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Mede-bewoners van Gijzenrooi,

Enkele maanden geleden is op de voorlichtingsavonden met de gemeente het initiatief genomen
tot de vorming van een belangenorganisatie voor de wijk Gijzenrooi en haar bewoners. Onder
deskundige begeleiding van de Stichting O & O (Ontrvikkeling en Ondersteuning) is deze
bewonersorganisatie inmiddels opgestart en heeft reeds een aantal zaken op een njtje geznt.

Met dit eerste nummer van Het Gijzenrooise Zegie willen wij alle wrjkgenoten op de hoogte
stellen van de stand van zaken rond de bewonersorganisatie.

WAT IS ONS DOEL?

De bewonersorganisatie Gijzenrooi heeft tot doel het behartigen van de belangen van de
bewoners van de wijk Gijzenrooi in contact met de gemeente Eindhoven en bedrijven en
instellingen die een rol qpelen bij het inrichten en onderhouden van voorzieningen in de wijk.
Zij wil zo veel mogelijk de bewoners vertegenwoordigen en stelt zich dan ook nadru*ftelijk
open voor vragen, suggesties en opmerkingen van alle bewoners.

\ilIE ZIJN lVU?

De bewonersorganisatie Gijzenrooi is samengesteld uit de volgende leden:

Hetty Batrlmann
Doré Beekers
Cecile Beekmeijer
tJ/il Bernaerts
Marcel Camps-r 
Hugo Cramer
Mw. v. Diesen
Monique Gijsbers
Frank Hoogbergen
Ans v.d. Maat
John Mateussen
Marcel Rademakers
Ianco Rampart
Jules Schónhof
Kees v. Vessem
Rob de Winter
Mw. v. hntÊn

Raatven 46
Raatven 30
Lisven 39
Lisven 59
Leuwenstraat 137
Lisven 2
Diepmeerven t2
Meerbergsven 84
Vrijkensven 35
Raatven 7
Raatven 32
Raatven ó4
Schaapsloopven 10
Meerbergsven 72
Schaapsloopven 49
Meerbergsven 39
Diepmeerven l0

n4448
12396r
r23r93
r15475
122748
124797
118102
t2t537
r 10963
l2LOt4
t249W
1251,57
116501
126792
r 10413
t20203
110117

Bovenstaande mensen lunt U altijd benaderen met Uw vragen en opmerkingen over zaken die
voor Gdzenrooi van belang (lunnen) zijn. Aarzelt U vooral niet om dit te doen; wij nemen
iedere relevante opmerking serieus. Indien U een grotere bijdrage wilt leveren aan het werk van
de organisatie, dan kunt U zich ook aanmelden als lid van de bewonersorganisatie bij een van
bovenstaande leden.
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WAAROVER PRATEN WIJ?

r$/e hebben een (voorlopige) lijst samengesteld van knelpunten in de wijk:

L Verkeer

Hieronder vallen naast zaken als fietspaden, verkeersdrempels, gevaartjke
verkeerssituaties (kruispunten) en parkeergelegenheid, ook het gedrag van weggÓnrikers
(te haÍd njden).

L Speelgelegenheden

Hierbij denken wrj aan het plaatsen en inrichten van (nieuwe) speelplekken voor
kinderen verspreid over de wijk.

L kefbaarheid en Groenvoorziening

Onder teefbaarheid van de wijk, vallen onderwerpen als veilgheid (inbraak, d.),
vandalisme, groenvoorziening en het hondepoep probleem.

4- Dienswerlening

Deze categorie omvat oa. plaatsing brievenbussen, bereikbaarheid winkels,
wijlwoorziening (buurthuis), gebruik bestaande voorzieningen, openbaar vervoer.

L Informatievoorziening

Hierbd gaat het erom dat iedereen die ergens belang brj heeft de juiste informatie krijgt.
Dit houdt in de informatie tussen de gemeente en bewonersorganisatie Gijzenrooi en
tussen Gijzenrooi en Tivoli en tussen de bewonersorganisatie en de bewoners.

Rond bovengenoemde onderwerpen zijn commissies gevormd, die de betreffende zaken zo goed
mogelijk zullen behanigen. Hierbij wordt regelmatig overleg gevoerd tussen de comissieleden
en de andere leden van de bewonersorganisatie. Naast bovengenoemde onderwerpen houden wij
ons natuurlijk ook bezig met alle andere zaken die Gijzenrooi betreffen, zoals de ontwikfteling
en inrichting van de wijk als geheel. Over de verschillende ondenverpen zullen wij de
betreffende bewoners regelmatig benaderen met vragen/enquet€s.

WIE DOET WAT?

De commissies zijn als volgt samengesteld:

Verkeer:

Doré Beekers, Marcel Camps, Iohn Mateussen, Janco Rampart

Speelgelegenheden

Cecile Beekmeijer, Wil Bernaerts, Monique Gijsbers, Ans v.d. Maat
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LeeÍbaarheid en Groenvoorziening:

Hetty Bahlmann, Marcel Rademakers, Kees van Vessem

Dienstverlening:

Iules Schonhof

Infomatievoorzien i n g :

Hetty Bahlmann, Cecile Beekmeijer, Frank Hoogbergen, Marcel Rademakers, Rob de V/inter

Naast deze commissies bevat de bewonersorganisatie twee vertegenwoordigsters van de oudere
generatie, die zieh vooral willen richten op zaken betreffende de ouderen in de wijk:

Mw. van Diesen en Mw.van hnten.

HI,IIDIGE A CTTVITEITEI{

Op dit moment zijn er concrete activiteiten in gang geznt met betrekking tot speelgelegenheden
en de verkeersproblematiek met als eerste stappen gesprekken met de gemeente Eindhoven.

Het eerste resultaat op een ander gebied is reeds te melden. De PTT heeft toegezngd in elk
geval 2 brievenbussen te plaatsen: hoek Diepmeerven/Meeóergsven en hoek
Kanunnikensven/Heezerweg @riekoningenschool).

Er wordt gewerkÍ aan een enquete onder de bewoners van de seniorenwoningen over de
behoefte Íxan een verbeterd voetpad langs de bokkentuin.

Er is een enquete in voorbereiding over de aanleg van een speelplek met toestellen in het
overgangsgedeelte van Raatven naar Meerbergsven. Deze enquete zal alleen worden gehouden
onder de bewoners rond dez.e locatie.

Een andere activit€it is Het Gijzenroois 7ngSe. Deze nieuwsbrief zal verschijnen zodra er
nieuwe ontwikkelingen te melden zijn.

De bewonersorganisatie is van plan in de toekomst bdeenkomsten te organiseren voor de
bewoners waarbtj wrj als organisatie van gedachte kunnen wisselen met de andere bewoners van
Gijzenrooi.

LAATSTE NIETIWS

De verandering/verbetering van de Heezenveg start mogelijk in oktob er 1992.

rVU HOT]DEII U OP DE HOOGÏÏ'!!!


