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Bericht van de gemeente

Parkeerdrukte
Op zaterdag 14 en zondag 15 januari, vindt er in het Indoor Sportcentrum, het Dutch Open Espoir 
judo toernooi plaats. Tussen 07.00 en 14.00 uur wordt er grote parkeerdrukte verwacht. We 
verwachten 1300 bezoekers over beide dagen. Er worden parkeerwachters ingezet om alles in goede 
banen te leiden. Het evenement is op zaterdag om 18.00 uur afgelopen en op zondag om 16.00 uur. 

Heb je nog vragen? Bel mij dan gerust.

Met vriendelijke groeten,
Mieke Daas

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

Autodelen / Eikenburg en De Roosten 
In Nederland staan 8 miljoen auto’s gemiddeld 23 uur per dag stil. Hoe kan dat slimmer?

Er zijn al vele voorbeelden van initiatieven die het autodelen ondersteunen. Variërend van 
initiatieven als MyWheels/Greenwheels tot het oprichten van een buurt-cooperatie die 
gezamenlijk een aantal auto’s bezit.

Ik zou graag met een aantal mensen uit onze buurt de verschillende alternatieven onder 
elkaar zetten, hierbij gebruik makend van de kennis die mogelijk al aanwezig is in de 
wijk. Om vervolgens te onderzoeken of er voldoende animo is om een dergelijk initiatief 
gezamenlijk te realiseren.

Lijkt het je leuk om hieraan mee te werken? Laat het mij dan weten via mail naar mij:  
ellen.rass@xs4all.nl

groet, Ellen

Flyer Kerst 2022 en nieuwe leden 
Eind december hebben de straatcontactpersonen in alle brievenbussen in onze buurt 
een flyer rondgedeeld met een kerst-/nieuwjaarsboodschap van het bestuur voor alle 
buurtbewoners. Tevens een dankwoord aan alle vrijwilligers die zich ieder jaar weer 
inzetten voor de organisatie en begeleiding van allerlei mooie activiteiten.
Naar aanleiding van deze flyer hebben zich tot nu toe 49 (!) nieuwe leden aangemeld. Dat 
is een mooi begin van het nieuwe jaar. Dat betekent een huidig ledenaantal van 586, op een 
totaal van bijna 1.000 huizen die wij tot onze buurt rekenen. Dat is een ledenrecord in het 
30-jarig bestaan.
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Plan museumpark Vonk goedgekeurd
De redactie heeft uit drie berichten uit het Eindhovens Dagblad onderstaande 
samenvatting gemaakt.

De komst van museum Vonk in de Genneper Parken heeft dinsdagavond 20 december 
zoals verwacht groen licht gekregen van de Eindhovense gemeenteraad. De raad wil nog 
geen besluit nemen over betaald parkeren in de omgeving. Omwonenden deden eerder 
nog een ultieme poging om de plannen voor het museum in het groen tegen te houden. 
Dinsdag stemde echter een grote meerderheid vóór de noodzakelijke aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

Het huidige preHistorisch Dorp in de Genneper Parken in Eindhoven wordt omgetoverd 
tot Museumpark Vonk. Vonk biedt een plek in Eindhoven waar men de hele historie en het 
erfgoed van de stad en regio op een innovatieve wijze kan beleven. Vonk brengt naast de 
verre geschiedenis, ook de recente geschiedenis, zoals de opkomst van de maakindustrie, 
onder de aandacht. Vonk bouwt zo voort op het laagdrempelige karakter van het huidige 
preHistorisch Dorp.

In juni van vorig jaar gaf het college van B&W van de gemeente Eindhoven het 
ontwerpbestemmingsplan van Museumpark Vonk vrij voor inspraak. Tijdens de 
terinzagelegging werden verschillende zienswijzen ingediend. De afgelopen maanden is 
gewerkt aan schriftelijke reacties op alle zienswijzen en het verwerken van aanpassingen 
in het bestemmingsplan. Met de vaststelling van het bestemmingsplan door de 
gemeenteraad kan de focus nu op de realisatie van Vonk.

De vaststelling van het bestemmingsplan is een belangrijke stap in de ontwikkeling van 
Museumpark Vonk. Hiermee kan het museum de omgevingsvergunning aanvragen om de 
uiteindelijke bouw te kunnen starten. Dit gebeurt in fases, omdat het huidig preHistorisch 
Dorp gedurende een groot gedeelte van de realisatie openblijft.

Seniorendiner: ook voor gezelligheid en contact
Met veel plezier heeft de kookbrigade op vrijdag 16 december een kerstdiner gekookt voor 
30 buurtbewoners. Het clubhuis van RPC was gehuld in kerstsfeer met dank aan Maria die 
dit verzorgde.

Het was koud. Het was glad. Het was donker. We waren bang dat er veel afzeggingen zouden 
komen vanwege de weersomstandigheden… er waren (gelukkig) slechts drie afzeggingen. 
We mochten ook nieuwe buurtbewoners begroeten, we zijn hier blij mee!
De sfeer was fijn, mensen vonden elkaar in het gesprek en iedereen genoot van het eten.

De kookbrigade heeft het jaar met een fijn gevoel afgesloten. Na twee coronajaren zijn 
we in maart 2022 opgestart met een nieuwe club mensen. De spirit zit er inmiddels goed 
in. Iedereen draagt een steentje bij en samen maken we lekkere diners en zorgen we voor 
gezellige avonden. 
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De data voor dit jaar zijn bekend:

vrijdag 3 februari
vrijdag 14 april
vrijdag 30 juni
vrijdag 22 september
vrijdag 10 november
vrijdag 15 december

Noteer ze in uw agenda, we hopen u allen weer te verwelkomen!

We wensen iedereen een gezond en gelukkig 2023!

De kookbrigade.

Bericht van de gemeente

Werkzaamheden en verkeer
Stand van zaken project herinrichting Schweitzerlaan-Landsteinerlaan.
Op dit moment loopt de voorbereidingsfase voor het herinrichtingsplan nog. In deze fase 
worden de bestekstekeningen opgesteld en de aanbestedingsprocedure doorlopen. Dit 
duurt helaas wat langer dan gepland. De afdeling Realisatie van de gemeente Eindhoven 
streeft ernaar begin april 2023 te beginnen.

De projectpagina www.eindhoven.nl/landsteinerschweitzerlaan blijft het meest primaire 
communicatiemiddel. Voorafgaand aan de start van de werkzaamheden zal weer een 
Wijkinfo in de hele buurt bezorgd worden met meer informatie over planning, fasering en 
wat te doen met bijvoorbeeld afvalinzameling tijdens de realisatie.

Verkeersbesluit Animalipad instellen eenrichtingsverkeer gedeelte Landsteinerlaan-Animalipad 
(deels).
De gemeente heeft in het kader van de herinrichting ook een verkeersbesluit genomen en 
op 2 januari gepubliceerd. Dit besluit is vooraf besproken met de werkgroep herinrichting 
en ook de werkgroep verkeer heeft positief geadviseerd over het besluit omdat het de 
verkeersveiligheid van voetgangers en fietsers ten goede komt.
In het besluit is aangegeven op welke wijze bezwaar gemaakt kan worden (binnen 6 weken 
na publicatie)”.


