Verslag algemene ledenvergadering Wijkvereniging “Den Elzent” 7 februari 2012
Aanwezige leden
Aanwezige bestuursleden
Afwezig bestuurslid
Gasten

: Ongeveer 40 leden in de Kameleonzaal van het Parktheater
: Dhr. M.v.d. Sangen, Dhr. T. Kivits, Dhr. J. Hellendoorn,
Mw. M. Kleibeuker, Dhr. H. Schoonhen.
: Dhr. R. Steinberg (met kennisgeving)
: Dhr. L. Eekhout, directeur Historisch Openlucht Museum
Eindhoven (HOME).
Dhr. T. Schoester, projectleider HOV2.
Dhr. F. van den Tillaard; gebiedscoördinator stadsdeel
Stratum.

Agenda:
1. opening en eventueel aanvullende agendapunten
2. verslag algemene ledenvergadering 15 februari 2011 (dit verslag is te lezen op de
website: www.denelzent.nl )
3. Luc Eekhout, directeur Historisch Openluchtmuseum Eindhoven (HOME), vertelt
over nieuwe plannen en ontwikkelingen
4. mededelingen vanuit het stadsdeelkantoor en de politie
5. Toine Schoester licht het nieuwe Hoogwaardige Openbaar Vervoer project (HOV2)
toe.
6. bewonersplatform Stratum
7. positie wijkvereniging Den Elzent
8. mededelingen van het bestuur
9. bestuurswisseling: Ted Kivits treedt af als bestuurslid.
10. jaarrekening 2011, begroting 2012, verslag kascommissie
11. rondvraag
12. sluiting en daaropvolgende borrel

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

Opening van de algemene ledenvergadering
De voorzitter opent om 20:15 uur en heet iedereen van harte welkom op deze
nieuwjaars vergadering.

2.

Verslag algemene ledenvergadering van 15 februari 2011
Het verslag wordt goedgekeurd en aangenomen.

3.

Dhr.L. Eekhout, directeur Historisch Openluchtmuseum Eindhoven (HOME),
vertelt over nieuwe plannen en ontwikkelingen
Dhr Luc Eekout is directeur van HOME sinds 2010; hiervoor is hij 18 jaar directeur
geweest van het nationaal rijtuigenmuseum te Groningen.
Het historisch openlucht museum te Eindhoven is een laagdrempelig museum.
Het museum kent een “rustig”weekprogramma en een actief weekeindprogramma met
diverse activiteiten die 2 a 3 uur duren.

Uitleg over het de opbouw en activiteiten van het museum worden aan de hand van de
infofolder “De tijdgids” uitgelegd.
Deze uitgebreide informatie en een foto-impressie is terug te vinden op de website:
www.homeindhoven.nl
In de toekomst hoopt HOME een museum te creëren aan de Boutenslaan in
samenwerking met Museum Kempenland. Ook is een wens presentaties van
archeologische vondsten uit Eindhoven ten toon te stellen in Veldhoven.
4.

Mededelingen vanuit stadsdeelkantoor Stratum en de Politie.
Stadsdeelkantoor Stratum- Dhr Frank van den Tillaard:
Met betrekking tot het verkeer binnen de ring deelt Frank van den Tillaard mee dat er
in het Mobiliteitsplan Eindhoven een afname van 30 % van de verkeersbewegingen
wordt nagestreefd.

Politie Stratum – Dhr Erwin van Melis:
Telefoonnummers: 112 – alleen bij urgentie en heterdaad
0900 – 8844 – politie geen urgentie
Dhr van Melis is helaas deze avond verhinderd.
5.

Dhr.T. Schoester over het nieuwe Hoogwaardige Openbaar Vervoer project
(HOV2).
Dhr. Toine Schoester licht middels een powerpoint presentatie en korte film toe wat
het Project HOV2 precies inhoudt.
Deze informatie (inclusief de promotiefilm) is terug te vinden op de website:
www.HOV2.nl
Hier vindt u ook de actuele stand van zaken over de voortgang van dit project.

6.

Positie Wijkvereniging Den Elzent.
Naar aanleiding van de studentenhuisvesting Bomanshof en de verwachting die enkele
omwonenden hadden betreffende de eventuele actie van de wijkvereniging is de
volgende positiebepaling van de wijkvereniging Den Elzent bepaald:
• Algemeen belang: Initiatief moet vanuit leden komen
• Individueel belang: WDE is geen partij, wij willen wel meedenken.
Communicatie is via mail en telefoon mogelijk.

7.

Jaarrekening 2011, begroting 2012, verslag 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 2011.
- Dhr. van Rijn en Mw. Moers blijven het komend jaar in de kascommissie.
- Begroting 2012: de begroting zal nauwelijks afwijken van de cijfers van 2011.

8.

Mededelingen van het bestuur.
* Parc Fontaine: project is stilgelegd i.v.m. de economische crisis
* Huize Den Elzent: project is eveneens stilgelegd i.v.m. de crisis; grondstuk is niet
te bewerken; het is particulier bezit.
* Verkeerdrempel Alb. Thijmlaan is teruggekomen omdat deze op de

renovatietekening stond en dan wordt het uitgevoerd.
* Studentenhuisvesting Bomanshof: geen klachten tot dusver.
* Schouw Dommelplantsoen: het park is veilig; momenteel aanleg meander.
Aanvulling op schouwgroep gewenst (aanmelding bij Mw. Baan).
9.

Bestuurswisseling; aftreden penningmeester.
Ted Kivits treed af als bestuurslid en stelt zich niet herkiesbaar.
Wij danken Ted voor zijn inzet en bijdrage als bestuurslid en penningmeester.
Inmiddels hebben zich 2 nieuwe bestuurskandidaten gemeld:
Dhr. W. Stut uit de Jacob Catslaan 4 en
Dhr. H. Grünhagen uit de Broerelaan 6.
De ALV heeft geen bezwaar tegen benoeming van deze twee buurtgenoten. Het
bestuur zal beide kandidaten uitnodigen voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

11.

Rondvraag
- Dhr. van Hoeckel: overlast van parkeren en verkeer in de wijk blijft met name in de
Elzentlaan en Dr.Schaepmanlaan volgens hem.
Antw: er zal ook in de avond gemeten worden en er zal een elektronisch bordje
komen dat de snelheid aangeeft.
- In het stadspark zijn dealers aanwezig; door de politie wordt laks met meldingen
omgegaan.
- Is subsidieaanvraag voor onze wijkvereniging nodig ? Heroverweging vindt plaats.

12.

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

