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Jaarverslag
bestuur 2000
Voorwoord
2000  was voor de bewonersvereniging
een jaar van vernieuwing, een actief jaar.
Het begon met een vrijwel nieuw bestuur,
een nieuwe verenigingsstructuur en een
nieuwe aanpak. In het afgelopen jaar is
deze andere aanpak o.a. zichtbaar
geworden door de diverse activiteiten die
we hebben georganiseerd. Zonder alle
enthousiaste helpers hadden we deze
leuke dingen niet gehad. Daarom wil ik in
de eerste plaats alle actieve leden en
helpers bedanken voor hun inzet. Zonder
hen lukt het gewoon niet!

Bestuur
Zoals u weet zijn we in april 2000 be-
gonnen met 9 bestuursleden. Er lag nogal
wat werk te wachten. Zo moesten we
zorgen dat:
*  we ons netwerk actualiseerden
*  we bij de gemeente weer 'op de kaart'

kwamen
*  we een beleidsplan schreven en

goedkeurden 
*  we contact zochten met de aan-

grenzende buurtverenigingen
*  we de verschillende commissies goed

vorm zouden geven
We hebben in het afgelopen jaar tien
vergaderingen gehad en de agenda's
hiervoor waren goed gevuld. Vanaf
september 2000 moest Eric Krijn zijn
functie door zijn drukke baan neerleggen.
Gelukkig vonden we in de persoon van
Frans Claassen een ervaren vervanger.
Tijdens de komende ledenvergadering
wordt hij als kandidaat voorgedragen en
wordt aan u gevraagd om zijn bestuurs-
functie definitief te maken. Helaas gaat
Evelyn van der Kruis na 11 april stoppen
met het bestuurlijke werk. Met haar
verliezen we een enthousiaste kracht die
ook in de commissie communicatie haar
sporen verdiende.      Lees verder op pag. 2 >
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Doe uw zegje!
Kom op woensdag 11 april naar de
algemene ledenvergadering van de
bewonersvereniging Gijzenrooi. De
agenda is te vinden op pag. 3.

Aanvang:
20.00 uur, in Zalencentrum Wiro 
aan de St. Wirostraat 2 in Eindhoven.

Tot dan!

WORD 
TIENTJESLID!
Voor slecht fl. 2,50 per jaar bent u lid van
bewonersvereniging Gijzenrooi. U wilt
onze vereniging extra steunen? Dat kan;
graag zelfs. Want dan kunnen we nog
vaker en nog leukere activiteiten
organiseren. Met extra steun kunnen wij
ook een website opzetten waarop we veel
meer foto’s van onze leuke
wijkactiviteiten kunnen tonen.
Desgewenst krijgt u als tientjeslid ook van
de  notulen van iedere bestuurs-
vergadering een exemplaar.
Word daarom nu tientjeslid en maak tien
gulden over op Postbanknummer 73833,
onder vermelding van uw adres en
‘tientjeslid bewonersvereniging
Gijzenrooi’. U draagt dan bij aan een
prettig leefbare en levendige wijk. En dat
is onbetaalbaar. 

Doen!
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Uitwisseling
De vraag van de gemeente om
onze medewerking te verlenen aan
een uitwisseling met de plaatsen
waar Eindhoven een stedenband
mee heeft hebben wij als bestuur
positief beantwoord.
Op zéér korte termijn is dankzij de
inzet van een aantal bestuursleden
en vrijwilligers gedurende één
week met de mensen uit de plaats
Bialystok in Polen samengewerkt.
Ons op dat moment actuele
probleem (overlast door jongeren
op het Buurtven) is grondig met
onze buitenlandse gasten onder de
loep genomen, zonder dat de door
hen aangedragen oplossingen voor
ons uitvoerbaar bleken. Niettemin
was deze uitwisseling leerzaam en
plezierig voor alle deelnemers. 

Kerstboom
Het bestuur heeft met elkaar alle
activiteiten mét en rond de
Kerstboom georganiseerd.
We hebben daar heel veel
positieve reacties op gekregen en
inderdaad, wat was de boom
mooi.
Ondanks het slechte weer kwamen
er toch nog heel veel mensen naar
de feestelijke installatie kijken.
Bedankt dat u er was!

Vrijwilligers
Zonder vrijwilligers kunnen we
veel leuke dingen niet doen. Wij
willen graag uitdrukking geven
aan onze waardering. In juni 2000
is daarom een zomerborrel
georganiseerd, die slechts door
enkelen bezocht is. Toch zijn er op
die avond zinvolle ideeën
aangedragen zoals de kerstboom.

Op woensdag 11 april 2001 is de
Algemene Ledenvergadering. Als
voorzitter van een enthousiast

bestuur kijk ik met een tevreden
gevoel terug op het afgelopen jaar.
Graag wil ik tijdens de
ledenvergadering ook uw mening
horen.

Truus van Vessem
Voorzitter bewonersvereniging
Gijzenrooi

Financiën
Het financieel verslag over 2000 is
op de gebruikelijke wijze
ingedeeld: allereerst een kolom
met de cijfers van 1999, vervolgens
de begroting van 2000, de cijfers
over 2000 en tenslotte de
ingediende begroting 2001.

Zoals u uit de cijfers kunt
opmaken, hebben we de subsidie
2000 volledig nodig gehad, mede
omdat de contributie-inning voor
de jaren 1999 en 2000
gecombineerd wordt en voor een
belangrijk deel nog moet
plaatsvinden in 2001. Problemen
bij de drukker hebben wederom
tot uitstel geleid. In verband met
een uitbreiding van de activiteiten
is de subsidieaanvraag voor 2001
hoger dan die van 2000.

De vergaderkosten waren in 2000
hoger dan begroot. De
verplaatsing van de
jaarvergadering naar het Wiro-
gebouw is de belangrijkste reden
van deze overschrijding. Wegens
het succes van deze nieuwe
formule zal ook in 2001 de
jaarvergadering weer daar
gehouden worden.

De kosten voor het Gijzenroois
Zegje zijn gelijk gebleven aan
begroting en 1999. Dit vindt

evenwel zijn oorzaak in het feit dat
de kosten van het vierde "Zegje"
pas in 2001 zijn betaald. De kosten
van de overige 3 "Zegjes" waren
hoger als gevolg van het
toegenomen aantal pagina's en de
verbeterde kwaliteit. 

Zoals hierboven al opgemerkt
liggen de contributieopbrengsten
op een lager niveau dan begroot.
Dit betekent wel dat de
contributieopbrengsten in 2001
stijgen. Het aantal leden is ten
opzichte van 1999 licht gestegen.
Ultimo 2000 waren er circa 550
leden. Binnenkort zal de huis-aan-
huis inning van de contributie
1999/2000 en wellicht 2001 starten.

De kosten van de buurtactiviteiten
hebben in 2000 tot een fors tekort
geleid. Grootste posten betreffen
de Koninginnedag en de aanschaf
van lampen en bekabeling voor de
kerstboom. Ter dekking van deze
kosten zullen we de gemeente
verzoeken bij te springen met geld
uit de Buurtbudget-regeling.

Consequentie van de
ontwikkelingen in 2000 is dat de
contributie gehandhaafd kan
worden op 2,50 gulden (7,50
gulden voor 3 jaar), onder
voorbehoud dat voor 2001
gemeentelijke subsidie wordt
toegekend.

Lees verder pag. 3
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Realisatie Begroting Realisatie Begroting 
1999 2000 2000 2001

Uitgaven
Subsidiabele kosten
Lidmaatschappen 305 300 164 300
Vergaderkosten 1.155 800 1.483 1.800
Gijzenroois Zegje 2.067 2.000 2.088 3.200
Kopiëerkosten 825 1.000 614 800
Portokosten 73 200 69 200
Telefoonkosten 25 0 50 0
Kantoorbenodigdheden   19 300 74 200

4.469 4.600 4.542 6.500
Niet-subsidiabele

kosten -11 0 1.886 0
4.458 4.600 6.428 6.500

Inkomsten
Contributies 610 1.900 951 1.400
Koffiegelden 26 0 4 0
Subsidie gemeente 

Eindhoven 3.750 2.700 2.700 5.100
Advertentie-

opbrengsten 1.275 0 1.743 0
5.661 4.600 5.398 6.500

Saldo overschot 0 tekort 0
1.203 1.030
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Bij het aanleveren van de kopij van het jaarverslag is de afrekening van de subsidie over 2000 nog niet ontvangen van de gemeente
Eindhoven. Evenmin is uitsluitsel verkregen omtrent de subsidie voor 2001.
Door de kascontrôlecommissie is de kascontrôle uitgevoerd en de verantwoording akkoord bevonden.

Agenda van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2001, 
aanvang 20.00 uur

Locatie: Zalencentrum Wiro, St. Wirostraat 2, tel. 2930723.

1. Opening en vaststelling agenda
2. Mededelingen en beleidsplan.
3. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 17.4.2000 (zie Zegje nr.29 van juli 2000)
4. Jaarverslagen 2000, kascommissie 2000/1
5. Toelichting commissies
6. Bestuurswisseling 
7. Rondvraag

Pauze

8. Drik Verbraak, Stadsdeelmanager Stratum, is onze gast en zal ons informeren over de
ontwikkelingen rond het Stadsdeelkantoor Stratum.

9. Sluiting.
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Klaaglied
Zeg mij waar de zwanen zijn
waar zijn zij gebleven
zeg mij waar drie jongen zijn
te ver afgedreven?

zeg mij waar de oude is
in de pan gevlogen?
zeg mij wat de waarheid is
en wat is er gelogen?

zie daar wat die meisjes doen
met hun dertien jaren
gooien stenen, kunnen hun
fatsoen
allang niet meer bewaren

'n lelijk eendje; - "echt niet
mooi"
"moet je ze zien kruipen"
"beesten horen in een kooi"
"of beter nog, verzuipen"

zie daar wat die jongens doen

met hun achttien jaren
stoer met knuppels in het groen
zijn niet te bedaren

veren vliegen in het rond
gesnater wordt steeds stiller
de jongste heeft de grootste
mond
vindt het echt een giller

op de hei ver weg van hier 
nog te stinkend voor de honden
tussen lege blikjes bier
is het karkas gevonden

zie daar wat wij mensen doen
passanten inbegrepen
want die hebben uit fatsoen
stijf hun ogen toegeknepen

straks een nieuwe lente, nieuw
geluid
wie zal stenen aan zien slepen?
wie zegt iets, wie kijkt wel uit
wie is te benepen?

Jeremias

Word lid van
onze
bewoners-
vereniging!
De eerste bewoners van Gijzenrooi
waren actief betrokken bij de
bewonersvereniging. Zij werden
bijna allemaal lid van de
vereniging voor slechts 2,50 per
jaar. Guldens wel te verstaan, geen
euro´s! Iedereen die lid is, krijgt
voor dit luttele bedragje dan ook
vier Gijzenrooise Zegjes per jaar!
Meld u dus aan. 

In ongeveer tien jaar tijd is
Gijzenrooi uitgegroeid tot een
drukke en gewilde wijk, waar
regelmatig nieuwe mensen komen
wonen. We proberen iedereen
opnieuw een hartelijk welkom te
heten en daarom krijgt iedere
nieuwe bewoner een
welkomstpakket. Hierover kunt u
elders in dit Zegje meer lezen.
We zijn echter de tel een beetje
kwijtgeraakt. Er zijn nieuwe
bewoners gekomen die zich nog
niet gemeld hebben bij de
ledenadministratie! Dus als u
nieuwe buren heeft gekregen,
vraag dan of ze zich al opgegeven
hebben bij Liliane Melters, Lisven
33 telefoon 2126358. Zij krijgen dan
een gratis welkomstpakket.

Altijd op de hoogte
De uitgave van het Gijzenrooise
Zegje die u nu leest, wordt aan
iedereen verstrekt, ook aan de
mensen die nog geen lid zijn. Een
mooie gelegenheid voor niet-leden
om met eigen ogen te constateren
hoe actief de bewonersvereniging
is en hoe goed het 'Zegje' er uitziet!
U kunt zich - behalve bij Liliane
Melters - ook als lid van de
bewonersvereniging opgeven
tijdens de Algemene
Ledenvergadering, die gehouden

zal worden op 11 april aanstaande
in het Wirogebouw aan de St.
Wirostraat in Eindhoven.
Meld u dus aan, ontvang vier keer
per jaar het Gijzenroois Zegje en
ondersteun tevens onze gezellige
wijkactiviteiten. 

Doen!

Maakt
Gijzenrooi haar
eigen
kunstwerk?
Zoals we al eerder hebben bericht
in het Gijzenrooise Zegje van
oktober 2000, is de afdeling Kunst
en Cultuur van de gemeente vorig
jaar gevraagd of er een kunstwerk
geplaatst zou kunnen worden bij
de vijver aan het Diepmeerven.
Twintig kunstenaars hebben een
schetsontwerp gemaakt, waarvan
er vier op Stratumse locaties
geplaatst zouden worden.

Helaas bleek onze locatie niet een
van de uitverkoren locaties te zijn.
Is er dan helemaal geen hoop dat
we onze wijk met kunst kunnen
verfraaien? Zijn er dan geen
kunstenaars in Gijzenrooi?
Natuurlijk wel! Hierbij dus een
oproep aan alle kunstenaars om
iets te bedenken dat voor en door
de mensen in deze wijk zal zijn. En
ook de niet-kunstenaars mogen
met ideeën komen!

Reacties kunt u sturen naar de
Commissie Belangen-behartiging of
naar onze website:
communicatie.gijzenrooi@onsadres.
nl of via www.gijzenrooi.nl.
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Kom tennissen
bij TVG!
U had zich met nieuwjaar
voorgenomen meer te gaan
bewegen? Mooi. Bij TVG is nog
plaats. Op 1 april start het
buitenseizoen en TVG heeft nog
plaats voor een aantal leden.

TVG staat niet voor Tennis-
vereniging Gijzenrooi, maar voor
Tennisvereniging Genderbeemd.
En om het nog complexer te
maken: we spelen niet in de
Genderbeemd, maar op het
sportpark aan de Aalsterweg. Onze
vereniging kent zijn ontstaan in de
wijk Genderbeemd, vandaar de
naam.

Op 1 april start het nieuwe
buitenseizoen en we kunnen nog
best een aantal leden gebruiken.
TVG is een kleine, actieve en
gezellige tennisvereniging met een
aantal vaste, verlichte banen op een
zeer mooi deel van het tennispark.
Onze banen zijn omgeven door
veel groen. Er wordt op redelijk tot
goed niveau gespeeld en er is veel
aandacht voor zowel recreatie- als
prestatietennis. Beide krijgen
gelijke aandacht. We organiseren
volop activiteiten, waarbij meestal
het gezellig met en tegen elkaar
tennissen centraal staat. Nieuwe
leden kunnen op deze wijze ook
snel integreren in de vereniging.
Daarnaast is er altijd voldoende
ruimte en baancapaciteit

beschikbaar om zelf te spelen.
Onze baancapaciteit is dusdanig
groot dat wachttijden nauwelijks
voorkomen.

Aandacht voor de jeugd
Ook de jeugd krijgt aandacht bij
TVG. Op zaterdag is er (uiteraard
bij voldoende belangstelling) de
mogelijkheid om les te krijgen.
Daarnaast organiseren we voor de
jeugd speciale activiteiten en
krijgen zij de mogelijkheid aan
sommige seniorenactiviteiten deel
te nemen, zoals ons jaarlijkse
Midwintertoernooi op de
Geldropbanen. Ook voor senioren
is er de mogelijkheid te lessen, op
maandagavond.
Naast een aantal verlichte banen
beschikken we over een baanhuisje:
een knus en gezellig onderkomen
dat iedereen in staat stelt tegen
aantrekkelijke prijzen een
consumptie te nuttigen en
tegelijkertijd te genieten van het
spel van anderen dan wel de
omgeving. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u
meer informatie: Neem dan contact
op met Ron van Schaaijk
(voorzitter) of met Betty Lamet
(secretaris). 
U kunt ook een kijkje nemen op
onze website: www.dse.nl/~tvg. 
Mailen kan ook:
genderbeemd@mail.com.

Ron van Schaaijk

Welkomst-
pakket voor
nieuwe
bewoners
Sinds enkele maanden verwelkomt
de bewonersvereniging nieuwe
bewoners van Gijzenrooi met een
informatiepakket over de wijk. In
dit welkomstpakket kunnen de
nieuwe bewoners lezen dat ze niet
in een straat maar aan een ven
wonen en dat de namen van de
vennen niet zomaar zijn bedacht
door een ambtenaar van de
gemeente, maar allen verwijzen
naar een authentiek ven in de
regio.

In de map vinden nieuwe
bewoners een exemplaar van het
laatste Gijzenrooise Zegje en
informatie over de
bewonersvereniging. Een
sfeerbeschrijving van 'Jeremias',
zoals deze vaker in het
Gijzenrooise Zegje is verschenen,
verluchtigt de inhoud van het
welkomstpakket.

Omdat de vereniging door de
gemeente niet op de hoogte wordt
gesteld van mutaties in de wijk,
doen we een beroep op de
buurtbewoners om de
bewonersvereniging te informeren
bij verhuizingen in uw straat. Deze
informatie kunt u doorgeven aan
de ledenadministratie van de
bewonersvereniging: 
Liliane Melters. 
U kunt ook een e-mail sturen naar:
ledenadmin.gijzenrooi@onsadres.nl

Op deze wijze kunnen nieuwe
bewoners op de hoogte worden
gebracht van de vele activiteiten
van de wijk.
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Snoeien in het
groen
Eind januari heeft de Ergon, die in
opdracht van de gemeente
Eindhoven zorgdraagt voor het
onderhoud van het groen in
Gijzenrooi, flink gesnoeid in de
beplanting rond de ingang van het
kerkhof aan het Eijerven. Het hoge
struikgewas is tot aan de grond
teruggesnoeid en een aantal bomen
(Robinia's of valse acacia's) is
gekapt.

Als je je oor te luisteren legt in de
wijk, hoor je verschillende, zeer
uiteenlopende reacties op dit
handelen van de Ergon. Een groep
bewoners is erg blij met dit
daadkrachtig optreden en vindt dat
er al lang gesnoeid had moeten
worden. De nu ontstane open
ruimte bevordert het gevoel van
veiligheid. Maar een andere groep
bewoners, en met name de direct
omwonenden, treurt om het verlies
van hun acacia's wier bladerdek in
de zomer een natuurlijk decor
boden. Ook het hoge struikgewas,
weliswaar geen toonbeeld van
natuurlijke schoonheid, bood
kinderen uit de buurt gelegenheid
tot verstoppertje spelen en
'verborgen' hutjes bouwen. Door
het snoeien en kappen is dit stukje

ongerept Gijzenrooi onherstelbaar
aangetast en met herbeplanting is
deze daad niet ongedaan te maken.

Ander licht
Navraag bij de gemeente naar de
beweegredenen van haar snoei- en
kapbeleid werpt echter een ander
licht op deze zaak. Bij de aanleg
van het park aan het
Eijerven/Schaapsloopven (in de
volksmond, het 'Buurtven') zijn in
de borders van het park linden
aangeplant, zo ook twee bomen
tegenover de ingang van het
kerkhof. En juist deze twee bomen
ontwikkelen zich slecht door de
nabijheid van de Robinia's en het
struikgewas. In de planning van de

gemeente was een gefaseerd
kappen van deze Robinia's
opgenomen. Elk jaar zouden enkele
bomen moeten wijken ten gunste
van de groei van de linden. Dit
proces zou overigens pas worden
gestart na uitvoerig overleg met de
omwonenden. Door een
misverstand hebben de
medewerkers van de Ergon het
hele proces zonder overleg met de
omwonenden op een enkele
winterse namiddag uitgevoerd. De
gemeente heeft aan enkele
omwonenden haar excuses
aangeboden voor deze gang van
zaken.

Praat mee over het groenbeheer!
Daarmee is echter het einde nog
niet in zicht. Ook voor ander groen
in Gijzenrooi, zoals het struikgewas
in het Buurtven tussen de
speeltoestellen en de bebouwing,
staat een soortgelijke cultivering op
het programma. Maar de gemeente
staat open voor uw mening over de
invulling van het groen in de wijk. 

Uw standpunt of reacties kunt u
sturen naar de redactie van het
Gijzenrooise Zegje, 
e-mailen naar
communicatie.gijzenrooi@onsadres.nl 
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Wisselingen in
redactie
Gijzenroois
Zegje
Verschuivingen binnen de redactie
van het Gijzenroois Zegje / de
commissie communicatie. Hans
Halajdenko is de commissie komen
versterken en is meteen tot
voorzitter benoemd. Hij neemt
deze taak over van Reinier
Beltman, die het jarenlang heeft
gedaan. Reinier: heel erg bedankt
voor al je inzet, de tijd die je in het
voorzitterschap hebt gestoken en je
stiptheid. Met name van het laatste
kunnen wij Brabanders soms nog
wel eens wat leren.
Met Reiniers vertrek verandert ook
het redactieadres. Voortaan kunt u
uw redactiebijdragen en eventuele
foto's afgeven bij Martin van Rooij. 
e-mailen kan ook: naar
vanrooij@iae.nl of naar
communicatie.gijzenrooi@onsadres.
nl. 
Evelyn van der Kruis trekt zich
terug uit het bestuur, maar blijft
nog wel lid van de commissie
communicatie. Hans Halajdenko
neemt haar bestuursfunctie over.

Gijzenrooi op
Internet!
Het is zover: we zijn op het
internet. Voor die genen die het
nog niet weten:

www.gijzenrooi.nl

Zoek ons eens op! En geef eens
commentaar! 

Er wordt konstant aan de site
gewerkt, dus het kan geen kwaad
regelmatig eens een blik te werpen! 

Foto’s
bijbestellen.
Af en toe bereikt ons de vraag of
de foto’s in het zegje bijbesteld
kunnen worden. Over het
algemeen kan dat. De meeste zijn
overigens in kleur. Bijbestellen kan
alleen door het (laten) sturen van
een email naar:
communicatie.gijzenrooi@onsadres.
nl o.v.v. bijbestellen foto. Geef even
aan:
- naam, adres, telefoon
- welk zegje
- welke pagina
- wat er op de foto staat
- aantal afdrukken 10*15 cm

Kosten hieraan verbonden is F3,00
p/afdruk. Het leveren van de
foto’s kan even duren omdat we er
meerdere samenvoegen om de
kosten te drukken.

Redactie/Wim Corbeij
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Ideeën kun je ook kwijt op:

algemeen.gijzenrooi@
onsadres.nl

en www.gijzenrooi.nl

De ideeën komen dan automatisch
bij de juiste personen.

Ideeënbus

Ideeën in de ideeënbus: een goed
idee. Je vindt de ideeënbus op het
Berkven 6. Zet je naam en adres
erbij, dan kunnen we laten weten
wat we met het idee doen.
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Jaarverslag

commissie

belangen-

behartiging
Een greep uit de onderwerpen
waar de commissie belangen-
behartiging het afgelopen jaar mee
bezig is geweest.

Trapveldje achter het
Vlasven.
Dit trapveldje staat in het
bestemmingsplan 'de Putten', maar
dit plan ondervindt vertraging en
dus ook de aanleg van het veldje.
Samen met de omwonenden zijn
we naar de gemeente gestapt om
voor elkaar te krijgen dat het
vervroegd wordt aangelegd. Dit is
gelukt. Volgens de toezegging start
de aanleg komend voorjaar.

Grondwater.
Sommige huizen hebben last van
vocht in de kelder of in de
kruipruimte. Dit speelt in meer
Eindhovense wijken. Samen is er
een grondwatercollectief gevormd.
In overleg met de gemeente is er
voor Gijzenrooi bepaald dat het
grondwater opnieuw gepeild zal
worden op een aantal nieuwe
peilpunten, omdat de oude
peilpunten onvoldoende
representatief waren. We wachten
op de uitslag.

Fleuriger groen in de

wijk.
Met de gemeente zijn we hierover
in gesprek. Tussen wens en daad
staan wetten in de weg en
praktische bezwaren, schreef ooit
een dichter. Een van die bezwaren
is het gemeentelijk 'groenbeleid'.
Een gewijzigd beleid roept weer

het bezwaar op van een groter
budget. Kortom, het idee leeft,
maar de plannen zijn nog niet
rond.

Kunst in de wijk.
Er is door ons gevraagd of er een
kunstwerk bij de bushalte aan de
vijver kon komen, vlak bij de
prachtig verlichte 'kerstboom' van
afgelopen winter. De procedure
loopt nu nog (februari) en we
houden de vinger aan de pols.

Andere zaken.
De stadsdeelcommissie is bezig
met de inventarisatie van een
aantal 'kansen en knelpunten' in de
Stratumse wijken. Een kans voor
Gijzenrooi zien we liggen in de
(her)inrichting van het
braakliggend terrein aan het
Bunderkensven. Een parkje? Een
basket of stenen pingpongtafel? Jeu
de boulesbaan? 
Ideeën zijn welkom.
Een knelpunt zien we in het
ontbreken van fietspaden op het
Diepmeerven en het
Kanunnikensven. 

commissie belangen-behartiging

Jaarverslag

commissie

communicatie
Het afgelopen jaar was een roerig
jaar met veel veranderingen, niet
alleen bestuurlijk maar ook binnen
onze commissie communicatie. Met
de harde kern en een aantal nieuwe
mensen zijn we van start gegaan.

Het Gijzenrooise zegje heeft een
nieuw gezicht gekregen en is
dikker geworden door de
groeiende hoeveelheid kopij. Zelfs

nu zitten we soms nog krap in de
ruimte van het Zegje. Kopij blijft
echter altijd welkom om het
Gijzenrooise Zegje afwisselend te
maken en te houden (zet altijd uw
naam en telefoonnummer op de
aangeleverde stukjes, zodat we u
op de hoogte kunnen houden van
de stand van zaken). 

Waar ook hard aan gewerkt is -en
nog steeds aan gewerkt wordt- is
de web-site die u vanaf nu kunt
bezoeken op www.gijzenrooi.nl.

De nieuwe bewoners van onze wijk
worden verwelkomd en in contact
gebracht met onze bewoners-
vereniging door middel van een
welkomstpakket. Dit pakket is
door de commissie communicatie
in elkaar gezet en wordt bezorgd
bij iedere nieuwe bewoner. Ook
hierbij zijn we trouwens weer
afhankelijk van oplettende
buurtbewoners die aan de
ledenadministratie van de
bewonersvereniging (Liliane
Melters) doorgeven dat er nieuwe
mensen in de buurt zijn komen
wonen.

Commissie communicatie

Jaaroverzicht

commissie

activiteiten
Gijzenrooi is een actieve buurt en
dit moet zo blijven. In het oog
springende activiteiten zijn
Koninginnedag, Vennendag en
Sinterklaas. En deze dagen waren
vaak druk bezocht. Onze
activiteiten werden stuk voor stuk
in de loop der jaren georganiseerd
door bevlogen wijkbewoners. 

Lees verder op pag. 11
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>>Vervolg van pag 9.

Vaak met het nodige kunst-en-
vliegwerk, beperkte middelen en
met een wisselende schare
fanatieke helpers. En telkens met
de uitdaging budgetneutraal zo'n
dag in elkaar te timmeren. Want er
is, naast bijdragen van bijvoorbeeld
de Oranjevereniging op
Koninginnedag, geen
winstoogmerk, geen subsidiepot en
slechts een zeer bescheiden
voorraad aan eigen middelen,
zowel in financieel als in materieel
opzicht. 

Koninginnedag 
op 29 april 2000
In relatief kort tijdsbestek werd een
dag voorbereid waarop we met
tevredenheid hebben teruggeblikt
in een eerder Zegje. Honderden
bezoekers, twintig ge- en
verhuurde marktkramen,
professioneel geluid, kinderen op
de bok van een heus rijtuig van een
heuse Koningin. En natuurlijk met
Mystery Guest Ernest Faber die,
één dag voor de officiële huldiging
op het Stadhuis met 'zijn'
landskampioen PSV, met onze
kinderen voetbalde en op de foto
ging en zodoende een onuitwisbare
herinnering heeft achtergelaten in
het hoofd of het plakboek van
menig Gijzenroois kind. 

Vennendag
op 26 augustus
In plaats van kort voor, werd er
kort na de grote vakantie weer een
Vennendag georganiseerd. De
opzet was gewijzigd: in plaats van
oud-Hollandse spelen voor de
kleineren onder ons op diverse
plaatsen in de wijk, werd zowel
jong als oud getrakteerd op een
speurtocht. Er werd door zo'n 120
deelnemers fanatiek gezocht naar
de plaats waar zeer gedetailleerde
foto's waren genomen. Mede door
het goede weer werden ook de
afsluitende borrel en de
tekenwedstrijd druk bezocht. Velen

bleven lekker "hangen" en de sfeer
was erg relaxed. Een heerlijke dag! 
Wij waren erg blij met de
bevestiging van volwassenen dat
dit programma zowel voor jong als
oud erg geschikt is; vooraf dacht
men nog immer slechts aan jong….
Dit is dan ook tevens een oproep
aan de volwassenen, ook aan hen
die niet hoeven mee te doen
omwille van de deelname van hun
kroost!

Fietstocht en barbecue
op 17 september 
Ook zo'n heerlijke dag, alleen
gestart met zeer slecht weer - de
regen kwam letterlijk met bakken
uit de hemel - werd de fietstocht en
barbecue-dag. In deze opzet en
omvang een primeur voor onze
wijk. Wederom ruim 120
deelnemers, goed voer, veel goed
humeur en veel inventiviteit (dank
aan o.a. de verschaffer van het
grote aantal klapstoelen en de
bewoners die hun partytenten,
tuinmeubilair en hun stereootje
belangeloos ter beschikking
stelden). Het werd echt een dag
van buren-onder-elkaar. Typisch
zo'n dag waarop de waarheid van
de uitdrukking "Een goede buur is
(vaak) beter dan een verre vriend"
nogmaals werd benadrukt. En
mochten er klachten zijn, dan
hebben die de organisatie -nog -
niet bereikt. Dus……. In 2001
proberen we het wéér!

Werelddierendag
op 8 oktober
Ook een primeur kende de
aandacht voor Werelddierendag.
Op het Buurtven werd een
programma gedraaid met
onderdelen als Dierenambulance,
behendigheids- en
gehoorzaamheidsdemonstraties
met honden en een heuse
roofvogelshow. Het weer zat
helaas niet echt mee. De opkomst
kon beter, de sfeer onder de
aanwezigen was echter wederom
top. Daarom krijgt ook deze

activiteit een plekje op onze
kalender.

Sinterklaas
op 29 november
Sint had zich er een heel jaar op
verheugd. Onze kleintjes ook! Op
29 november ontmoetten ze elkaar
weer in de gastvrije omgeving van
de aula van de scholengemeen-
schap Augustinianum. Ruim
honderd kinderen hadden zich
middels inschrijving van een
plaatsje verzekerd in de bomvolle
en hierdoor oergezellige ruimte.
Het werd weer een lekkere,
georganiseerde chaos, daar in de
zaal. Met goede gangmakers op de
bühne. En niemand werd
overgeslagen: drank, pepernoten,
cadeaus, kortom alle ingrediënten
waren aanwezig voor een heerlijk
Zalig Middagje!

Vooruitkijkend……..
Wederom een jaar vol
activiteiten!
De Commissie Activiteiten heeft de
jaaragenda reeds in het vorige
Zegje gepubliceerd. De eerste
activiteit die onze aandacht vraagt
is Koninginnedag 2001. Daarnaast
liggen er nog enige ideeën op de
plank (IVN-wandeling, Dichter-in-
de-Buurt, red.) die wellicht nog een
plek krijgen op onze
activiteitenkalender. 
Onze belangrijkste zorg om het
plezier voor organisatie en
bewoners zo groot mogelijk te
houden, is het op korte termijn
reeds "bemannen" van de
projectgroepen voor komend jaar.
We hebben uw hulp hard nodig:
denkers en doeners, vergadertijgers
en handen-uit-de-mouwen-stekers.
Alle hulp is welkom! Alleen zo
houden wij een dynamische
activiteiten-cultuur in stand!

Overigens is weinig aandacht
besteed aan een programma met
een frequenter karakter. 

Lees verder op pag. 12
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Mochten er mensen zijn die
bijvoorbeeld een vaste kaartclub of
wandelclub onder de vlag van of
via de kanalen van de
Bewonersvereniging Gijzenrooi bij
elkaar willen brengen, dan nodigen
wij deze mensen van harte uit te
reageren. Rest ons iedereen te
bedanken die de activiteiten in
2000 bezocht heeft of eraan heeft
meegewerkt, in welke vorm dan
ook. Tot de volgende activiteit!

Commissie Activiteiten

Wateroverlast
in Gijzenrooi:
het vervolg
Wellicht kunt u zich nog
herinneren dat er ongeveer een jaar
geleden in onze wijk een enquête
over wateroverlast in Gijzenrooi is
gehouden. Maar hoe ging het nu
verder? Wat is er daarna allemaal
gebeurd? Een update over de stand
van zaken.

De resultaten van de enquête zijn
naar de Dienst Stadsontwikkeling
en naar de gemeenteraad gestuurd.
Verder is er een Werkgroep
Grondwater Gijzenrooi gestart,
waarin zitten: Eric van Esch, Ineke
en Ger Frankenmolen en Janco
Rampart. Gijzenrooi is niet de
enige wijk waarin zich op gezette
tijden wateroverlast voordoet. Dit
blijkt voor meer dan vijftien wijken
in Eindhoven het geval te zijn.
Door de diverse wijken is een
actiegroep geformeerd om de
belangen te bundelen: het
zogenaamde Grondwatercollectief.
Daarbij heeft de Werkgroep
Grondwater Gijzenrooi zich
ondertussen ook aangesloten.

Nader onderzoek in Gijzenrooi
was, tot dan, niet opgenomen in

het gemeentelijke actieplan dat
opgesteld was naar aanleiding van
onderzoeken van vòòr 1996.
Destijds was Gijzenrooi nog volop
in aanbouw en waren de
problemen met de hoge
grondwaterstand nog niet bekend.
Op basis van de enquêteresultaten
van winter 1999/2000 en gegevens
uit onderzoek heeft de werkgroep
een aantal gesprekken gehad met
de gemeente. Daardoor is het
gemeentelijk actieplan zodanig
aangepast dat er ook voor
Gijzenrooi een nader onderzoek zal
komen.

Inmiddels wordt in Eindhoven
tweemaal per maand op meer dan
200 plaatsen de grondwaterstand
gepeild. Dit gebeurt door de
gemeente en een aantal
vrijwilligers. Daarnaast zijn in
enkele wijken reeds de eerste
verbeteringsactiviteiten gestart
(Prinsejagt, Oude Gracht en Riel).
Verder loopt er een proefproject
(omgeving Gerard Bruningstraat in
Stratum). In onze wijk worden de
grondwaterstromen de komende
maanden in kaart gebracht. Dat
geschiedt door gedurende een
bepaalde periode de

grondwaterstanden van een aantal
plaatsen op te nemen. Op die
punten zijn peilbuizen aanwezig of
ze worden binnenkort geplaatst. 

Via dagelijkse metingen in een
relatief korte periode hoopt de
gemeente een indruk te krijgen van
de waterafvoer in de wijk.
Daarmee moet duidelijk worden of
maatregelen voor Gijzenrooi
noodzakelijk zijn en zo ja, welke
effectief zullen zijn. U zult de
komende tijd dus mogelijk getuige
zijn van metingen in onze wijk en
u weet nu waar dat voor bedoeld
is. De gemeente doet ook voor onze
wijk een beroep op de bewoners
om te assisteren bij de metingen.
Indien u wilt helpen bij de
uitvoering ervan, kunt u contact
opnemen met de werkgroep,
telefoon 211 5103.
Werkgroep Grondwater Gijzenrooi

Gedeelte uit het beleidsplan 2000 -
2001 staat op pag. 13.

Het volledige plan is te verkrijgen
via internet www.gijzenrooi.nl
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Beleidsplan
2000-2001
7.1.  Inrichting van de wijk. 
o.a. openbaar groen en verfraaiïng.
In overleg met de gemeente wordt
gestreefd naar verbetering van het huidige
openbaar groen, en met name het
onderhoud ervan.
Er worden plannen ingediend om tot
verfraaiïng en meer kleur in de wijk te
komen.

7.2   Sport- en speelgelegenheden.
Waar nodig worden plannen gemaakt om in
overleg met de gemeente speelgelegenheid
te creëren waar kinderen zich kunnen
uitleven op een creatieve manier. Voor de
wat oudere jeugd zal ernaar gestreefd
worden om sportvoorzieningen zoals b.v.
een tafeltennistafel te realiseren.

7.3   Veiligheid en verkeer.
De veiligheid van kinderen en volwassenen
dient hierbij voorop te staan.
Als de geplande wijzigingen van de nieuwe
verkeerswetgeving worden
geïmplementeerd, zal de vereniging
bevorderen dat dit in de wijk op een veilige
en voor iedereen duidelijke manier
gebeurt.
Zo is er uit het oogpunt van veiligheid op
dit moment behoefte aan een fietspad aan
het Diepmeerven. 
Tijdens elke  Algemene Ledenvergadering
zal aan de leden gevraagd worden of er
t.a.v. veiligheid en verkeer verbeteringen
nodig zijn.
Daarnaast kunnen signalen en opmerkingen
altijd doorgegeven worden aan het
secretariaat.

7.4   Ontspanning en activiteiten
Via o.a. de ideeënbus die bij elke activiteit
duidelijk aanwezig is, worden wensen en
ideeën verzameld. Na toetsing op
haalbaarheid worden deze zoveel mogelijk
gehonoreerd.
De commissie activiteiten zorgt daarnaast
zelf voor een jaar-programma dat  via het
Gijzenroois Zegje verspreid zal worden.

7.5   Informatie en communicatie
Het Gijzenroois Zegje verschijnt 4x per
jaar. De actualiteit zal hierbij een punt van

aandacht zijn.
In elk nummer worden de leden uitgebreid
geïnformeerd over lopende en reeds
afgewerkte zaken. Er wordt gezocht naar
een manier om de leden meer bij het blad
te betrekken. Indien gewenst kan elk lid
(tegen geringe kosten) beschikken over de
notulen van de bestuursvergaderingen. De
recent ontwikkelde website  wordt actueel
gehouden.
In het Gijzenroois Zegje is er een vaste
rubriek met nieuws van de bestuurstafel
en andere zaken van de vereniging.
Leden en anderen krijgen binnen 4 weken
reactie op de vragen die zij stellen aan
bestuur of commissie.
Er wordt in het kader van een goede P.R.
gewerkt aan een herkenbare huisstijl
m.b.t. alle vormen van communicatie.
Tevens zal het bestaande netwerk onder de
loep genomen worden en indien nodig
verbeterd. Voor de contact-personen van
de gemeente moet het duidelijk zijn wie
aanspreek-baar is en andersom.
Binnen het bestuur en de commissies moet
er sprake zijn van een open communicatie,
waarbij zoveel mogelijk gebruik gemaakt
wordt van elkaars kwaliteiten.

7.6   Belangenbehartiging
Alle gemeenschappelijke belangen op welk
terrein dan ook worden door de vereniging
behartigd. De leden weten wie zij kunnen
aanspreken of schrijven. 
De commissie belangenbehartiging werkt
ook pro-actief aan het belang van de
bewoners in de wijk.

7.7   Overleg en besluitvorming
Het bestuur vergadert  10 x per jaar. De
vergaderingen kunnen als toehoorder
bijgewoond worden door de leden. De
agenda en de notulen zijn voor de leden bij
het secretariaat ter inzage beschikbaar.
De commissies vergaderen minimaal 5 x
per jaar. De notulen van deze
vergaderingen worden bij het secretariaat
gearchiveerd en zijn eveneens voor de
leden beschikbaar.
De Algemene Ledenvergadering vindt
jaarlijks in april plaats. Datum, jaarverslag
en agenda zijn tijdig bij de leden bekend.
Het bestuur bestaat uit 9 leden. Besluiten
in de bestuursverga-dering kunnen alleen
worden genomen bij een minimale
aanwezigheid van 5 leden.

7.8   Financiën en subsidie
Er dient zorgvuldig omgesprongen te
worden met de gemeen-schappelijke
gelden. 
Er wordt jaarlijks een financieel verslag
opgemaakt. Een kas-commissie controleert
jaarlijks de boeken.
De penningmeester maakt ieder jaar een
begroting op, waarvoor de goedkeuring
van het bestuur vereist is. De
verschillende commissies maken jaarlijks
een begroting op die door het bestuur
goedgekeurd wordt. Er wordt gebruik
gemaakt van gemeentelijke subsidie
waarbij actief naar wegen gezocht wordt
om deze te verhogen.
De jaarlijkse contributie blijft vooralsnog
gehandhaafd op f 2.50. 

7.9  Samenwerking
Met onze naaste buren, zoals
bewonersvereniging Tivoli, Schuttersbosch
en de Bewoners-organisatie de Burgh zal
actief naar een goede samenwerking
gezocht worden. Uiteraard met behoud van
onze eigen identiteit.
Met de politie en de gemeente zal naar een
goede samenwerking gestreefd worden,
o.a. met de in Stratum benoemde
stadsdeel-manager. Dhr. Drik Verbraak.

Eindhoven 11 december 2000
Het bestuur


