JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2002
Het bestuur en de medewerkers kwamen 11 keer in vergadering bijeen.
Binnen de vereniging werken de commissies:
"Algemene Zaken", "Milieu" en "Verkeer";
Van deze commissies zijn de verslagen afzonderlijk uitgewerkt.
Heel nauw is de samenwerking met het: “Buurt-Preventie-Project “: Beekweide-Zuid
Hiervan is bij de bestuursvergadering een vertegenwoordiging aanwezig.
Van het “Buurt-Preventie-Project” vindt u verderop eveneens een uitgewerkt
jaarverslag.
LEDENWERVING
Door middel van welkomstbrieven met daarbij gevoegd een acceptgirokaart werden
nieuwe bewoners op de vereniging attent gemaakt.
De contributie bleef gehandhaafd op minimaal € 2,27 (f 5,) -. Leden waren weer vrij
om meer te geven indien ze dat wensten.
Het aantal leden bedroeg 1491
De vergaderingen waren openbaar en vonden plaats in het gebouw van Stichting
Ander Werk, Toernooiveld 10.
De overheid heeft ons een subsidie toegekend in het kader van woonconsumenten.
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
Zes computerconfiguraties.
Typemachine.
Vier faxapparaten.
Inrichting vergaderruimte.
Drie kopieerapparaten worden gehuurd bij Nashuatec tot 1 nov 02
Elektrische nietmachine (donatie)
CONTACTEN
Regelmatig vond overleg plaats met de wethouders en met een aantal ambtenaren,
die deelnamen aan de vergaderingen van de verschillende commissies.
De politieke partijen werden geïnformeerd over onze standpunten via mondeling
overleg en brieven.
We hebben een abonnement op stukken van de raadsvergadering en van de
raadscommissies.
Bij de commissievergaderingen GGZ en MZ en bij raadsvergaderingen is een
vertegenwoordiger van de Belangenvereniging aanwezig.
Bij de andere commissie is een bestuurslid aanwezig als er punten op de agenda
staan die voor ons van belang zijn. In de bestuursvergadering wordt hiervan verslag
gedaan.
In de bestuursvergaderingen werd steeds een verslag gedaan van de stand van
zaken van het Buurtpreventieproject Beekweide.
Wij zijn lid van: ENFB, 3VO, BMF en Milieudefensie.
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Wij zijn donateur van Stichting Natuur- en Milieu en de Stichting Geluidhinder.
Indien nodig voerden we overleg met deze verenigingen en bezochten
bijeenkomsten.
INTERNET
De vereniging heeft een site op Internet waarop de meest relevante informatie van
de vereniging te vinden is. Alle infobulletins van het lopende jaar zijn er te lezen en
tevens het laatste nieuws van het bestuur en de commissies; voorzien van actuele
foto’s.
Ook het jaarverslag is er in opgenomen.
Via E-mail kunnen leden vragen stellen en reageren.

COMMISSIE MILIEU
DOEL COMMISSIE
Behoud en verbetering van ons leefmilieu
COMMISSIE-SAMENSTELLING
De commissie bestaat momenteel uit vijf leden. De leden zijn afgelopen jaar zeven
maal bijeen geweest.
BEHANDELDE ONDERWERPEN/ACTIVITEITEN












Bestemmingplan Buitenbebied
Bestemmingsplan Golfbaan Bronzenwei
Platform Duurzaam Geldrop
Geluidsoverlast A67
Afvalinzameling
Recreatieplan De Smelen
Milieuwerkprogramma gemeente Geldrop
Concept Streekplan
Groenbeleid gemeente Geldrop
Bewonersvereniging Rielsedijk Eindhoven
Bestemmingplan Rielsedijk

EXTERNE CONTACTEN
De commissie laat zich waar nodig adviseren door de volgende personen en
organisaties:
 Werkgroep voor Natuurbehoud en Milieubeheer
 Brabants Landschap
 Milieudefensie
 Stichting Natuur en Milieu
 Milieujuristen
 Brabantse Milieu Federatie
 Nederlandse Stichting Geluidhinder
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VERZONDEN BRIEVEN







Reactie op Notitie Geluidhinder tengevolge van de A67 in Genoenhuis naar
gemeente
Reactie op antwoord van gemeente op onze brief over de geluidsproblematiek op
Genoenhuis
Aanmelding als belanghebbende m.b.t. procedure bestemmingsplan Golfterrein
Bronzenwei bij Raad van State
Kanttekeningen bij procedure bestemmingsplan Golfterrein Bronzenwei bij Raad
van State
Zienswijze voorontwerp bestemmingsplan Rielsedijk naar gemeente
Zienswijze bestemmingsplan Recreatiegebied De Smelen 2 naar gemeente

COMMISSIE VERKEER
LEDEN VAN DE COMMISSIE:
Jan de Vries (voorzitter en notulant)
Jan van Brussel
Joop Camerlink
Jan Feijen
Koos Louman
Rob van Stratum
Louk vd Wildenberg
De commissie heeft vergaderd op:
17-01-2002 21-03-2002
23-05-2002 03-10-2002
Correspondentie:
01-10-2002 brief aan gemeente met aankondiging formeel bezwaar
voorrangsregeling Zomerland.
05-10-2002 brief aan gemeente met intrekken formeel bezwaar en
opsomming feitelijke bezwaren van de BZ
Verder heeft in dit verenigingsjaar het gebruik van e-mail een behoorlijke
vlucht genomen.
Voornemen bestaat om dit in het jaarverslag van 2003 middels een logboek
weer te geven. Voor het jaar 2002 is de e-mail uitwisseling met de hr. Markus
over Zomerland het vermelden waard.
Ontvangen van de gemeente:
12-04-2002 aankondiging inspraak wegcategorisering
07-10-2002 ontvangst bezwaarschrift
17-10-2002 verslag inspraakavond Zilverlei
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26-11-2002
Ontvangen van de heer van Halteren
Prijsopgaven en bestelwijze van een ‘bordenboek’
Abonnementen:
De commissie verkeer ontvangt:
De Vogelvrije Fietser
Fietsersbond
Het Ventiel
ENFB
3VO
3VO

Overleg met de gemeente:
Een delegatie van de commissie verkeer heeft overleg gehad met wethouder
Maasakkers, dhr. Wouters op 6 mei 2002 en 18 december 2002.
Activiteiten:
Vanuit de verkeersoudergroep van Basisschool de Ganzebloem hebben mevr. Astrid
Klomp en mevr. Marida Kockx de vergaderingen van de commissie verkeer bezocht.
Wegcategorisering: In dit verenigingsjaar is de wens van de commissie verkeer om
ook de Laan van Tolkien tot verblijfsgebied = 30 km.zone te benoemen gehonoreerd.
Op de Laan van Tolkien is een verkeersoversteekplaats (zebrapad) gerealiseerd: de
credits gaan naar de verkeersoudergroep Ganzenbloem; de commissie verkeer heeft
een ondersteunende rol gehad.
Bouwverkeer Fangorn bleek -bij navraag- door de gemeente goed te zijn geregeld.
Opheffen woonerfstatus Gersteland en Bunderland: de commissie heeft middels
twee infobulletins de bewoners geïnformeerd; heeft overleg gehad met de gemeente
en is tot het besluit gekomen geen formeel bezwaar in te dienen.
Opknapbeurt Zilverlei: de commissie verkeer is geïnformeerd door de gemeente; een
afvaardiging heeft de inspraakavond van 17 oktober bezocht.
Zomerland: de uitgevoerde voorrangsregeling heeft veel stof doen opwaaien. Er is
een e-mail uitwisseling geweest; een briefwisseling richting gemeente, een gesprek
met wethouder Maasakkers. Uiteindelijke conclusie voor de commissie verkeer is
geweest om geen formeel bezwaar in te dienen.
Fietspadenplan: laatste bericht van de gemeente: “U hoort meer in de herfst van
2002” Die belofte is niet gestand gedaan.
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COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Leden
Hh:Camerlinck, Leenders(secretaris), Timmermans(voorzitter) en vd Wildenberg.
2002 was een jaar dat in het teken stond van de aanpak van het stationsgebied, de
verbetering van de leefomgeving van de Bronzewei en het continue streven naar een
multifunctionele ruimte voor Genoenhuis.

De volgende zaken zijn aan de orde geweest:
-Begin 2002 terugtreden van ons lid Hr. van der Hijden i.v.m. werkzaamheden elders.
-21 april viering 12 ½ jarig bestaan Belangenvereniging Zesgehuchten.
-Stationsgebied: Na 1 ½ jaar overleg is eind 2002 eindelijk het stationsgebied met
zijn omgeving na een grondige opknapbeurt opgeleverd. Nieuwe fietsenstallingen,
bewakingscamera’s en stallingverboden zijn geëffectueerd terwijl het onderhoud,
verwijdering van graffiti en zwerfvuil en het toezicht zijn geïntensifieerd.
Hopelijk zullen de criminaliteitsstatistieken deze verbeteringen zichtbaar maken.
-Rampenplan: Na een voorlichting van de gemeente eind 2001 over de aanpak van
rampen is door onze cie een aantal malen overleg gevoerd over de afgesproken
plannen, procedures etc. Eind 2002 is een rampenplan door de gemeente Geldrop
gepubliceerd.
-Multifunctionele ruimte Genoenhuis: De cie heeft continue bij de gemeente, de
politiek en
andere belanghebbenden de behoefte aan een functionele ruimte voor
Genoenhuis onder de aandacht gebracht. Inmiddels is dit item in de politieke partijen
opgepikt en zal het ongetwijfeld deel uitmaken van de enquête over de toekomstvisie
2015 van de gemeente.
-Nota wijkgericht werken: Deze nota die in samenwerking met o.a. de BZ tot stand
was gekomen is in 2002 aan de kant geschoven door gewijzigde politieke
verhoudingen. Wat gebleven is dat groepen projecten voor buurtpreventie etc.
kunnen aanbrengen.
-Zwerfvuil: N.a.v. een opmerking van een lid in de vorige algemene vergadering
heeft de cie de mogelijkheden bekeken wat voor maatregelen te nemen zijn om
zwerfvuil binnen Zesgehuchten te voorkomen c.q. te minimaliseren. Na ook de
jaarlijkse schoonmaakactie op de Beekweide hierbij geëvalueerd te hebben is
besloten te kijken wat in overleg met de scholen gedaan kan worden. Tot nu toe
heeft dit nog geen resultaat opgeleverd.
-Groenvoorziening Bronzewei: Veel klachten heeft de BZ gekregen over de situatie
op het P.J.Zweegersplein en Peulland. Na diverse contacten met bewoners,
omwonenden, ambtenaren en de wethouder is nog geen enkele voortgang geboekt
onder de mom van er is geen geld. In het eerstvolgende overleg met de wethouders
en de politiek zal dit wederom aan de orde gesteld worden.
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-Skateramp: Na een aantal verzoeken van de jeugd is in het “Spiegelgevecht” een
skateramp gerealiseerd.
-Kunstwerk: Na overleg met de burgemeester is afgesproken dat de BZ een voorstel
met onderbouwing zal doen om in Zesgehuchten tot de realisatie van een kunstwerk
te komen.
Enquête voorzienigenbehoefte Zesgehuchten. Na een aantal gesprekken met de
wethouder is afgesproken dat de gehele behoefteproblematiek voor de bewoners
van Zesgehuchten meegenomen worden in de enquête van de gemeente Geldrop
visie 2015, inclusief de multifunctionele ruimte voor Genoenhuis.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2002 vonden vrijwel alle vergaderingen plaats in het
verenigingslokaal van de Belangenvereniging Zesgehuchten (Tournooiveld 10).
Coördinatoren

Aanwezig op … van de 3 vergaderingen

Dhr. J. Grootelaar 3
Dhr. J Houdret
2
Dhr. E. van Hout (voorzitter)
3
Mevr. H. van der Hijden (secretaris)
Dhr. I. Verhagen
1
Dhr. T. Vorst 3
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CONTACTEN
Het BPP heeft contacten met de Gemeente (Dhr. A. Matheussen, afdeling WOS) en
met de Politie (Dhr. G. van Halteren, netwerkambtenaar, en dhr. H. Manders,
preventieadviseur).
Dhr. Matheussen bezoekt ca. 2 maal per jaar de vergadering.
Dhr. Van Halteren is in principe steeds aanwezig.
Verder weet het BPP zich gesteund door de Belangenvereniging Zesgehuchten. Via
hun wethoudersoverleg kunnen ook bepaalde zaken van het Buurtpreventieproject
bij de Gemeente aangekaart worden. Zo nodig zoekt het BPP zelf contact met
Wethouder Maasakkers.
Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de
Belangenvereniging Zesgehuchten en de heren Matheussen, Maasakkers, van
Halteren en Manders.
ACTIES WAREN:
1. Politiekeurmerk Veilig Wonen
In november 2002 heeft het College van Burgemeester en Wethouders
definitief besloten de subsidie m.b.t. het PVW (Schepenenstraat) uit het
Buurtpreventiefonds toe te kennen. Dit ondanks het feit, dat het nog niet
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gelukt was 75% van de woningen deel te laten nemen aan het project.
2. Bijwonen informatiebijeenkomst Gemeente m.b.t. het Buurtpreventiefonds
Op deze avond in februari 2002, heeft één van onze coördinatoren, dhr. T.
Vorst een voordracht gehouden.
3. Invalidenafritjes trottoirs
Verzoek aan Gemeente tot aanleggen zogenoemde invalidenafritjes (april
2000). Nog niet afgerond.
4. Bromfietsoverlast
Het illegaal gebruik maken van het fietspad door de Beekweide door
bromfietsers, wordt mede door ons bewaakt, en zonodig wordt de hulp van
de Politie ingeroepen.
5. Plantsoen Schoutstraat
Door de Gemeente is het plantsoen aan de achterzijde van de Schoutstraatflat in verband met overlast door de jeugd, gereorganiseerd.
6. Schoonmaakactie 23 maart 2002
Met hulp van 10 personen, waaronder 2 kinderen, werd 1 m3 afval
verzameld. Voor het eerst dit jaar is ook de wijk Beekweide-Noord in het
geheel betrokken. De deelnemende kinderen ontvingen een CD-bon.
7. Vandalisme/verpaupering tegengaan, zoals b.v. fietsen door plantsoenen,
langdurige illegale stalling van aanhangwagens; verzoek tot snoeien
overmatig struikgewas achterpaden en voortuinen.
8. Honden(poep)overlast bewaken. Hopelijk worden de in 2000 door de
Gemeente aangekondigde maatregelen op korte termijn gerealiseerd.
9. Uitreiken vakantiekaarten op verzoek van bewoners. Tijdens
vakantieperiode langer dan één week, zal betreffende woning dan extra in de
gaten worden gehouden tijdens de route van de surveillancewagen.
10.Analyseren van incidentenlijst. Deze wordt twee maal per jaar aangeleverd.
Doel: trend eruit halen (b.v. meer autoinbraken  iets mee doen).
11. Inventarisatie verlichting achterpaden. Op dit gebied kan nog het een en
ander worden verbeterd. Wij blijven de bewoners stimuleren tot het
aanbrengen van nog meer verlichting.
12. Het verkrijgen van een vervangende glazenwasser in de wijk; is inmiddels
afgerond.
13. Deelname aan de viering van het 12,5 jarig bestaan van de Belangenvereniging
Zesgehuchten (april 2002)
Belangstellenden konden informatie verkrijgen m.b.t. een
Buurtpreventieproject, o.a. schriftelijke informatie m.b.t. het Politiekeurmerk
Veilig Wonen.
14. Uitgeven van één nieuwsbrief voor bewoners (juli 2002)
Acties in de toekomst:
1.Voortzetten van het project Politiekeurmerk Veilig Wonen (Schepenenstraat in
2003 afronden)
2. Volgen Gemeente met betrekking tot het aanleggen van invalidenafritjes en het
nemen van de in 2000 aangekondigde maatregelen m.b.t. honden(poep)overlast
3. Schoonmaakactie ca. maart 2003
Mede dankzij de inspanning van de coördinatoren en de alertheid van de
wijkbewoners functioneert het BPP Beekweide-Zuid goed. Het veiligheidsgevoel in
de wijk is toegenomen, met alle positieve gevolgen vandien. Ook de
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beveiligingsmaatregelen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen, die zullen
worden genomen, zullen het gevoel van veiligheid alleen maar kunnen vergroten.
De beste preventiemaatregel, die genomen kan worden, is die, dat bewoners zelf
consequent hun bestaande beschermingsvoorzieningen gebruiken.

30

Januari 2003

Jaarverslag 2002 van Belangenvereniging Zesgehuchten
Vastgesteld op 31 januari 2002
Voorzitter
H.W.Bos

secretaris 1
A.A.J.M. v.d. Velden
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secretaris 2
M. Campman

