JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2005
Het bestuur en de medewerkers kwamen 12 keer in vergadering bijeen.
Binnen de vereniging werken de commissies:
"Algemene Zaken", en de commissie “Verkeer”.
In de commissie “Algemene Zaken”.worden ook de milieuzaken behandeld.
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 1510
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)
Een geluidsinstallatie.
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
Er vond overleg plaats met B & W 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 en bij raadsvergaderingen is een vertegenwoordiger
van de Belangenvereniging aanwezig.
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.
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In de bestuursvergaderingen werd steeds een verslag gedaan van de stand van
zaken van het Buurtpreventieproject Beekweide.
Wij waren 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.
In de loop van het jaar 2005 is een forum opgestart; leden kunnen hier hun mening
en ideeën kwijt in zaken waar de vereniging mee bezig is of zaken die er leven onder
de leden.
De verenigingssite is te vinden op: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN en VERKEER
Leden:Joop Camerlink, Jan Feijen, Marc Herlaar, Piet Leenders(secr.), Hans
Timmermans(vz), Louk vd Wildenberg.
Voorzitter commissie Verkeer; Marc Haarler.
Acties in 2005:
- De BZ ging de wijk in
- Viering van het 15 jarig bestaan met de onthulling van het (vernielde) kunstwerk
- Inspraak en realisatie van de hondenuitlaatroutes
- Zienswijze op concept bestemmingsplan Rielsepark
- inspraak in de realisatie van de gymzaal in Genoenhuis
- perikelen over de vergaderruimte voor de BZ
- bezwaar tegen de voorgestelde graffitimuur
- verzoek skateramp aanpassing
- ondersteuning in de dubbelglas problematiek “prijsvraaggebied”.
- ondersteuning speelruimtevoorziening aanpassing Prinsessestraat

Geplande acties in 2006
-Bebouwing Stationsgebied
-voortgang Rielsepark procedures
-inspraak Multifunctionele accommodatie voor Genoenhuis
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-herplaatsing vernielde kunstwerk.
Vergaderdata voor 2006: 23/03, 18/05, 21/09, 23/11 en wanneer de onderwerpen
of problematiek hierom vragen.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2005 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

1
3
1
3
2
3

Contacten
Het BPP heeft contacten met de Gemeente (Dhr. A. Matheussen, afdeling
Burgerzaken en Welzijn) en met de Politie (Dhr. G. van Halteren, netwerkambtenaar,
tot oktober 2005, en met 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 2005
Verzoek tot nemen van maatregelen met betrekking tot het afsnijden van bochten
en het fietsen door plantsoenen na de reconstructie van het park Beekweide
Verzoek is gehonoreerd; er zijn lage hekwerken geplaatst. Het verzoek tot
doortrekken van het lage hekwerk rechts van de fietssluis tegenover de
stationstunnel, is afgewezen.
Verzoek aan de Stichting Jeugdbelangen om nog meer aandacht te besteden aan
het opruimen van het afval na het Sterrenslag-evenement.
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Bijwonen van een informatieavond over leefbaarheid en veiligheid, georganiseerd
door de Belangenvereniging Zesgehuchten op 16-06-2005
Naar aanleiding van klachten geuit op deze avond, is in de Brozenwei een nieuw
Buurtpreventieproject opgestart.
Bijwonen van een bijeenkomst van bewoners uit de Bronzenwei met betrekking tot
hangjongeren en Buurtpreventie op 09-08-2005
Bijwonen van de onthulling van het kunstwerk op de hoek
Gijzenrooiseweg/Eindhovenseweg naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de
Belangenvereniging Zesgehuchten.
Bezoek afscheidsreceptie Gerrit van Halteren op 13 oktober 2005
Schoonmaakactie 19 maart 2005
Met acht personen (twee coördinatoren en zes wijkbewoners) werd circa 0,75 m3
afval verzameld. Ook het stationsgebied en Beekweide-Noord werden meegenomen.
De hoeveelheid afval was minder dan gewoonlijk vanwege reconstructiewerkzaamheden in het Beekweide-park.
Honden(poep)overlast
Wij zijn verheugd dat in het najaar hondenuitlaatstroken en uitlaatroutes zijn
gerealiseerd, en hopen op een controle van de naleving van de regels door de
milieuwachters.
Zwerfvuil
De hoeveelheid zwerfvuil, met name geproduceerd door hangjongeren, is enorm
toegenomen, met name het eerste halfjaar. Ook is er een toename van zwerfvuil ten
gevolge van het illegaal storten van huishoudelijk afval in de rode prullenbakken
(gevolg van diftar), zodat er geen plaats meer is voor het lokaal geproduceerde afval.
Zwerfvuil wordt regelmatig opgeruimd door coördinatoren en andere wijkbewoners.
Het zwerfvuil, geproduceerd door hangjongeren op het basketbalveld, wordt nu door
de gemeente verwijderd, en prullenbakken worden vaker geleegd.
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 2005 is regelmatig sprake geweest van vernielingen (prullenbakken,
hekwerk) en overlast van jeugd in portieken van enkele appartementengebouwen.
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.
Analyseren van incidentenlijst. Deze wordt een maal per jaar aangeleverd. Doel:
trend eruit halen (b.v. meer auto-inbraken  iets mee doen).
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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 nòg meer verlichting.
Nieuwsbrief
Deze is uitgebracht in maart 2005.
Vermelding van het aantal en de onderverdeling van de incidenten, werd erg
gewaardeerd door de bewoners.
Acties in de toekomst
Volgen van de Gemeente met betrekking tot controle op de naleving van de regels
die verband houden met het uitlaten van honden ( en dus hondenpoepoverlast)
Schoonmaakactie maart 2006
Tienjarig bestaan in 2006
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 2005 van Belangenvereniging Zesgehuchten
Vastgesteld op 2 februari 2006.

Voorzitter
H.W.Bos

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

5

secretaris 2
M. Campman

