JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2003
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 1483
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.
Twee kopieerapparaten.
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.
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Wij zijn lid van: ENFB, Fietsersbond, 3VO, BMF en Milieudefensie.
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.
De vereniging is te vinden op: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.

COMMISSIE MILIEU
DOEL COMMISSIE
Behoud en verbetering van ons leefmilieu
COMMISSIESAMENSTELLING
De volgende personen hebben een steentje bijgedragen aan de vergaderingen van
de commissie:








Margot Boelens
Wim Crooymans
Henk Heijns
Nancy Janssens
Paul Jeschar
Cees Menken
Ivo Rothuizen,voorzitter

De leden zijn afgelopen jaar vijf maal bijeen geweest.
BEHANDELDE ONDERWERPEN








Bestemmingplan Recreatiegebied De Smelen 2
Platform Duurzaam Geldrop
Regionaal Overslagstation Emopad
Afvalinzameling
Groenbeleid
Bestemmingplan Rielsedijk
Geluidhinder tengevolge van de A67 in Genoenhuis
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VERRICHTE ACTIVITEITEN




Deelname aan hoorzitting van gemeente over het bestemmingplan
“Recreatiegebied De Smelen 2”
Bezoek informatiebijeenkomst van gemeente over de geluidsproblematiek op
Genoenhuis
Deelname aan hoorzitting van provincommissie over de milieuvergunning voor
het Regionaal Overslagstation aan het Emopad
VERZONDEN BRIEVEN







Kanttekeningen bij Groenstructuurplan aan B&W
Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Rielsedijk aan gemeenteraad
Voordracht kandidaat duurzaamheidsprijs aan B&W
Verzoek tot nakoming door B&W van de afspraken inzake de A67
geluidsproblematiek in Genoenhuis aan gemeenteraad
Zienswijze ontwerp milieuvergunning Regionaal Overslagstation Emopad aan
provincommissie

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:
20-02-2003
18-09-2003

15-05-2003
11-12-2003
CORRESPONDENTIE:

17-04-2003:

Brief van Joop Camerlink over veiligheidsaspecten

07-07-2003:

Reactie over fietspadenplan naar B & W van de gemeente
Geldrop

02-10-2003

Brief aan gemeente met verzoeken over 30km-gebieden,
veiligheid rotonde en aanleg voetpad GenoenhuisGijzenrooiseweg

Verder is er ook in dit verenigingsjaar regelmatig gebruik gemaakt van e-mail.
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Ontvangen van de gemeente:
Mei en juni 2003
Tekeningen, uitgangspunten fietspadenplan
15-07-2003:
Reactie op voorstel ontsluiting Rielseheideweg op de
Eindhovenseweg
september 2003
Reactie inspraak fietspadenplan
Uitvoering 30km/uur- zones ( uitstel voor Zesgehuchten)
Verder ontvangen:
03-09-2003
Besprekingsverslag werkgroep verkeer basisschool de
Ganzebloem

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 in mei 2003 over het fietspadenplan

ACTIVITEITEN:
Vanuit de verkeersoudergroep van Basisschool de Ganzebloem hebben mevr. Astrid Klomp
en mevr. Marida Kockx de vergaderingen van de commissie verkeer bezocht.
Mevr. Astrid Klomp heeft op 18 september afscheid genomen, ze is geen lid meer van de
verkeersoudergroep.
De commissie verkeer heeft een eerste inventarisatie gedaan naar de inrichting van de 30
km-gebieden.
De commissie heeft zich intensief beziggehouden met het fietspadenplan.
Problemen en oplossingen van de Rielsedijk zoals geïnitieerd door de ENFB.
Er is geïnformeerd naar het beleid t.a.v. het strooiplan bij gladheid en sneeuw.
Er is gesproken over de veiligheid van met name fietsers op de rotonde Emopad
Voorstel gedaan aan de gemeente om de Rielseheideweg te ontsluiten op de
Eindhovenseweg.
Uitkomsten Toekomstvisie Geldrop 2015 bekeken vanuit verkeersoogpunt.
Eventuele aanleg voetpad vanaf Genoenhuis richting verkeerslichten Gijzenrooiseweg
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COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Leden: Joop Camerlink, Piet Leenders (secr.), Hans Timmermans (vz), Louk vd
Wildenberg.
MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE VOOR GENOENHUIS.
De BZ streeft al jaren voor de realisatie van een ruimte in Genoenhuis waar de
wijkbewoners en scholieren kunnen sporten, ontmoeten en diverse activiteiten
kunnen ontplooien. Dit initiatief is in het verleden door de bewoners o.a. ondersteund
door meer dan 700 handtekeningen.
Na diverse afwijzingen door de gemeente is er nu een opening geboden door een
extern onderzoek, waarin o.a. uw BZ heeft geparticipeerd, en de hierop volgende
inspraak bij de aanbieding van de resultaten aan de raadscommissie en een motie
van de politiek voor nader onderzoek.
KUNSTWERK VOOR ZESGEHUCHTEN.
Na een gesprek met de burgemeester heeft de BZ een oproep aan de wijkbewoners
gedaan om met voorstellen te komen voor een kunstwerk in Zesgehuchten Uit alle
ideeën zijn er een drietal uitgekozen en uitgewerkt. Deze zijn aan de gemeente
aangeboden en in overleg is besloten er ee verder uit te werken. Dit heeft
geresulteerd in de aanbieding van een aantal offertes aan de burgemeester ter
realisering van dit kunstwerk in Zesgehuchten.
WATERZAKEN IN ZESGEHUCHTEN.
De commissie heeft ingesproken in de raadscommissie over de wateroverlast in de
omgeving van de Laan van Tolkien en het Emopad.
Tevens is er een verzoek gedaan naar de betreffende instanties om een extra
watervoorziening op de begraafplaats "het Zand" te realiseren zodat de bezoekers
het onderhoud van de graven met minder moeite kunnen uitvoeren.
VEILIGHEID IN GELDROP EN ZESGEHUCHTEN.
De commissie heeft in 2003 een goed bezochte preventie voorlichtingsavond
georganiseerd voor de wijkbewoners.
Met medewerkers van gemeente, politie en derden is met (cijfer)materiaal, films en
voorbeelden getracht duidelijk te maken wat de aanwezigen zelf kunnen doen en wat
de diverse instanties daarin kunnen betekenen.
Tevens is er een verzoek naar de burgemeester (als portefeuillehouder voor
veiligheid) uitgegaan om in de nieuwe gemeente Geldrop Mierlo een
veiligheidsonderzoek te laten uitvoeren.
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GROENVOORZIENING IN ZESGEHUCHTEN.
Diverse verzoeken zijn ons bereikt om de groen- en speelvoorzieningen in
Zesgehuchten te verbeteren cq aan te passen. De BZ is in overleg met bewoners en
gemeente om eea op haalbaarheid te onderzoeken.
VERKIEZINGEN.
Ook bij de afgelopen verkiezingen voor een gemeentebestuur voor de nieuw te
vormen gemeente Geldrop Mierlo heeft de commissie via de BZ de politieke partijen
hun mening gevraagd over de lopende zaken binnen Zesgehuchten.
WELSTAND IN NIEUW BOUWBESLUIT.
De commissie Algemene zaken heeft in de afgelopen periode geparticipeerd in de
welstand klankbordgroep van de gemeente Geldrop Mierlo om mede de criteria vast
te stellen waaraan verbouwingen en woningaanpassingen binnen het kader van het
nieuwe bouwbesluit moeten voldoen.
Binnenkort zal het resultaat ter inzage en ter behandeling bij de gemeente
aangeboden worden.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2003 vonden alle vergaderingen plaats ten huize van een der
coördinatoren.
Coördinatoren

Aanwezig op … van de 3 vergaderingen

Dhr. J. Grootelaar
Dhr. J Houdret
Dhr. E. van Hout (voorzitter)
Mevr. H. van der Hijden (secretaris)
Dhr. I. Verhagen
Dhr. T. Vorst

0
3
3
3
2, waarvan 1 gedeeltelijk
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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 probeert ca. 2 maal per jaar de vergadering te bezoeken.
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.
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Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de elangenvereniging
Zesgehuchten en de heren Matheussen, Maasakkers, van Halteren en Manders.
ACTIES WAREN:
1. Politiekeurmerk Veilig Wonen
Een geplande informatieavond voor de bewoners van de Schepenenstraat, is
wegens gebrek aan belangstelling (zeven geinteresseerden) niet doorgegaan.
Gelukkig heeft de Belangenvereniging Zesgehuchten op 23 juni 2003 een
goed bezochte informatieavond gehouden met betrekking tot inbraak- en
buurtpreventie, welke door een aantal van ons werd bijgewoond. In november
2003 heeft het Buurtpreventieproject, in overleg met de Gemeente, besloten
om wegens gebrek aan belangstelling van de bewoners, alle pogingen met
betrekking tot het verkrijgen van het keurmerk te staken.
2. Invalidenafritjes trottoirs
De aanleg hiervan is geschied tijdens de herinrichting van de plantsoenen aan
de Hertogenlaan-Zuid.
3. 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.
4. Schoonmaakactie 22 maart 2002
Met hulp van 10 personen, werd 1,25 m3 afval verzameld. Dit maal zijn,
behalve Beekweide-Noord, ook de Losweg en het Geldropse deel van de
Eindhovenseweg van zwerfvuil ontdaan.
5. Vandalisme/verpaupering tegengaan,
zoals b.v. fietsen door plantsoenen, herplaatsen van ontvreemde
straatnaamborden en fietspadaanduidingen, verzoek tot verwijdering van
graffiti, verzoek tot snoeien overmatig struikgewas achterpaden en voortuinen
6. Honden(poep)overlast bewaken.
Hopelijk krijgt het in de Coevering gestarte project met betrekking tot
hondenuitlaatplaatsen navolging in andere wijken, zodat de overlast zal
verminderen. Om nu reeds een poging hiertoe te wagen, zullen onder de
bewoners de locaties van hondenuitlaatroutes worden verspreid.
7. 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.
8. Analyseren van incidentenlijst.
Deze wordt een maal per jaar aangeleverd. Doel: trend eruit halen (b.v. meer
auto-inbraken  iets mee doen).
9. Inventarisatie verlichting achterpaden
Ondanks het feit dat er op dit gebied wat uitbreiding heeft plaatsgevonden,
kan er nog het een en ander worden verbeterd.Wij blijven de bewoners
stimuleren tot het aanbrengen van nog meer verlichting.
10.Glazenwasser
Helaas is deze zijn afspraken niet nagekomen. Momenteel wordt nog gezocht
naar een vervangende glazenwasser.
11.Nieuwsbrief
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Gedurende het jaar 2003 is, wegens het ontbreken van relevante nieuwe
informatie voor de bewoners, geen nieuwsbrief uitgebracht.
12.Het zoeken naar een oplossing voor het zwerfvuil in de wijk, verzameld door
vrijwilligers
De Gemeente heeft in september 2003 definitief besloten om hiervoor een
afsluitbare blauwe container ter beschikking te stellen, die wordt geplaatst bij
een van de wijkbewoners.
ACTIES IN DE TOEKOMST:
1. Volgen Gemeente met betrekking tot het nemen van maatregelen met betrekking
tot honden(poep)overlast
2. Schoonmaakactie ca. maart 2004
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 van dien. Ook de
beveiligingsmaatregelen volgens het Politiekeurmerk Veilig Wonen, die zijn
genomen, zullen het gevoel van veiligheid alleen maar kunnen vergroten. Dit
ondanks het feit dat het er minder zijn dan wij hadden gehoopt.
De beste preventiemaatregel, die genomen kan worden, is die, dat bewoners
zelf consequent hun bestaande beschermingsvoorzieningen gebruiken.

___________________________________________________________________

Jaarverslag 2003 van Belangenvereniging Zesgehuchten

Vastgesteld op 29 januari 2004

Voorzitter
H.W.Bos

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

