Verslag algemene ledenvergadering Wijkvereniging “Den Elzent” 1 maart 2010
Aanwezige leden
Aanwezige bestuursleden

: ongeveer 50 leden in de Elzentzaal in het Stadspaviljoen
: Dhr. H.Gooszen, Dhr. M.v.d. Sangen, Dhr. T. Kivits, Dhr.
R.Steinberg, Dhr. J.Krikke, Dhr. J. Stadig en
Dhr. H.Schoonhen.

Agenda:
1. Opening en eventuele aanvullende agendapunten
2. Verslag algemene ledenvergadering van 30 september 2009. Het verslag is bijgevoegd
op de achterzijde
3. Mededelingen van het bestuur
4. Mededelingen Stadsdeel Stratum
5. Mededelingen Politie
6. Jaarrekening 2009 en begroting 2010
7. Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid kascommissie
8. Bestuursverkiezing
9. Rondvraag
10. Sluiting

De bovenstaande agendapunten kregen de volgende op- en aanmerkingen, suggesties en / of
vragen:
1.

Opening van de algemene ledenvergadering
De voorzitter opent om 20:10 uur en heet iedereen van harte welkom op deze verlate
nieuwjaars vergadering.
Bericht van verhindering van afgevaardigde van het Parktheater en Dhr en Mw. Van
Heijst.

2.

Verslag algemene ledenvergadering van 30 september 2009
Het verslag wordt goedgekeurd en aangenomen.

3.

Mededelingen van het bestuur
* Huize Den Elzent.
De sloop is klaar. Puin en grond zijn afgevoerd via de Alb. Thijmlaan. Er zullen nog
grondboringen plaatsvinden. De planning is dat er in de tweede helft van 2010
gebouwd gaat worden. De bouwvergunning is nog niet verleend.
* Website Wijkvereniging Den Elzent.
Er wordt aan gewerkt deze weer zo spoedig mogelijk operationeel te maken.
* Honden uitlaatplaats aan de K. v.d. Woestijnelaan.
Er komt een honden uitlaatplaats aan de Karel van de Woestijnelaan. Dit gebied zal op
proef niet omheind zijn. Deze uitlaatplek zal officieel worden geopend door
Wethouder Mary Fiers.

* Verkeerstelling Elzentlaan.
Er is een rapport opgesteld over het aantal verkeersbewegingen en het aantal
voertuigen op de Elzentlaan. Op korte termijn zal een evaluatie plaatsvinden.
Opmerking: Zou hierbij ook de verkeerssituatie meegenomen kunnen worden
betreffende Elzentlaan – Dr.Schaepmanlaan? Deze laatste opmerking zal
meegenomen worden in het evaluatiegesprek Elzentlaan Noord.
* Activiteiten in de wijk.
- Eindhoven Culinair
- Dansen in Den Elzent
- Loop van de Dommel (herinrichting in dit gebied)
- Speelgelegenheid onderzoek in Stadswandelpark en/ of van Hornemannplantsoen.
* Stadswandelpark.
Het park wordt geconserveerd om zijn oorspronkelijke staat te behouden.
Het voorstel binnen de gemeente is om tot verbetering van het park te komen.
* Schouw Dommelplantsoen.
De schouw zal eind april 2010 plaatsvinden.
4.

Mededelingen Stadsdeel Stratum.
De gebiedscoördinator is Dhr. Frank van de Tillaard. Hij deelt ons mede dat:
- er veiligheidsplannen voor de diverse wijken onder de aandacht zijn gebracht,
waarbij terug dringen van het aantal auto inbraken en fietsendiefstallen prioriteit
krijgt.
- BAM Parc Fontaine aan de Le Sage ten Broeklaan zal gaan bouwen.
- er een aanvraag ligt voor een bouwvergunning van de Lidl, waarbij de huidige
parkeerplaats gehandhaafd blijft.
- aan de Jacob Catslaan nrs 1 t/m 17 betaalde parkeervakken komen. Voor bewoners
zal er belanghebbende parkeren worden ingevoerd.
- de HOV lijn is geprogrammeerd via de Stratumsedijk en Aalsterweg.
- er veel brons en koper wordt gestolen, zodat uit voorzorg de beelden in het park in
opdracht van de gemeente zijn weggehaald.

5.

Mededelingen van de politie.
Erwin van Melis onze buurtbrigadier is helaas niet aanwezig. De uitnodiging voor
deze vergadering schijnt intern bij de politie niet goed bij hem te zijn aangekomen.
Voor de komende jaarvergadering zal hij op een andere wijze worden benaderd.
6.

Jaarrekening 2009 en begroting 2010.
De penningmeester deelt de jaarrekening 2009 en de begroting van 2010 uit en licht
deze toe.
7.

Verslag kascommissie, benoeming nieuw lid kascommissie.
De kascommissie doet verslag en verleent de penningmeester decharge.
In de kascommissie zitten voor de komende periode Dhr. Rolf Treeb en Mw.
Marianne Moers – Oosthoek.
8.

Bestuursverkiezing.
Jurgen Krikke treedt af als bestuurslid en hij is niet herkiesbaar.

Het bestuur zit dringend verlegen om nieuwe bestuursleden. Neem contact op met het
huidige bestuur en meldt u aan !
9.

Rondvraag.
- Klacht over sirenes van hulpdiensten (rustverstoring). Hiertegen is niets te doen.
- De banken in het park zijn beschadigd en ook de prullenbakken moeten het
ontgelden (vuurwerkvandalisme)
- De schapen in het Dommelplantsoen worden gemist.
- Overlast door paardenpoep.
10.

Sluiting en borrel.
Om 21:10 uur sluit de voorzitter de vergadering waarna een geanimeerde borrel volgt.

