Jaarverslag Lichtjesroute 2016
Gemaakt door Philip van Gils, secretaris Stichting Lichtjesroute
Algemene opmerkingen
Er zijn in totaal ongeveer 190.000 bezoekers gekomen om de route te bekijken in 2016.
Algemene indruk vanuit de evaluatievergadering in november 2016: de Lichtjesroute 2016
was minder goed bezocht dan in 2015. De zaterdagse fietsroute is ook minder goed bezocht
dan andere jaren.
Absolute aantallen kunnen wij niet meten, maar wel een trend. Uit die statistieken bleek, dat
het aantal ongeveer hetzelfde was, maar de verdeling anders. Er was bijvoorbeeld een
dinsdag, die de aantallen van de weekenden ver overtrof. Er stond een file tot in Vlokhoven,
wat normaal nooit het geval is.
De opbouw en de afbouw gingen zeer voorspoedig, nog nooit zo snel als dit jaar! Dat was
mede te danken aan de inzet van de vaste kern vrijwilligers hoofdroute, en omdat zowel de
in 2014 aangeschafte hoogwerker als de oude, opgelapte kraan het grootste gedeelte van de
opbouw en afbouw gebruikt konden worden.
De Lichtjesroute – algemene beschrijving
De Lichtjesroute is een ongeveer 16 kilometer lange, met behulp van ornamenten verlichte,
bevrijdingsroute door Eindhoven. De Lichtjesroute is ontstaan om de route van de
geallieerde bevrijders van Eindhoven in de Tweede Wereldoorlog te tonen en hen daarmee
te eren en is gekoppeld aan de herdenkingen van 18September. Niet voor niets wordt de
Lichtjesroute symbolisch aangestoken tijdens de festiviteiten op het Stadhuisplein op
18September. De Lichtjesroute is een typisch Eindhovens evenement, met sinds de ombouw
vooral Ledverlichting. De Lichtjesroute wil de bezoekers een leuke avond bezorgen.

De Lichtjesroute = vrijwilligers
De Lichtjesroute wordt gedragen door vrijwilligers (ongeveer 70 in 2016, waarvan ongeveer
de helft aan de hoofdroute werkt en de rest in de wijken). Deze vrijwilligers richten zich op de
hoofdroute en/ of op de wijken die de route aan doet. Er is een beschreven
Vrijwilligersbeleid. De penningmeester vult de vrijwilligerslijst steeds aan.
Voor de vrijwilligers staat voorop het plezier in het bedenken, maken en plaatsen van de
ornamenten. In 2014 is meegewerkt aan een tijdelijk project in de Franse zusterstad van
Eindhoven Bayeux, waarbij een groot ornament op verzoek van het gemeentebestuur daar is
blijven staan. In 2015 is hiervan een grotere versie van gemaakt voor Eindhoven. 2016 was
de Draak “Veronique” één van de vele nieuwe projecten en ornamenten.
Om onze vrijwilligers te bedanken is er een jaarlijkse barbecue en een kerstborrel. Ook
worden er speldjes aan de vrijwilligers uitgereikt, waarbij ook mee speelt het aantal jaar
waarin je actief bent geweest als vrijwilliger. Dit gaat in samenwerking met Stichting 18
September. Ook dit jaar is weer een aantal vrijwilligers gedecoreerd.

Dagelijkse leiding Lichtjesroute: de coördinatoren
De Lichtjesroute wordt dagelijks geleid door de coördinatoren. In 2016 zijn er drie
coördinatoren:
- Tits Bongers;
- Henk Engels;
- Noud Jonkers.
Zij hebben de algemene leiding. Het zijn vrijwilligers.

Door medische problemen bij Tits in 2016, is hij tijdelijk afwezig geweest in 2016. Door
voorspoedig herstel was hij gelukkig al snel weer terug! Zijn taken zijn tijdelijk onder de
anderen en met extra hulp van de andere vrijwilligers verdeeld. Dit heeft er wel toe geleid dat
er keuzes gemaakt moesten worden. De belangrijkste keuze is geweest project de
Regenboog over rivier De Dommel niet op te hangen in 2016.
Bestuur Stichting Lichtjesroute
Het bestuur van de Stichting Lichtjesroute zorgt voor organisatorische zaken als de
overleggen, de financiën en de vergunningen. Het bestuur bestaat alleen maar uit
vrijwilligers. Uitgebreid samengewerkt wordt met Stichting 18September. Zo zit de voorzitter
van Stichting Lichtjesroute standaard in het bestuur van de Stichting 18 September om alles
goed af te kunnen stemmen. Het bestuur van de Lichtjesroute heeft in 2016 wijzigingen
ondergaan ten opzichte van 2015 (onderstaande toelichting). Ook is een nieuw bestuurslid
toegetreden: Suzanne van de Bergh. Zij richt zich vooral op marketing.
Het bestuur van Stichting Lichtjesroute heeft de volgende samenstelling per 31 december
2016:
- Ivo Baijens, voorzitter;
- Philip van Gils, secretaris;
- Frans de Laat, penningmeester (overleden op 27 maart 2017):
- Peter Kemp, vicevoorzitter / waarnemend penningmeester;
- Agnes Ketelaars, bestuurslid;
- Suzanne van de Bergh, bestuurslid.
Gedurende het jaar en mede naar aanleiding van het overlijden van de penningmeester
worden taken herverdeeld; deze wijzigingen zijn ten tijde van het uitbrengen van de
jaarrekening nog niet doorgevoerd in het handelsregister.

Locatie Lichtjesroute
De vrijwilligers van de Lichtjesroute werken vanuit het gebouw van de Lichtjesroute aan de
Pastoriestraat, een oude school. Dit gebouw wordt om niet gehuurd van de gemeente. Daar
wordt het hele jaar aan het onderhoud van de ornamenten gewerkt. Het gebouw bestaat uit
een werkplaats, een vergaderruimte en zes opslagruimten. Daarnaast staan apart op het
terrein een laswerkplaats en opslagcontainers.
Veiligheid
Veiligheid is van groot belang voor zowel de vrijwilligers als voor bezoekers van de
Lichtjesroute.
In en rond het gebouw van de Lichtjesroute wordt gewerkt met behulp van ARBO richtlijnen.
Daarnaast is er een uitgebreid veiligheidssysteem, met o.a. camerabeveiliging. Ook hebben
de vrijwilligers een veiligheidscursus gekregen en wordt deze cursus herhaald.
In het gebouw van de Lichtjesroute is een AED aanwezig en een aantal mensen weet hoe
deze te bedienen.
Voor het werken buiten het gebouw hebben een aantal vrijwilligers een cursus
verkeersregelaar bij de politie gevolgd. Een deel van deze verkeersregelaars is ook ingezet
bij de route van het defilé op 18 September zelf. Dit werkte weer prima.
Inzake veiligheid is er regulier overleg met de gemeente en met partijen waarmee
samengewerkt wordt, zoals de energiebedrijven.

In 2016 is een brandveiligheidscursus gevolgd door de vrijwilligers, onder professionele
begeleiding en gecoördineerd door Noud Jonkers.
In 2016 is gestart met werkzaamheden aan het dak. De asbesthoudende materialen zijn
verwijderd door een professioneel bedrijf en worden in 2017 afgerond.
Er werden in 2016 twee containers op de openbare weg gebruikt. Deze containers worden
altijd goed afgesloten om diefstal en vandalisme tegen te gaan.
De werkzaamheden
Gedurende het hele jaar wordt in het gebouw aan de Pastoriestraat door de vrijwilligers
gewerkt.
Voorafgaand aan de start van de Lichtjesroute op 18 September wordt de route opgebouwd
en worden de ornamenten geplaatst in een vooraf door de coördinatoren en andere
vrijwilligers bepaalde volgorde. In overleg met de gemeente en met het busbedrijf wordt dit
ornament zo kort mogelijk voor de Lichtjesroute geplaatst ´s nachts en kort na de
Lichtjesroute weer verwijderd.
Op 18 September gaat de verlichting van de Lichtjesroute aan. Gedurende de Lichtjesroute,
die duurt tot en met de zondag in oktober waarin de Marathon plaatsvindt, is een piketdienst
om problemen snel te kunnen verhelpen. Ook zijn de stopplaatsen met containers tijdens de
Lichtjesroute bemand.
De opbouw en de afbouw gingen zeer voorspoedig, nog nooit zo snel als dit jaar! Dat was
mede te danken aan de inzet van de vaste kern vrijwilligers hoofdroute, en dat zowel de in
2014 aangeschafte hoogwerker als de oude, opgelapte kraan gebruikt konden worden. De
nieuwe hoogwerker blijkt uitermate geschikt voor de grote projecten De oude kraan heeft een
grote beurt gehad in 2016 en ook aan de nieuwe hoogwerker zijn veel werkzaamheden
uitgevoerd.

De vergunningen
In overleg met de afdeling vergunningen van de gemeente Eindhoven zijn de vereiste
vergunningen aangevraagd en verkregen, via een meerjarenvergunning voor de jaren 20152017. In 2016 is goed gekeken naar eventuele aanpassingen. Zo is de Regenboog niet
meegenomen en er zijn al de eerste routewijzigingen ingezet, in overleg met Eindhoven365.
Containers
De gebruikte containers in 2016 stonden op de volgende plaatsen buiten het
Lichtjesroutegebouw:
- één op het Hendrik de Keijzerplein tegenover de Vijver aan de rechterzijde van de weg;
- een tweede links naast de speeltuin VOJ halverwege op de Hendrik de Keijzerlaan;
De containers zijn 6 meter lang en 2,5 meter breed, met een hoogte van 2,40 meter.
De containers staan gedurende het jaar op het terrein van het Lichtjesroutegebouw op de
Pastoriestraat, tot het moment dat ze nodig zijn voor de opbouw en de Lichtjesroute zelf.
De containers worden gebruikt als materiaalopslag en tijdens de duur van de route zijn ze
tevens in gebruik als stopplaatsen en verzamelpunt voor vrijwilligers.

Sponsoring
De Lichtjesroute kan bestaan met hulp van de Lichtjesroute subsidies van Eindhoven365 en
door de inkomsten uit sponsoring. Er zijn verschillende sponsormogelijkheden voor
sponsoring in natura. Ook zijn er donaties mogelijk. In 2013 heeft de Lichtjesroute een ANBI
status verkregen voor culturele instellingen en deze zal ook voor de jaren daarna geldig zijn.
De hoogwerker is verkregen met steun van de Vrienden van de Lichtjesroute.

De fietstocht
Elk jaar is de eerste zaterdag van de Lichtjesroute de fietsroute. Dan spelen langs de route
op bepaalde stopplaatsen (plaatselijke) bandjes en muziekscholen en wordt gestimuleerd dat
de bezoekers fietsen langs de route. Bij de stopplaatsen zijn kramen (zie routeformulier).
Er zijn dan kramen op de locaties Hendrik de Keijzerplein (de Vijver, bij de Pastoriestraat
(gebouw Lichtjesroute), en bij het Burghplein (Witte Dorp).
Vooral dit jaar viel de aanloop bij het Witte Dorp op tijdens de fietsroute. Hierbij speelde mee
dat de aanwezige muziekscholen wederom een hele leuke sfeer leverden. Dit zou heel goed
een vervolg kunnen krijgen.
De fietsroute wordt door een commissie
georganiseerd. De fietsroute wordt elk jaar
aanpassing hiervan in 2017 of 2018. Sowieso
aan de Montgomerylaan en wijzigingen aan de
spelen.

van vrijwilligers binnen de Lichtjesroute
minder bezocht en gekeken wordt naar
zal dat in verband met de werkzaamheden
bereikbaarheid van Vestdijk en Zwaanstraat

De audiotour
Voor de bezoekers is er een audiotour in het Nederlands en in het Engels, gemaakt door
vrijwilligers in samenwerking met Brainport Development, de Internationale School voor de
vertalingen, Forefront International voor de stem en Studio040 voor de opnames.

Social Media
De Lichtjesroute is te vinden via onze eigen website www.lichtjesroute.org. Deze website
wordt bijgehouden door vrijwilligers. Deze is in 2016 geheel vernieuwd. Ook zijn we zichtbaar
op Twitter @Lichtjesroute. Ook zit de Lichtjesroute op Facebook.
Evenementenplatform
De Stichting Lichtjesroute is actief lid van het Evenementen Platform Eindhoven (EPE) en
blijft zo op de hoogte en kan inspelen op veranderingen in beleid betreffende Eindhovense
culturele instellingen.
Prijzen
De Lichtjesroute heeft een aantal prijzen gekregen. Deze zijn zichtbaar in onze prijzenkast in
het gebouw van de Lichtjesroute.
In 2014 is de Lichtjesroute gekozen als Immaterieel Cultureel Erfgoed.
In 2010 is de Lichtjesroute gekozen als op één na mooiste vrijwilligersevenement van
Nederland bij de Nationale Evenementenprijzen. Ook is de Lichtjesroute gekozen als
International Programma, zeer geschikt voor buitenlandse bezoekers.

