ACTIVITEITENOVERZICHT 2020
2020 was het eerste jaar van Covid-19. Uiteraard heeft dit ook invloed gehad op de activiteiten
van VOKE. Toch kunnen we terugzien op een jaar waarin meerdere zaken zijn aangepakt en
enkele ook in hetzelfde jaar succesvol konden worden afgesloten. Van enkele projecten konden
de resultaten nog niet geoogst worden. Een overzicht:
De nieuwjaarsbijeenkomst: Deze pré-Covid activiteit kon gelukkig wel doorgang
vinden. Het was ook meteen ook de laatste activiteit met meerdere personen.
Besturen van diverse naburige verenigingen waren ook uitgenodigd, tevens waren
er stalletjes waar heemkunde en buurt-gerelateerde boeken aangeboden werden.
Ook was er een diapresentatie over het project Verduurzaming te zien. De opkomst
was zeer groot.

Bijeenkomsten waren niet mogelijk, er zijn huis aan huis 2 nieuwsbrieven bezorgd, om de
buurtbewoners zonder bekend e-mailadres toch te betrekken.

Heraanplant bomen Agamemnonlaan: Aan de Agamemnonlaan,
aan de andere zijde van de Oude Gracht, tegenover de Aeneaslaan
stond een populierenlaan. In 2018 werd deze gekapt. In de
kapvergunning was aangegeven dat er herbeplanting zou
plaatsvinden. VOKE heeft n.a.v. opmerkingen van Buurtbewoners via
Trefpunt Groen Eindhoven (TGE) navraag gedaan; vergeten! De
buurt kreeg inspraak in uitvoering. We hebben een enquête
gehouden. Helaas kon de aanplant nog niet gerealiseerd worden.

Novalis College heeft op 16 december 2019 een
informatiebijeenkomst georganiseerd voor omwonenden. Hierop
zijn de plannen voor een uitbreiding gepresenteerd De vergunning
omvatte 4 elementen:
Bouwen; Gebruik in strijd met bestemmingsplan; Kappen van
bomen; Aanleg van een uitweg.
Van het begin af aan hebben we ernaar gestreefd om een bezwaarprocedure te voorkomen en in
overleg onze vragen en bezwaren onder de aandacht te brengen. De vragen en antwoorden
hebben we aan onze achterban doorgegeven. Met de antwoorden die op de bouw zelf betrekking
hadden waren we tevreden. Wel hadden we nog vragen ten aanzien van de
Bomeneffectenanalyse, die onderdeel uitmaakt van het plan. Onder andere hadden we zorgen
over groepje kersenbomen. VOKE heeft de firma ‘Tom van Duuren Bosbeheer’ opdracht gegeven
het rapport op enkele onderdelen kritisch te beoordelen. Op aandringen van VOKE zijn de
kersenbomen nu beschermd door paaltjes. Bovendien heeft VOKE voorzieningen getroffen voor
aanplant van 3 extra bomen, ter verfraaiing van dit hoekje in onze buurt.

Project gezamenlijk isoleren: Een vijftal personen heeft
gezamenlijk spouwmuur geïsoleerd. Bovendien heeft de TU/e een
onderzoek gedaan naar De huizen met de platte daken’. Doel van het
onderzoek was om te komen tot aanbevelingen voor verduurzaming.
Enkele buurtbewoners hebben hieraan meegewerkt door
meetapparatuur in huis te nemen en studenten van informatie te voorzien. Dit geeft geleid tot een
dik rapport met aanbevelingen.
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Hondenlosloopterrein: Bewoners van Oude Gracht-West wilden
een tweede hondenlosloopterrein in de buurt. De gemeente heeft
een ambtenaar een onderzoek hiernaar laten doen. VOKE heeft via
e-mail en een flyer een enquête gehouden. Bovendien hebben we
Soontiëns Ecology een ecologisch onderzoek laten doen. De reacties
waren overduidelijk. De buurt wilde dit niet. Het plan is ingetrokken.

Poort Hooge Brug: (Lunetzorg) Met Lunet hebben we overleg gehad over heropening van de
poort. Helaas is dit in 2020 niet meer gerealiseerd. Het realiseren van een poort bij het
natuurgebied aan de Amazonenlaan is toegezegd, maar de realisatie is wel gekoppeld aan de
bouwplannen.

Auberge Eeckaerde: Op verzoek de uitbater hebben we voor hen contact gelegd met de
buurtbewoners om na te gaan hoe hun plannen voor een andere bedrijfsvoering zouden vallen.
Buurtbewoners konden direct met hen contact opnemen.

Studie sfinxen: Een student van de Universiteit Leiden heeft een
Cultuurhistorisch onderzoek gedaan naar sfinxen en leeuwen op
kasteel Twikkel. In het onderzoek is een hoofdstuk gewijd aan
sfinxen en leeuwen op buitenplaatsen in heel Nederland. Hiervoor
was ook info nodig over sfinxen bij kasteel Eckart en Soeterbeek.
VOKE heeft voor enige foto’s en info gezorgd. Het heeft voor ons
ook tot een kennisverrijking geleid.

Jeu de boules: Een feestelijke seizoenopening zoals in eerdere jaren kon uiteraard niet
plaatsvinden. Slechts incidenteel kon er met weinig personen gespeeld worden. Ook de
bijeenkomst Burendag is niet doorgegaan.

Buurtpreventie: Dit heeft wel doorgang gevonden. Bij het lopen in de buurt kon voldoende
onderlinge afstand gehouden worden.

Lezingen van ZorgzameBuurt konden uiteraard geen doorgang vinden. De geringe baten, die
uit de kostenbijdragen komen en de organisatiekosten meestal overstijgen, vervielen. Wel heeft
zorgzame buurt door middel van een nieuwsbrief de contacten met de buurtbewoners op peil
gehouden.

Jaarvergadering: Dit jaarlijks hoogtepunt, kon niet op de normale wijze plaatsvinden. Om toch
aan de wettelijke verplichtingen te voldoen is gekozen voor een digitale versie. Uiteraard
vervielen de lezing en de nazit. Bij de uitvoeringskeuze moest vaststaan dat deze voor
nagenoeg iedereen technisch toegankelijk zou zijn. Bovendien moest de presentatie voldoende
aantrekkelijk zijn. Om deze reden hebben we hiervoor op sommige onderdelen professionele
ondersteuning ingekocht. Doordat kosten, verbonden aan een fysieke vergadering wegvielen,
konden we hiervoor budget vrijmaken.
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