Verslag alg. ledenvergadering Wijkvereniging “Den Elzent” 20 september 2010
Aanwezige leden
Aanwezige bestuursleden
Gasten

: ongeveer 65 leden in de Parkzaalzaal - Stadspaviljoen.
: Dhr. H. Gooszen, Dhr. J. Stadig, Dhr. M.v.d. Sangen,
Dhr. T. Kivits, Dhr. H. Schoonhen
: Dhr. A. Langenberg, Secretaris ruimtelijke kwaliteit gemeente
Eindhoven

Agenda:
1. Opening en eventuele aanvullende agendapunten.
2. Verslag algemene ledenvergadering van 1 maart 2010 (liggen ter vergadering). Deze zijn ook te
lezen op website: www.denElzent.nl
3. dhr. A. Langenberg, secretaris commissie ruimtelijke kwaliteit gemeente Eindhoven, spreekt over
“welstandscriteria in den Elzent”
4. Mededelingen lopende zaken vanuit het bestuur
5. Mededelingen vanuit stadsdeelkantoor en politie
6. Bestuursverkiezing:
 Als bestuursleden treden af Jan Stadig en Harm Gooszen
Zij zijn niet herkiesbaar.
 Kandidaten voor de opvolging zijn
mevrouw Meiskelien Kleibeuker, K. vd Woestijnelaan 4.
De heer Jeroen Hellendoorn, Broerelaan 14
8. Rondvraag.
9. Sluiting en borrel.

De bovenstaande agendapunten kregen aandacht:
1. Opening door de voorzitter om 20:10 uur.
Er waren geen aanvullende agendapunten.
2. Het verslag van de algemene leden vergadering van 1 maart jl. werd goedgekeurd en
aangenomen.
3. Dhr. Langenberg presenteerde middels een PowerPoint presentatie de zorg voor het
stadsbeeld van Eindhoven. In de welstandsnota is het handhaven van het stadsbeeld het
grootste aandachtspunt.
Het kader van bouwvergunningen is terug te vinden op de site van de Gemeente
Eindhoven: www.Eindhoven.nl onder het kopje Inwonersplein.
De Alberdingk Thijmlaan zal opnieuw worden ingericht nadat het riool is vervangen.
4. Mededelingen van het bestuur:
- Evenementenbeleid: Er is geen overleg geweest tot op vandaag; de Gemeente
Eindhoven is een moeilijke onderhandelaar.
- Verkeersoverleg Elzentlaan: Er zijn snelheidsmetingen gedaan en het resultaat hiervan
is dat de Elzentlaan geen hotspot is. Er worden echter momenteel tekeningen
ontworpen om te kijken of “de snelheid uit de Elzentlaan te halen is“
Vervolgoverleg najaar ’10.
- Jacob Catslaan: sinds de invoering van het belanghebbende parkeren is de situatie
daar aanzienlijk verbeterd.
- Van Hornemannplantsoen: de bankjes die overlast bezorgden i.v.m. hangjongeren zijn
inmiddels verwijderd en de rust is weergekeerd.
- Huize Den Elzent: I.v.m. de economische crisis zijn de banken niet meer zo
toeschietelijk om het project te financieren in de huidige vorm. Het plan zal daarom
worden heroverwogen en eventueel worden herontwikkeld.

- Website Den Elzent: deze is weer in de lucht. De website zal regelmatig worden
geactualiseerd en informatie over de wijk is hierop te vinden.
5. Mededelingen van de politie:
- Gedurende de zomer van 2010 zijn er relatief veel woninginbraken geweest in de wijk.
Ook waren er meldingen van personen die zich voordeden als schoorsteenveger of
als schilderijverkoper.
Bij onraad dit ALTIJD melden op nummer: 0900-8844.
- Voor de politie blijft het terugdringen van de auto- en woninginbraken het speerpunt.
7. Bestuurswisseling.
In verband met drukke werkzaamheden elders treedt Dhr. Jan Stadig af als bestuurslid;
hij stelt zich niet herkiesbaar. Hij zegt het bestuur toe wel ondersteunend op de
achtergrond te willen blijven.
In verband met verhuizing buiten de wijk Den Elzent treedt na bijna 10 jaar
voorzitterschap Dhr. Harm Gooszen af.
De vergadering en het bestuur danken beide scheidende bestuursleden voor hun grote
inbreng.
Als Kandidaten voor de opvolging zijn:
Mevrouw Meiskelien Kleibeuker, K. vd Woestijnelaan 4.
en
De heer Jeroen Hellendoorn, Broerelaan 14
Beide kandidaten worden unaniem gekozen voor een plaats als bestuurslid voor de
komende 4 jaar.
Taakverdeling binnen het bestuur zal tijdens de eerste bestuurvergadering plaatsvinden.
8.

Rondvraag.
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

9.

Sluiting en borrel.
Om 21:45 uur wordt de vergadering gesloten.
Het bestuur biedt de aanwezigen een borrel aan.

