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

: ongeveer 70 leden in de Kameleonzaal van het Parktheater
: Dhr. M.v.d. Sangen, Dhr. T. Kivits, Dhr. J. Hellendoorn
Dhr. H. Schoonhen.
: Dhr. R. Steinberg (met kennisgeving)
: Dhr. G. Pastoor, directeur Parktheater
Dhr. H. Verbruggen, gebiedscoördinator stadsdeel Gestel.
Dhr. E. van Melis (Buurtbrigadier politie Eindhoven)
Dhr. F. van den Tillaard; gebiedscoördinator stadsdeel

Stratum.
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Opening en eventuele aanvullende agendapunten
Verslag algemene ledenvergadering van 20 september 2010
Giel Pastoor, directeur Parktheater, doet een boekje open over uw Parktheater
Mededelingen vanuit het Stadsdeelkantoor en de politie
Henri Verbruggen, gebiedscoördinator Gestel, vertelt over de veranderingen in de
Genneper Parken
Mededelingen van het bestuur
Jaarrekening 2010, begroting 2011, verslag kascommissie, benoeming nieuw lid
kascommissie
Rondvraag
Sluiting en aansluitende borrel in het Theatercafé

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.

2.

Verslag algemene ledenvergadering van 20 september 2010
Het verslag wordt goedgekeurd en aangenomen.

3.

Giel Pastoor, directeur Parktheater, doet een boekje open over uw Parktheater
Dhr. Giel Pastoor is directeur van het Parktheater sinds het najaar van 2007.
Hij startte met 130 medewerkers in een spannende tijd van tekorten ( 1 miljoen euro)
en bezuinigingen.
Een reddingsprogramma gaat onder zijn leiding van start waarbij een 5 tal speerpunten
actueel zijn (o.a. het terugbrengen van de kosten maar ook het genereren van meer
inkomsten uit vergroten van het aantal doelgroepen zoals het jeugdtheater en uit het
verder uitbouwen van het cultureel programma).
In 2009 wordt het maximum aantal (300.000) bezoekers behaald.

In 2010 wordt het negatieve begrotingstekort omgezet in winst
Er zijn dan nog 100 medewerkers in vaste dienst en er vinden op jaarbasis 450
voorstellingen en 100 verhuringen van zalen plaats.
Kenmerkend voor de regio Eindhoven is dat het een musical minded publiek heeft.
Ondanks de bezuinigingen en het duurdere schouwburgkaartje ziet men toch dat de
prijs niet doorslaggevend is.
Nog enkele cijfers over 2010:
-

Het Parktheater kent een omzet van 10 miljoen euro, hiervan is 3 miljoen
gesubsidieerd.

-

Het Parktheater kent een zomerstop van 1,5 maand.

-

Voor amateurtoneel is er altijd ruimte om tegen gereduceerd tarief te huren.

Aan Dhr. Pastoor worden de volgende vragen gesteld:
-

Is aan de herplant voldaan die afgesproken is bij de bouw van het nieuw gedeelte
Parktheater ?

Antw: Het was voor Dhr. Pastoor zijn tijd, maar Mw. Baan (het groen in de wijk)
vertelt dat de herplant geheel conform de afspraken is uitgevoerd.
-

Er is geluidsoverlast (bussen en publiek) en lichtoverlast (aanlichten van het
gebouw). Is hier iets tegen te doen?

Antw: Dhr Pastoor heeft hier niet direct een antwoord op, maar wil graag hierover met
de betreffende omwonende(n) in gesprek.
-

Is er een afstemming en samenwerking met het Muziekcentrum ?

Antw: Er zijn wel afspraken met elkaar en met gezelschappen. Vaak weten
uitvoerenden zelf waar ze naar toe moeten. Het is dus een grijs gebied.
Er is wel overleg ook met “De Effenaar”.
4.

Mededelingen vanuit stadsdeelkantoor Stratum en de Politie.
Stadsdeelkantoor Stratum- Dhr Frank van de Tillaard:
Bezuinigingen treffen ook de stadsdeelkantoren. Vacatures worden niet ingevuld met
als gevolg dat acties en reacties langer duren.
- Speelgelegenheid kinderen Elzent Noord.
Dit kan nog gerealiseerd worden met “Oud Geld”.
In het Stadswandelpark komt er een speeltuintje en er zal een voetbalveldje
gecreëerd worden nabij de Akkerstraat.
- Alcoholverbodgebieden
Bij radiomonument in het Stadswandelpark
Gebroeders van Hornemannplantsoen
Anne Frankplantsoen
Politie Stratum – Dhr Erwin van Melis:
Telefoonnummers: 112 – alleen bij urgentie en heterdaad

0900 – 8844 – politie geen urgentie
Actiepunten van de politie voor onze wijk:
- Handhaven alcoholverbod (doelgroep: zwervers, hangjongeren en junks)
- Terugdringen auto inbraken ( met name Bomansplaats en Le Sage ten Broeklaan)
- Daklozen in park tegengaan (middels het aanbieden van slaapplaatsen bij opvang)
- Diefstal van beelden in park stoppen (toezicht door surveillance)
Helaas kan de politie niets doen aan de volgende punten:
- Verkeersremmende maatregelen (o.a. drempels); dit wordt bepaald door de
wegbeheerder (de Gemeente)
- Sneeuwruimen ( advies: je eigen stoepje vegen)
5.

Henri Verbruggen, gebiedscoordinator Gestel, vertelt over de veranderingen in
de Genneper Parken.
Genneper Parken kent een verdeling in
- Sport
- Natuur
- Landschappelijk
In de klankbordgroep Genneper Parken zijn diverse belangengroepen
vertegenwoordigd (ook wijkvereniging Den Elzent is vertegenwoordigd in dit
overlegorgaan).
Het doel van de klankbordgroep is de ontwikkelingen in de Genepper Parken kritisch
te volgen, te beoordelen en vervolgens advies in deze uit te brengen naar de Gemeente
Eindhoven.
De huidige ontwikkeling in Genneper Parken Zuid:
- Fontys Hogescholen opleiding Zuid ontwikkelt in het gebied een sporthogeschool
die eind 2012 opgeleverd gaat worden.
Plannen worden kritisch bekeken en eventueel bijgesteld n.a.v. opmerkingen.
De huidige ontwikkeling in Genneper Parken Noord:
- Uitbreiding Hotel Eindhoven met een Casino (toegelicht door eigenaar van Fa. van
der Valk)
- Brabant Water beheert in het gebied 3 waterputten
- Natuur educatie in het gebied volgens masterplan ) thans stilgelegd i.v.m.
bezuinigingen
Overig (algemeen):
- Het “Berkenhuisje” past niet in het gebied en wordt gezien als “lidteken” De
stichting Ruimte exploiteert dit huisje.
- Bruggetje bij de Wissenhaege is gereed en uitgevoerd op advies van de
klankbordgroep.
- Volkstuintjes in de Genepper Parken zijn ook vertegenwoordigd in de
klankbordgroep.
- De Dommel wordt thans schoongemaakt en uitgebaggerd in Gestel. Het
stroomgebied in / grenzend aan Den Elzent volgt in 2012.
- De voetgangers en fietsers oversteekplaats aan de Anton Coolenlaan krijgt extra
aandacht.

6.

Mededelingen van het bestuur.
- Belanghebbende parkeren in Jacob Catslaan is een groot succes. Thans wordt er
bekeken of er ook in de Jan Smitzlaan draagvlak is voor belanghebbende parkeren.

Onderzoek voor draagvlak en eventuele realisatie van belanghebbende parkeren
geschiedt op eigen initiatiefaanvraag van de straat.
- Herontwikkeling van Huize Den Elzent: Er gebeurt momenteel niets ivm de
moeilijke economische situatie.
- De bouw van Parc Fontaine aan de Le Sage ten Broeklaan gaat wel door.
- Een kapvergunning voor de bomen op het terrein van Huize Den Elzent wordt niet
verleend, zolang er niet gebouwd wordt.
- De herinrichting en het vervangen van de riolering aan de Alb. Thijmlaan gaat eind
2011 van start.
- Het evenementenbeleid Eindhoven: De Gemeente is een moeilijke overlegpartner
en stelt overleg regelmatig uit.
- Het groen in de wijk: de schouw in het Dommelpark zal plaatsvinden op 13 april
2011 om 14.00 uur.
7.

Jaarrekening 2010, begroting 2011, verslag kascommissie, benoeming nieuw lid
kascommissie
- De jaarrekening laat een duidelijk evenwicht zien tussen uitgaven en inkomsten.
(cijfers op te vragen bij penningmeester)
- De kascommissie verleent na controle van de balans evenals de verlies- en
winstrekening decharge aan de penningmeester over het boekjaar 2010.
- Dhr. Treeb is aftredend kascommissielid, Mw. Moers blijft nog aan als lid.
- Nieuw kascommissielid: Dhr. van Rijn, Poirterslaan 56.

8.

Rondvraag
- De rondvraag staat in het teken van de studentenhuisvesting aan de Bomansplaats.
Middels een schrijven van de gemeente Eindhoven – wijkinfo d.d. 27 september 2010
– zijn de omwonenden / belanghebbenden van de Bomansplaats geïnformeerd over het
voornemen van de Gemeente Eindhoven een bouwvergunning te verlenen aan het
kantoorpand Bomansplaats 1 t/ m 10, en hierin 107 wooneenheden te creëren t.b.v.
studenten.
Actueel in deze is:
- de bouwvergunning is inmiddels verleend
- Er wordt momenteel al gebouwd / gesloopt
Er ontstaat een discussie over of wijkvereniging ook partij had moeten zijn bij bezwaar
tegen ontwikkeling van dit pand met daaraan vastgekoppeld eventueel negatieve
effecten voor de wijk / direct omwonenden.
Ook hadden enkele bewoners van de Vondellaan ondersteuning en actie van WDE in
deze verwacht. Er blijkt uiteindelijk door 1 wijkbewoner bij de gemeente bezwaar te
zijn aangetekend.

9.

Sluiting en aansluitende borrel in het Theatercafe
Om 22:00 uur sluit de voorzitter de vergadering.

