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Algemeen

Na het verschijnen van het eerste 'Gij-

zenrooise 7ngtre" hebben weer enkele
gebeurtenissen en beslissingen plaatsge-
vonden die we aan de bewoners van
Gijzenrooi willen melden. 7n, zijn zoveel
mogelijk gerangschikt per commissie.
Tevens is op de laatste pagina de huidige
samenstelling van de bewonersorganisatie
en haar commissies vermeld. Het is de
bedoeling dat deze pagina in elk nummer
verschijnt, zadat de bewoners steeds op
de hoogte zijn van de namen en adressen
van de juiste contactpersonen.

V/e hebben gemerkÍ dat er soms op eigen
initiatief aktie wordt ondernomen om iets
gedaan te krijgen in de wijk. We juichen
dergelijke initiatieven uiteraard toe, maar
we willen iedereen verzoeken zo'n initia-
tief te melden bij één van onze leden.
Dit znrgt ervoor dat wij weten wat er
gebeurt en voorkomt dus dubbel werk.
Wellicht kunnen wij U ook adviseren
over bepaalde zaken bij zo'n initiatief.

Verkeer

Er wordt door de commissie Verkeer
druk overleg gevoerd met de gemeente
over verschillende verkeersknelpunten in
de w|k (verkeersdrempels, verlenging
Kraanven). Er is echter tot nu toe nog
geen concreet resultaat te melden. De
commissie houdt ook nauwlettend in de
gat€n wat er in de wdkraad Tivoli wordt
besproken met betrekking tot de ver-
keersknelpunten, die ook voor Gijzenrooi
van belang zrjn (kruising Tivoli-
laan/Neu shoorn straat) .
Op initiatief van bewoners is een enquête
gehouden over een extra drempel in het
Meerbergsven. Deze drempel moet
komen te liggen tussen de kruising met
het Kraanven en de bocht in het Meer-
bergsven (ter hoogte van nrs. 39/41).

De enquête wijst uit dat een ruime meer-
derheid van de omwonenden voor zo'n
drempel is, hetgeen in principe betekent
dat de gemeente ervoor zorgt dat de
drempel er komt. Het zal nog wel enige
tijd duren voordat de gewenste drempel
er ligt.

Speelvosrzisningen

Naar aanleiding van de enquête onder de
bewoners rond het overgangsgedeelte van
Raatven naar Meerbergsven heeft de
gemeente schriftelijk toestemming gege-
ven en een budget toegewezen voor het
plaatsen van een speelaanleiding. Er is
een ontwerp dat door de gemeente is
goedgekeurd en waarover de omwonen-
den inmiddels nadere informatie hebben
gekregen. De uiwoering zal waarschijn-
lijk voorj aar '93 plaatsvinden.

Er is eveneens een enquête gehouden
onder de bewoners rond het pleintje
tussen Lisven I7 en 19. Hierop lavamen
vele reakÍies wat ons deed besluiten een
avond te organiseren voor alle omwonen-
den om de problematiek rond de plek te
bespreken. Dezr. avond is op 5 oktober
gehouden, waarbij bleek dat de meerder-
heid van de aanwezigêo, om verschillen-
de redenen, tegen het plaatsen van een
speelaanleiding zijn. Dit was voor ons
een reden om in deze za k verder geen
stappen meer te ondernemen. Wel wordt
de gemeente gevraagd om zo snel moge-
lijk een trapveldje of enige andere voor-
ziening voor de jeugd te realiseren. Dit
?nv kunnen op de lokatie Schaapsloop-
ven/Eijerven Orj de begraa$laats).

Er wordt een start gemaakt met de invul-
ling van het pleintje tussen Lisven 5l en
53 met een spelaanleiding. Hierover
komt nog nader overleg met de omwo-
nenden.
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LeeÍbaarheid en
Groenvoorziening

In de praktijk blijken aangelegde groen-
voorzieningen een enorme zuigkracht te
hebben op bromfietsers, vandalen, hon-
den en andere onbedoelde gebruikers.
Bij de omwonenden leidt dit tot overlast
en irritatie. Het aangelegde groen wordt
rn een bron van ergernis en verlaagt
daardoor de leefbaarheid.

De commissie "I-eefbaarheid en Groen-
voorziening" heeft zichzelf tot taak ge-
steld om de leefbaarheid van Gijzenrooi
te "bewaken". Bij deze taakstelling be-
perkt de werkgroep zich niet tot de leef-
baarheid rond de groenvoorzieningen,
maar stelt zij zich nrimer op. De lopende
alÍies van dit moment illustreren dit:

1. De commissie ondersteunt de
senioren aan het Meerbergsven en
Diepmeerven bij het op korte
termijn realiseren van verlichting
van het pad achter de woningen.

2. De commissie ondersteunt de
initiatieven voor een voet- en/of
fietspad langs de bokkentuin in de
richting van Albert Heyn.

Dienstverlening

Er wordt op dit moment nagegaan of er
aan de twee invalswegen van Gijzenrooi,
Diepmeerven en Kanunnikensven, platte-
gronden van de w|k kunnen worden
geplaatst. Ook het bijwerken van de
plattegrond aan het Floraplein wordt
aangekaart.

Oud papier

Het blijkt dat het niet voor iedereen
duideldk is wanneer er oud papier aan de
straat kan worden gez.et, zodat het kan
worden opgehaald. Om de twee weken
(in de oneven weken) wordt 's woens-
dags oud papier opgehaald.

OPROEPEI.{

De Driekoningenschool is op zoek naaÍ een CONCIÈRGE voor 8t/z uur per week voor
binnen- en buitenwerlczaamheden. Er wordt met name gezocht naar iemand met interesse
voor tuin- en speelplaatsenonderhoud. Wellicht is er in de wljk iemand met belangstelling
voor dez.e funktie.
In formatie bij de direkteur, de heer Close, tel: 111822 (school) of tel: 437660 (privé)

De bewonersorganisatie wil graag enkele commissies versterken met nieuwe leden. Met
name op het gebied van verkeerszaken is uitbreiding van de commissie gewenst. We doen
een dringende oproep aan de bewoners van Gijzenrooi zich aan te melden bij leden van
een commissie als zij aktief willen deelnemen aan het oplossen van problemen in de wljk.

Er zijn bewoners doe dagelijkse problemen ervaÍen bij het Floraplein als zij de l-eender-
weg oversteken. De grote drukte in de ochtend- en avondspits, de hoge snelheid van vele
automobilisten en de onoverzichtelijkheid op sommige punten maakt het oversteken voor
met name fietsers en voetgangers tot een riskante zazk. \$/ij witlen graag weten of er in
Gijzenrooi meer mensen (of hun kinderen) last hóben van dit probleem, zcdrat wê,
eventueel in overleg met ander buurtverenigingen, naar de gemeente kunnen stappen om
tot verbetering van de situ,atie te komen.
Reakties naar: R. van Eijck, tel.: 12 5A 62.
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Bewonemorganisatie Gii zenrooi

Voorzitter:
Vice-voorzitter:
Secretariaat:

Adviseur O & O:

Verkeer

Doré Beekers
Iohn Matteusen
Janco Rampart
Heleen Wdnands

Speelvoorzieningen

Cecile Beekmeder
Wil Bernaerts
Hugo Cramer
Monique Gijsbers
Ans v.d. Maat

Rob de Winter
Hugo Cramer
Doré Beekers
Heleen Wijnands
Ton Everhartz

RaaWen 30
Raatven 32
Schaapsloopven l0
Kraanven 16

Lisven 39
Lisven 59
Lisven 2
Meerbergsven 84
Raatven 7

Meerbergsven 39
Lisven 2
Raatven 30
Kraanven 16

Tel: 12 02 03
Tel: 12 47 97
Tel: 12 39 6l
Tel: ll 34 78

Tel: 12 39 6I
Tel: 12 49 09
Tel: 11 65 01
Tel: tL 34 78

Tel: L2 3L 93
Tel: ll 54 75
Tel: 12 47 97
Tel: L2 tS 37
Tel: tZ l0 14

Tel: 12 04 48
Tel: L2 51 57
Tel: 11 04 13

Tel: 12 67 92

Tel: 11 01 17

Tel: 12 31 93
Tel: 11 09 63
Tel: 12 51 57
Tel: 12 04 48
Tel: 12 02 03

LceÍbaarheid & Groenvoorziening

Hetty Bahlmann
Marcel Rademakers
Kees van Vessem

Dienstverlening

Jules Schónhof Meerbergsven 72

Seniorenbelangen

Mevr. van Zanten Diepmeerven 10

Infomatievoorziening

Cecile Beekmeijer
Frank Hoogbergen
Marcel Rademakers
Hetty Bahlman
Rob de Winter

Raatven 46
Raatven 64
Schaapsloopven 49

Lisven 39
Vrijkensven 35
RaaWen 64
Raatven 46
Meerbergsven 39

Redaktie-adres oHet Giipenrooise Zegie"

Meerbergsven 39, 5646 IIE Eindhoven Tel: 12 02 03


