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In dit derde nummer van het Gijzenrooise Zegje
geven we weer een overzicht van de activiteiten
van de afgelopen periode. Daarnaast hebben we
de wijkagent bereid gevonden een stukje te
schrijven over zichzelf en zijn werkzaamheden
voor de wijk.

Wi jkagent Sanders

Ik heet Frans Sanders, ik ben 4l jaar en reeds
16 jaar werkzaam bij de gemeentepolitie Eind-
hoven, ,waarvan de laatste 5 jaar als wijkagent in
Tivoli, Burghplan en Gijzenrooi.

Gijzenrooi was in de eerste jaren nog een wijk
in opbouw waar ik mijn gezicht slechts zelden
hoefde te laten zien. Nu, 5 jaar later, is het
echter een zelfstandig wijkgebied aan het wor-
den, waar ook voor mij steeds meer werkterrein
ligt. Helaas is het voor de toekomst nog even
koffiedik kijken wat betreft mijn werkzaamhe-
den in de wijk, omdat we bij de politie, zoals bij
zoveel bedrijven, bezig zijn met een reorganisa-
tie. Hierbij zou de functie van wijkagent wel
eens op de tocht kunnen komen te staan.

Mijn werkzaamheden zijn hoofdzakelijk van
sociale aard. Wijkbewoners kunnen de wijkagent
te allen tijde bellen, indien zlj geconfronteerd
worden met problemen in de wijk. We zullen
dan proberen gezamenlijk een oplossing te
zoeken. Dikwijls zijn de problemen echter van
dien aard dat ik genoodzaakt ben om de mensen
te verwij zen naat andere instanties. Daarnaast
wijs ik ook altijd op de eigen verantwoordelijk-
heden van de mensen. Als de buren eens luid-
ruchtig zljn, ga dan eerst zelf praten, alvorens de
politie te bellen. Naast mijn sociale taak doe ik
veel aan voorlichting. Mijn stokpaardje is het
omgaan met de jeugd. Ik steek hier naar ver-
houding veel energie in, omdat in mijn opinie de
jeugd de toekomst heeft, waar met een beetje
goede wil veel eer aan te behalen is.

Het is mijn bedoeling om vanaf half februari
spreekuur te gaan houden in een pand van de

buurtvereniging Tivoli aan het Arnaudinaplein.
Gezien de aangrenzende ligging van Gijzenrooi
zijn bewoners van die wijk ook van harte wel-
kom (de tijden van het spreekuur worden nog
bekend gemaakt). Verder kunt u mij bereiken op
het districtsbureau aan de Aalsterweg. Ik zal
aanwezig zijn op de jaarvergadering van 24
maafi a.s., maff als u voor die tijd al vragen
heeft, dan kunt altijd contact met mij opnemen.

Frans Sanders, Wijkdienst Stratum, tel: 332716.

Verkeer

1. Kruising Neushoornstraat-Tivolilaan
De gemeente heeft meegedeeld dat deze kruising
nog in 1993 wordt gereconsffueerd. Waarschijn-
lijk zal voor de zomervakantie een eerste ont-
we{p bekend gemaakt worden. Wij zullen u
hiervan op de hoogte stellen.

2. Parkeren Kraanven (bij Leeuwenstraat)
Volgens informatie van de gemeente hadden aan
de linkerkant van deze straat (Garage Bijl) par-
keerhavens aangelegd moeten worden. Orn
onbekende redenen is dit niet gebeurd. Inmiddels
is aan een bedrijf de opdracht versffekt om
alsnog parkeerhavens aan te leggen.

3. Kruising Schaapsloopven/Raatven
De gemeente is op de hoogte van de wens om
iets te doen aan deze kruising. In overleg met de
bewoners wordt onderzocht of de aanleg van een
plateau wenselijk is. Dit is voor de gemeente
haalbaar, als dit gelijktijdig met de definitieve
bestrating van de aangrenzende weg(en) moge-
lijk is. Het gevolg is dan wel dat de
reconsffuctie nog enige tijd op zich laat wachten.

Tenslotte is ons medegedeeld dat er her en der
verkeersborden worden aangebracht waar deze
ontbreken (m.n. bij rijwielpaden). Bij de fietsers-
oversteek PuttensedreefiDiepmeerven zal een
markering worden aangebracht om automobi-
listen te attenderen op deze oversteek.

W i j  v e Í z o e k e n  u  o m  e v e n t u e l e
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verkeersknelpunten in de wijk aan ons kenbaar
te maken (bij voorkeur voor 24 maart a.s.),
zodat wij in ons overleg met de gemeente een
totaaloverzicht van de problemen kunnen schet-
sen.

Speelvoorzieningen

De ontwerpen voor de speelvoorzieningen
RaatvenMeerbergsven en Lisven 5U53 zijn na
enige aanpassingen beide goedgekeurd. Naar
verwachting zullen ze voor de zomervakantie
geplaatst worden.

We zijn begonnen ons te orienteren op de invul-
ling van van de grote speelvoorziening Schaaps-
loopven/Eijerven. Er is contact geweest met de
gemeente over het budget, de eisen, beperkingen
e.d. We hebben ook contact gezocht met de
Technische Universiteit, waar uitgebreid onder-
zoek is gedaan naar speelvoorzieningen voor
kinderen. Binnenkort brengen wij een bezoek
aan de TU om de daar aanwezige documentatie
te bekijken.

Het is de bedoeling dat in het voorjaar gestart
wordt met de aanleg van het rapveld (Eijerven).
Het zal enige tijd duren voor het daadwerkelijk
gebruikt kan gaan worden, omdat er eerst gras
gezaaid moet worden.

Er zijn mogelijkheden voor de aanleg van een
jeu-de-boules baan, mits er voldoende belang-
stelling voor bestaat. Wie hiervoor belangstelling
heeft kan contact opnemen met dhr. v.d.
Nieuwenhof (tel.: 12 13 43).

Leefbaarheid en
G roen voorziening

l. Verlichting achter senioren-woningen.
Op verzoek van de senioren heeft de werkgroep
ondersteuning verleend in het overleg met de
Woningst icht ing Hertog Hendrik van
Lotharingen over het plaatsen van verlichting in
het pad achter het Diepmeerven en het Meer-

bergsven. Inmiddels heeft de woningstichting de
benodigde armaturen reeds geplaatst en zal de
verlichting binnenkort ontstoken kunnen worden.
Hiermee is een eind gekomen aan een duister en
onprettig stuk van onze wijk.

2. Pad langs de bokkentuin.
Het betreffende pad is vooral bij nat weer slecht
begaanbaar, mede door het ontbreken van ver-
lichting. Momenteel is ons toegezegd dat aan dit
onvriendelijke pad iets gedaan kan worden.
Concrete plannen bestaan nog niet.

3. Hondepoep en hondetoilet.
Voor hondebezitters is er goed nieuws!! Bnz
nenkort kunt u uw hond zijn behoeften laten
doen, zonder dat u vertwijfeld moet zoeken naar
een geschikte plek. De gemeente heeft ons
toegezegd nog dit voorjaar een hondentoilet aan
te leggen. Dankzij deze ontmoetingsplaats kan
de rest van de wijk schoon worden. Voor niet-
hondebezitters is er dus ook goed nieuws !

9

4. Ontmoetingsplaats/buurthuis.
In principe bestaat de mogelijkheid orn een
buurthuis of ontmoetingsplaats in onze wijk te
krijgen. De werkgroep is op de hoogte van de
formele procedures die hiervoor gevolgd moeten
worden. Pas als blijkt dat er voldoende belang-
stelling bestaat voor zdn voorziening, zal de
gemeente de realisatie ervan in overwegi*o^'
nemen. In de eerstvolgende wijkvergadering (op
24 maart) willen we hierover de sternming
peilen.

Dienstver lening

De plattegrond aan het Floraplein wordt ver-
nieuwd gelijktijdig met de andere plattegronden
in de stad. Het is niet bekend wanneer dit ge-
beurt. Voor de wijkkaarten aan de invalswegen
moeten eerst adverteerders gevonden worden.
Pas dan bestaat de mogelijkheid tot plaatsing.
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Inform at ievoorzienin g

Op 24 maart a.s. organiseren wij een jaarver-
gadering annex informatiebijeenkomst voor alle
huidige en toekomstige bewoners van Gijzen-
rooi. Wij willen ons dan aan u voorstellen en u
op de hoogte te brengen van onr.e werkzaamhe-
den. Daarbij willen wij u vragen om te komen
met vragen, op- of aanmerkingen t.a.v. onze
werkzaamheden in de breedste zin van het
woord.

Bent u nieuwsgierig geworden enlof heeft u vra-
gen, opmerkingen e.d., kom dan op 24 maart
a.s.  om 20.00 uur naar de Driekoningenschool
(Kanunnikensven I ).

Weer :  Oud pap ier

Inmiddels is op ieder adres een folder bezorgd
over het ophalen van oud papier. Wellicht ten
overvloede: In Gijzenrooi kan het oud papier
iedere dinsdag in een oneven week buiten gezeÍ
worden. Het dient om 8.00 uur 's morgens aan
de straat te staan. We hopen dat alles nu naar
behoren zal verlopen. Heeft u desondanks nog
klachten, bel dan de gemeente Eindhoven:
386000.

C hem o-box

Nog niet iedereen heeft een box voor klein
chemisch afval in huis. Hoe u deze kunt verkrij-
gen kunt u te weten komen via telefoonnummsr
386000 van de gemeente.

^/-/
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Bewonersorganisat ie Gi izenrooi

Voorzitter: Rob de Winter
Vice-voorzitÍer: Hugo Cramer
Secretariaat: Doré Beekers
Penningmeester: Janco Rampart
Adviseur O&O: Ton Everhwtz

Commissie Verkeer
Hetty Bahlmann Raawen 46
Doré Beekers Raawen 30
Rob van Eijck Diepmeerven 52
John Matteusen Raatven 32
Janco Rampart Schaapsloopven 10
Hanny Reekers Meerbergsven 32

Cornmis sie Speelvoorzienin sen
Cecile Beekmeijer Lisven 39
Wil Bernaerts Lisven 59
Hugo Cramer Lisven 2
Monique Gijsbers Meerbergsven 84
Ans v.d. Maat Raatven 7

Meerbergsven 39
Lisven 2
Raatven 30
Schaapsloopven l0
Dommelstraat 9
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Comrnissie Leefbaarheid & Groenvoorziening
Hetty Bahlmann Raawen 46
Marcel Rademakers Raawen 64
Kees van Vessem Schaapsloopven 49

Commissie Dienswerlening
Jules Schónhof Meerberesven 72

Commissie Seniorenbelangen
Mevr. van Zanten Diepmeerven l0
Dhr. v.d.Nieuwenhof Meerbergsven 40
Dhr. Teeuwen Meerbergsven 12

Commis sie Informatievoorzienin g
Hetty Bahlmann Raawen 46
Cecile Beekmeijer Lisven 39
Marcel Rademakers Raawen 64
Rob de Winter Meerbergsven 39

Redactie-adres "Het Gijzenrooise Zegje"
Meerbergsven 39, 5646 HE Eindhoven, tel:
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