JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2004
Het bestuur en de medewerkers kwamen 14 keer in vergadering bijeen.
Binnen de vereniging werken de commissies:
"Algemene Zaken", "Milieu",en de commissie “Verkeer”.
De commissie Verkeer is in het begin van het jaar opgeheven, de werkzaamheden
die verband houden met verkeerszaken werden overgenomen door de commissie
“Algemene Zaken”.
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 . Leden waren weer vrij om
meer te geven indien ze dat wensten.
Het aantal leden bedroeg 1547
De vergaderingen waren openbaar en vonden plaats in het gebouw van Stichting
Ander Werk, Toernooiveld 10.
De overheid heeft ons subsidies toegekend ter verlichting van de huurlasten en
algemene kosten.
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
Twee faxapparaten.
Inrichting vergaderruimte.
Twee printers.
Elektrische nietmachine (donatie)
Voor het gebruik van computers door bestuursleden wordt jaarlijks een relevant
gedeelte van de gemaakte kosten vergoed.
Hierdoor hoeft de vereniging geen computers in bezit te hebben.
CONTACTEN
Regelmatig vond overleg plaats met de wethouders en met een aantal ambtenaren,
dat deelnam aan de vergaderingen van de verschillende commissies.
De politieke partijen werden geïnformeerd over onze standpunten via mondeling
overleg en brieven.
Bij de commissievergaderingen GGZ (Grondgebiedzaken) en MZ en
B(Maatschappelijke Zorg en Burgerzaken) en bij raadsvergaderingen is een
vertegenwoordiger van de Belangenvereniging aanwezig.
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Bij de commissie AZF (Algemene Zaken en Financiën) 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, 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
Cees Menken
Herlinde van der Hijden
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

2










Afvalinzameling
Groenbeleid
Bestemmingplan Rielsedijk
Geluidhinder tengevolge van de A67 in Genoenhuis
Golfbaan
Zandberg Laan van Tolkien
Reconstructieplan
Waterschapsverkiezingen

Verrichte activiteiten


Ingesproken bij raadscommissie over A67 geluidsproblematiek

COMMISSIE VERKEER

In begin 2004 is onder dankzegging voor de bewezen diensten het voorzitterschap
van de commissie VERKEER overgedragen van Jan de Vries naar Hans
Timmermans.
Deze was reeds bestuurslid van de Belangenvereniging Zesgehuchten en voorzitter
van de commissie. Algemene Zaken.
Om de efficiëntie te verhogen is het voorstel gedaan om de vergaderdagen van
beide commissies te combineren.
In 2004 is op de data 27 mei, 23 september en 9 december 2004 vergadert. Voor
2005 zijn de donderdagen
17 maart, 23 juni, 22 september en 8 december 2005 als gecombineerde data
gepland.
De volgende zaken zijn aan de orde geweest in 2004:
-

De afhandeling van de voorgenomen herinrichting van Genoenhuis als 30 km
gebied.
Het beoordelen en inspreken op de geplande herinrichting van Zesgehuchten
als 30 km gebied.
De BVL award verkrijging door de Ganzebloem en de uitstraling naar de
andere scholen.
Uitbreiding en overkapping fietsenstalling Papenvoort/Eindhovenseweg.
De BOSE studie voor de oplossing van verkeersproblemen in regio
Eindhoven.

Voor 2005 blijven de volgende zaken staan:
-

Fietspadenplan
Fietsroute Rielsedijk-Beekweide-Stationsgebied-Centrum.
Herinrichting Papenvoort.
Knelpunten in kaart brengen door in Zesgehuchten fietstocht met beslissers te
maken
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Abonnementen
De commissie verkeer / algemene zaken ontvangt:
De Vogelvrije Fietser
Het Ventiel
3VO

Fietsersbond
ENFB
3VO

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Cie. Algemene Zaken in 2004 op 18 maart, 23 september en 09 december
bijeengeweest.
Belangrijkste zaken die aan de orde zijn geweest:
-

Medewerken aan de realisatie voor de Welstandsnota Geldrop-Mierlo.
Organiseren drie bijeenkomsten BZ de wijk in.
Overleg met gemeente over de toekomstige hondenuitlaatroutes.
Protest richting UPC tegen tariefsstelling.
Inspraak in plannen Beekweide, supermarkt, sportzaal en geluidsoverlast
in Genoenhuis.
Bebouwing Rielsedijk
Vuurwerkopslag Boerenbond
Veiligheid in Geldrop.
Volgen van een vrijwilligers workshop van de Rabobank.
Bijwonen presentatie BOSE rapport.
Uitbreiding fietsenstalling Papenvoort/Eindhovenseweg.

Plannen voor 2005:
-

Viering van het 15- jarig bestaan van de BZ met aanbieding van
Kunstwerk.
Realisatie van het hondenbeleid in Zesgehuchten.
Inspraak in de herinrichting van de Beekweide.
Wat verder in 2005 aan de orde komt.

Vergaderdagen voor 2005 17 maart, 23 juni, 22 september en 8 december 2005.
Leden:
Joop Camerlink, Piet Leenders (secr.), Hans Timmermans (vz), Louk vd Wildenberg.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
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In het verslagjaar 2004 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

2
1
3, waarvan 1 gedeeltelijk
3
1
3

Contacten
Het BPP heeft contacten met de Gemeente (Dhr. A. Matheussen, afdeling WOS) en
met de
Politie (Dhr. G. van Halteren, netwerkambtenaar, en per 1 september ook met zijn
opvolger dhr. F. van den Oord, buurtbrigadier en dhr. H. Manders,
preventieadviseur).
Dhr. Matheussen probeert minimaal 1 maal per jaar de vergadering te bezoeken.
De heren van Halteren en van den Oord zijn 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
van den Tillaar.
Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de
Belangenvereniging
Zesgehuchten en de heren Matheussen, van den Tillaar, van Halteren, van den Oord
en Manders.
Acties:
-

-

-

-

Verzoek tot medewerking verkrijgen extra parkeerplaatsen Gravenstraat
Een aantal bewoners van de Gravenstraat heeft het BPP benaderd om
de Gemeente te verzoeken extra parkeerplaatsen aan te leggen.
Onderzoek aldaar leert dat het gemiddelde aantal parkeerplaatsen 1,6
bedraagt, hetgeen de norm van 1,5 overschrijdt. Reden waarom het
verzoek niet in behandeling is genomen.
Bezoeken info-avond groenreconstructie Beekweide
Een aantal coördinatoren heeft op 12 oktober een - overigens zeer druk
bezochte - avond betreffende de groenreconstructie bijgewoond. E. van
Hout zal zitting nemen in de bewonerscommissie, met welke het
uiteindelijke resultaat besproken zal worden.
Verzoek tot medewerking verkrijgen lantaarnpaal Drossaardstraat
Het betreft het kruispunt pad langs entreezijde
appartementengebouw/fietspad door Beekweide.
Verwezen is naar de toezeggingen, gedaan door de Gemeente op
bovengenoemde groenreconstructie informatie-avond.
Aanvraag extra fietssluis Tournooiveld nabij Paladijnstraatflat
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Het BPP heeft de Gemeente verzocht een extra fietssluis te plaatsen
aan het Tournooiveld nabij de Paladijnstraatflat om het aantal
bromfietsers te weren dat illegaal gebruik maakt van het fietspad.
Financiering vindt plaats vanuit het Buurtpreventiefonds. Ook is een
verzoek gedaan het lage hekwerk tegenover de stationstunnel door te
trekken tot de nieuwe sluis. De fietssluis is inmiddels geplaatst.
- Inventarisatie ontbrekende verkeersborden, vervuiling van borden, graffiti
bekladding enz.
Een aantal coördinatoren heeft in Beekweide-Zuid en het Beekweidepark een inventarisatie gemaakt van ontbrekende verkeersborden,
vervuiling van borden, graffiti bekladding enz. Een en ander is door de
Gemeente hersteld c.q. aangevuld.
- Schoonmaakactie 20 maart 2004
Met hulp van 6 personen, werd ca 0,75 m3 afval ingezameld; minder
dan in 2003 vanwege het feit dat het stationsgebied en omgeving niet
werd meegenomen. . Helaas is aan onze oproep om kinderen in de
leeftijd van 7-12 jaar mee te laten doen (door de Gemeente was een
schitterende prijs beschikbaar gesteld) geen gehoor gegeven.
- Honden(poep)overlast
Via de Belangenvereniging Zesgehuchten is nogmaals de overlast van
honden(poep) aangekaart. Inmiddels heeft de BZ een concept
hondenuitlaatstroken en uitlaatroutes ontvangen. Wij betreuren de
lange tijd die er zit tussen het invoeren van hondenbelasting (01-012004) en de nog uit te voeren maatregelen als voornoemd.
- Glazenwasser
Voor belangstellende wijkbewoners hebben wij contact weten te leggen
met een glazenwassersbedrijf.
Een en ander naar ieders tevredenheid.
- Zwerfvuil
De blauwe container voor zwerfvuil, geplaatst in het
appartementengebouw Schepenenstraat, bewijst goede diensten.
Helaas is dit jaar de hoeveelheid zwerfvuil, met name geproduceerd
door hangjongeren, enorm toegenomen.
Vanwege dit feit, is door de Gemeente een extra prullenbak geplaatst
op het basketbalveld.
- 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.
- 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. In 2004 is er regelmatig
sprake geweest van vernielingen (prullenbakken,
uitsnijden hakenkruis in grasveld Beekweide) en overlast van jeugd in
portieken van enkele
appartementengebouwen.
- Uitreiken vakantiekaarten
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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.
- Analyseren van incidentenlijst.
Deze wordt een maal per jaar aangeleverd. Doel: trend eruithalen
(b.v. meer auto-inbraken  iets mee doen).
- Inventarisatie verlichting achterpaden
Ondanks het feit dat er op dit gebied wederom uitbreiding heeft
plaatsgevonden, kan er nog het een en ander
worden verbeterd.Wij blijven de bewoners stimuleren tot het
aanbrengen van nog meer verlichting.
- Nieuwsbrief
Gedurende het jaar 2004 is, wegens het ontbreken van relevante
nieuwe informatie voor de bewoners,
geen echte nieuwsbrief uitgebracht; wel een brief betreffende een
oproep aan kinderen om mee te doen aan de
schoonmaakactie en informatie over de glazenwasser.
Acties in de toekomst:
1. Volgen Gemeente met betrekking tot het nemen van maatregelen met betrekking
tot honden(poep)overlast
2. Schoonmaakactie ca. maart 2005
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 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 2004 van Belangenvereniging Zesgehuchten
Vastgesteld op 27 januari 2005

Voorzitter
H.W.Bos

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

