
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- dat deze straat binnen afzienbare tijd versmald wordt en of hier wel 
rekening mee gehouden is? 

- dat dit een donkere straat is waar weinig toezicht is waardoor dit 
vandalisme en vervuiling uitlokt, ook van buiten de wijk (zoals vroeger bij 
de telefooncel en brievenbus die daar stonden). 

Als alternatieven wordt genoemd: 

- haal de PBD afval huis aan huis op (veelvuldig genoemd)! 

- parkeerplaats bij sportveld tegenover/bij st Joris college (13 x) 

- hoek Pasteurlaan/Roostenlaan (kleine veldje tegenover de speeltuin op 
de hoek, aan de fietsroute naar St Joris college en de Sportvelden) (7 x)  

- bij winkels/school op de Floralaan (2x) 

- hoek Vesaliuslaan/bv Kochlaan (1x) 

- hoek Florapark/Boerhaavelaan of Pasteurlaan/Kochlaan (1x) 

NB het is belangrijk dat het om een uitvalsweg van de wijk gaat; te voet, 
met fiets en auto bereikbaar. 

Na van voorgaande kennis genomen hebbende, concludeert het 
bestuur: 
1. dat veel rond deze proef nog onduidelijk is: hoe lang deze proef gaat 
duren, wanneer deze ‘succesvol’ is, wat de volgende stap is 
e.d.? Ondergrondse containers? Vanochtend hebben we pas begrepen 
dat ‘tijdelijk’  wel eens vier jaar kan betekenen: we vrezen dat dit het 
draagvlak nog verder zal verkleinen. 
 
2. dat er substantieel veel bezwaren voor plaatsing van de PBD 
containers zijn binnengekomen, waarvan een groot deel van direct 
omwonenden. Het is de vraag of er überhaupt voor plaatsing van deze 
containers voldoende draagvlak is.  

3. dat de bezwaren voor de wijk Eikenburg (Mathijsenlaan/Pasteurlaan) 
in ieder geval steekhoudend zijn mbt veiligheid en logistiek. 

4. dat mbt de plaatsing voor de Sassenlaan goed gekeken moet worden 
naar de aanstaande wegversmalling. Het parkeren daar wordt dan sterk 
bemoeilijkt en levert onveilige verkeerssituaties op voor de vele 
passerende fietsers (scholieren!).  
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5. dat indien na plaatsing blijkt dat dit naburig vuil aantrekt de container 
terstond weer moeten worden verwijderd. Veel wijkbewoners vrezen 
voor deze vervuiling, inclusief leden van de werkgroep zwerfvuil. 

6. plaatsing van een PBD container bij de Parkeerplaats bij het St Joris 
college/Sportvelden op de Roostenlaan mogelijk een goed alternatief is. 
Ook kan als alternatief overwogen worden: de hoek 
Pasteurlaan/Roostenlaan (naast het fietspad, op het kleine veldje dus 
niet op speelveld), centraal tussen de twee buurten in. Alleen is dit voor 
een grote groep bewoners geen logische uitvalweg. 

7. dat er een sterke voorkeur van de wijkbewoners is voor het huis aan 
huis  ophalen van het plastic afval, dat qua hoeveelheid het restafval 
vele malen overschrijdt.  
 
8. dat de wijkbewoners het erg waarderen dat zij bij de uitvoering van het 
PBD-plan betrokken worden.  
 
9. dat het voor ons als bestuur onduidelijk is waar nu precies een reactie 
op gevraagd wordt (alleen de plek van de plaatsing?) en welke 
inspraakmogelijkheden er zijn. Zijn ook de scholen en sportverenigingen 
hierbij betrokken? Is Cure bereid om e.e.a. toe te lichten op onze ALV 
vergadering? 

Graag ontvangen wij van de projectleider een reactie alvorens tot 
eventuele plaatsing overgegaan wordt! Hiermee kunnen wij onze 
achterban informeren. 

De gemeente heeft hierop laten weten: 

Beste bestuursleden, 

Wij van de gemeente Eindhoven bevinden ons op dit moment in de 
eerste fase van de uitwerking ‘intensivering PBD inzameling’ in 
Eindhoven. Het hoofddoel van dit projectplan is om de hoeveelheid PBD 
dat wordt ingezameld te verhogen en hiermee de hoeveelheid restafval 
drastisch terug te dringen. De intensivering van de PBD inzameling is 
een verdere uitwerking van de door de raad vastgestelde afvalstrategie 
uit 2021. Op dit moment vindt een inventarisatie plaats van meerdere 
systemen om onze doelstellingen omtrent vermindering restafval te 
realiseren. Op de korte termijn is één van deze systemen het verhogen 
van de hoeveelheid verzamellocaties voor PBD. Vandaar dat wij vanuit 
afvalbeleid de vraag hebben uitgezet bij de gebiedscoördinatoren om de 
eerste “aangewezen” locaties voor het plaatsen van deze PBD 
containers te gaan toetsen. 



Bewonersvereniging Eikenburg- de Roosten  Wijknieuws 
 

5 

Wij willen u in ieder geval bedanken voor uw uitgebreide analyse en 
feedback op de (voor nu) aangewezen tijdelijke PBD locaties. Om verder 
nog kort antwoord te geven op uw opgestelde vragen: 

Tijdelijk betekent hier een aantal jaar (exact hoelang is nu nog niet aan 
te geven, uiterlijk tot 2028) 

De volgende stap wordt op dit moment verder uitgewerkt. Hier kan 
verder nog geen uitspraak over worden gedaan. 

Het doel van de plaatsing is het reduceren van de hoeveelheid restafval 
en ervoor zorgen dat meer kostbaar PBD afval gerecycled kan worden. 

Na plaatsing zullen de containers gemonitord worden (kijkend of hier 
overlast plaatsvindt). En zo nodig zal de overlast worden aangepakt. 

De door u genoemde alternatieven worden meegenomen in ons 
projectplan. 

Het PBD afval apart aan huis ophalen is voor nu geen systeem dat 
Eindhoven zal toepassen.   

Wij vroegen aan de gebiedscoördinatoren of zij weerstand bij de huidige 
aangewezen locaties verwachten. Hun advies zal worden meegenomen. 
Er zijn verder geen inspraakmogelijkheden voor inwoners over de 
plaatsing van deze PBD bakken. Het betreft hier de uitwerking van een 
eerder raadsbesluit.  

Voordat de uitrol plaatsvindt zal Cure met een uitgebreid gemeente-
breed communicatieplan komen. 

Bij overige vragen over het afvalbeleid van Eindhoven verwijs ik u naar 
de klantenservice van CureCustomer service (cure-afvalbeheer.nl). 

Oproep van Stratum werkt: coach gezocht 

Onderstaand bericht ontvingen wij van WijEindhoven: 

Wij begeleiden vanuit Wijeindhoven 9 deelnemers met een afstand op de 
arbeidsmarkt door ze deel te laten nemen aan Stratumwerkt!.  Een 
training waarbij ze gaan onderzoeken wat voor (vrijwilligers)werk bij hen 
past en wat ervoor nodig is om dit te verwezenlijken.  

Na een periode van 12 weken training worden ze gedurende 12 weken 
begeleidt door een "coach" die meehelpt hun doel te behalen.  

Wij zoeken inwoners van Stratum die het leuk vinden om coach te zijn 
van een deelnemer.  
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Kunnen jullie bijgevoegde flyer verspreiden binnen jullie buurt? Wellicht 
via Facebook? We zijn namelijk nog hard op zoek naar coaches zodat 
alle deelnemers iemand hebben.  

Mochten er vragen zijn dan hoor ik het graag. 

Met vriendelijke groet, 
 
Sanne van den Boom & Chris Kuijlaars 
T. 0627821115/ 0611024053 
E.stratumwerkt!@wijeindhoven.nl 
www.wijeindhoven.n 

Vogelkastjes in de wijk 

Ruim anderhalf jaar geleden hebben we (Anne-Marie en Saskia met 
hulp) vogelkastjes in de wijk opgehangen. In oktober zijn ze 
gecontroleerd en schoongemaakt door Maria en Saskia. We hoopten dat 
in de meeste kastjes een nestje aanwezig was. Maar helaas waren er 
van de dertien gecontroleerde kastjes maar vijf met een nestje. Ook 
heeft het ons verbaasd dat in de ruitvormige kastjes, voor pimpelmezen 
en de zwarte mees, geen nestjes zaten. Weet iemand de reden? Dat 
horen we graag! 

Al met al zijn we niet ontevreden. In die vijf kastjes zijn toch weer heel 
wat meesjes opgegroeid om onder andere de processierupsen te 
bestrijden. We blijven ze volgen en hopen dat na onze schoonmaakbeurt 
ze weer gebruikt worden om in de winter te schuilen en in mei een nestje 
te maken. 

We hebben in kaart gebracht waar wel en niet in is gebroed: 

Pasteurlaan tegenover nr. 7 vol (met nestje) tegenover nr. 11 leeg. 
Mathijsenlaan tegenover nr. 54 twee lege kastjes en één vol.  
Roostenlaan speeltuin tegenover nr. 12 en 20 vol en tegenover nr. 18 
leeg. 
Verbeeklaan speeltuin één kastje vol en één kastje leeg. 
Jennerlaan tegenover nr. 13 en 33 leeg. 
Mathijsenlaan tegenover nr. 18 leeg. 
 
Volgend jaar volgt weer een schoonmaakbeurt. We houden jullie op de 
hoogte! 

Maria van Rooijen en Saskia Vaags 
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Mini-wintermarkt op zondag 11 december 

De bedden zijn afgedekt met een laag bladeren en bloemenpluktuin 
Eikenburg is in winterrust, maar om het jaar af te sluiten hebben we nog 
een laatste open tuindag. 

Kom je ook?! Op 11 december is er een mini-wintermarktje van 12-16 
uur. 

Vuurtjes, choco en soep om je aan te warmen. Bloemenwafels bakken. 
Kinderworkshops bijenwaskaarsjes dompelen en vogelslingers maken 
met Scharrelkunst. 

Natuur mandala & mindfulness workshop op inschrijving door Mandala 
Sacred Circle (stuur hiervoor een DM via Instagram 
mandala_sacred_circle). 

En voor wie een groen en lokaal gemaakt kerstcadeautje zoekt zijn er 
enkele kraampjes met o.a. vilten kerstdecoraties van Kabata. En 
natuurlijk onze eigen dahliaknollen, plukbloemenzaadjes en 
kadobonnetjes voor zelfpluk of ons plukabonnement (beperkte oplage) in 
2023. Als je hier meer over wilt weten kun je contact opnemen via 
Instagram of facebook BloemenpluktuinEikenburg 
of vivianknapen@hotmail.com. 

Je vindt de tuin op landgoed Eikenburg, naast Verpleeghuis Eikenburg 
(zie de borden). Ingang van de tuin is via de groene poort aan de 
Heihoefsche Loop. 

Het is buiten en bij regen of storm gaat het marktje niet door, hou bij 
twijfelachtig weer daarom onze sociale media in de gaten! 

-de bloemenpluktuin groeit mede dankzij financiële bijdragen van 
Gemeente Eindhoven, Stichting Doen, RCOAK, Dela Fonds, 
Bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten, KNHM, Oranjefonds, 
SsnoE en VSB fonds- 
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Vuurwerkoverlast? 

Wanneer mag je vuurwerk afsteken? Dat is in heel Nederland 
hetzelfde: tussen 31 december 18.00 uur en 2.00 uur op 1 januari. 

Wat kun je doen als je overlast ervaart? Kijk op:  

https://indebuurt.nl/eindhoven. Daar staat in een bericht van 25 
november 2022: 

Een woordvoeder van de politie geeft aan: " als je overlast ervaart van 
vuurwerk dan kun je dat doorgeven aan de gemeente via een 
meldingsformulier (zie bovenstaande link). Daarnaast meld je overlast in 
Eindhoven via de BuitenBeter-app op je smartphone. Je kunt tijdens 
kantooruren ook bellen naar de gemeente op 14040 (op werkdagen 
tussen 8.30 en 17.00 uur). Buiten kantooruren kun je bellen naar 0900-
8844, dan kom je uit bij de politie van jouw stad. Als er veel meldingen 
gedaan worden in een bepaalde wijk, dan kan de politie meer gaan 
surveilleren. Of dat ook gebeurt, is wel afhankelijk van hoe druk de 
agenten zijn met andere werkzaamheden."  

Decemberwens 

Het bestuur van bewonersvereniging Eikenburg-De Roosten wenst 
iedereen fijne feestdagen en vele lichtpuntjes toe. Laten we toasten op 
een gezond, sprankelend en saamhorig 2023! 

 


