JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2006
Het bestuur en de medewerkers kwamen 10 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.
In de tweede helft van het jaar zijn aanzetten gedaan om de commissie Milieu weer
als een zelfstandige commissie te laten functioneren.
De commissies kwamen 9 keer bijeen.
Van de 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 1364
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 algemene kosten.
We ontvingen geen subsidie meer voor de huur van de vergaderruimte.
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
Een faxapparaat.
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
De politieke partijen werden geïnformeerd over onze standpunten via mondeling
overleg en brieven.
Bij de Raadspleinvergaderingen is een vertegenwoordiger van de
Belangenvereniging aanwezig, als er punten op de agenda staan die voor ons van
belang zijn wordt in de bestuursvergadering hiervan verslag gedaan.
In de bestuursvergaderingen werd steeds een verslag gedaan van de stand van
zaken van het Buurtpreventieproject Beekweide.

1

Wij waren lid van: BMF, en wij zijn donateur van Stichting Natuur- en Milieu.
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, in- en uitgaande brieven en informatie over actuele thema’s, zijn
opgenomen.
Via E-mail kunnen leden vragen stellen en reageren.
Tevens is er een forum; 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

In 2006 is de commissie Algemene Zaken van de Belangenvereniging Zesgehuchten
4 maal plenair in openbare vergadering bijeen geweest met de leden Joop
Camerlink, Jan Feijen, Marc Haarler, Piet Leenders (secretaris), Hans
Timmermans(voorzitter), en Louk van de Wildenberg en een aantal
belanghebbenden en belangstellenden.
- In het begin van het jaar heeft Joop Camerlink afscheid genomen van het bestuur
van de belangenvereniging Zesgehuchten en ook heeft hij te kennen gegeven de
commissie niet meer te willen bemannen ivm fysieke problemen. Jammer dat wij zijn
deskundigheid (m.n. t.a.v. veiligheidsaspecten) moeten missen. Joop bedankt!
- Bijna anderhalf jaar na de onthulling is het vernielde 6G kunstwerk uiteindelijk op de
locatie Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg herplaatst zij het in de Kleine Beekloop.
Hopelijk genieten er nu langer en meer passanten van deze markante entree van
Zesgehuchten.
- Na jaren ijveren door de Belangenvereniging Zesgehuchten is uiteindelijk besloten
door de gemeente tot de bouw van een gymzaal in Genoenhuis bij de Ganzebloem.
De voorgestelde realisatie van de multifunctionele accommodatie voor dezelfde wijk
is voorlopig in de ijskast gezet. Wij zullen er voor blijven ijveren dat de sportzaal ook
voor belangstellende verenigingen wordt opengesteld.
- Met inbreng van o.a. ons bestuur is uiteindelijk een duidelijk hondenbeleid binnen
Geldrop-Mierlo gerealiseerd. Dit is duidelijk naar de bewoners gecommuniceerd en
op enkele details nog aangepast. De kern ligt op de bewijzerde routes en
handhaving.
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- De commissie Algemene Zaken heeft de NS, gemeente en politie ZO Brabant
herhaaldelijk de onveilige situatie rond het stationsgebied onder de aandacht
gebracht. Het heeft geresulteerd in overleg met betrokkenen en de herplaatsing van
camera’s. Ons streven is er op gericht de situatie blijvend te verbeteren.
- De verdere bebouwing van de Rielsedijk heeft onze continue aandacht. De
bebouwing binnen de Gijzenrooiseweg kon na intensief overleg met aanwonenden
door ons gedoogd worden echter het nu voorgestelde verdere bebouwing buiten de
Gijzenrooiseweg zien wij als een duidelijke aantasting van het buitengebied.
- Verder is geparticipeerd in het overleg met de gemeente samen met o.a. het
waterschap, de provincie en andere belanghebbende in het Waterplan. Inmiddels is
dit project met o.a. een waterplan tot 2010 en een waterdag afgesloten.
- De cie. A.Z. heeft na een enquête onder de bewoners van Hoog Geldrop hun
mening gepeild over de plotseling verschenen paaltjes op de trottoirs. De uitslag
heeft geresulteerd in het drastisch terugbrengen hiervan.
- Diverse acties zijn naar de gemeente gevoerd o.a. verbetering speelmogelijkheden
“prijsvraaggebied”, lawaai en overlast van bedrijventerrein Hooge Akker en een
transportbedrijf aan de Papenvoort, verbeteren omgeving scateramp Genoenhuis,
het aanbrengen van extra watervoorziening op de begraafplaats “’t Zand”, het
herplaatsen van de verdwenen naambordjes “Zesgehuchten”, de gezondheidsrisico’s
van de rubberen tegels onder de speelvoorzieningen, de walafscherming van het
golfterrein aan de Rielsedijk en recentelijk het verzoek om de mogelijk te bekijken
goaltjes op de Westernisse te plaatsen.
- Het afgelopen jaar is actief overleg geweest met de aanwonenden van het P.J
Zweegersplein over de daar plaatsgevonden overlast door hangjongeren. Na overleg
met politie, politiek en ambtenaren zijn een aantal maatregelen getroffen o.a. de
uitbreiding van de A.P.V. met een alcoholverbod op diverse plaatsen in onze
gemeente. De respons van de recent gehouden enquête zullen verder worden
geëvalueerd en eventuele aanbevelingen vertaald naar concrete acties.
- Het lawaai veroorzaakt door de A67 heeft continue onze aandacht en zal in het
komende jaar hoog op de prioriteitenlijst staan waarvan wij U uiteraard op de hoogte
zullen houden.
- De aanwezigheid van de vele verkeersdrempels is in de commissie verkeer
besproken. Met de gemeente is overleg gevoerd over de hoogte van diverse
drempels. Of de uitvoering van de drempels voldoet aan de wettelijke eisen wordt
onderzocht.
- De herinrichting van Papenvoort is aan de orde geweest. De voorkeur van de
vereniging betreffende de te nemen verkeersbelemmerende maatregelen werd
bepaald.
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BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2006 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
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Contacten
Het BPP heeft contacten met de Gemeente (dhr. A. Matheussen, afdeling
burgerzaken en welzijn) en met de politie (dhr. F. van den Oord, buurtbrigadier en
dhr. H. Manders, preventieadviseur).
Dhr. Matheussen probeert minimaal 1 maal per jaar de vergadering te bezoeken.
De heer van den Oord 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 van den Tillaar.
Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de
Belangenvereniging Zesgehuchten en de heren Matheussen, van den Tillaar, van
den Oord en Manders.
Acties waren:
1. Opnieuw verzoek tot nemen van maatregelen met betrekking tot het afsnijden van
bochten en fietsen door plantsoenen in het park Beekweide
Het lage hekwerk langs het grasveld voor de Baljuwstraat is door de gemeente
verlengd (cadeau i.v.m. het tienjarig bestaan van het Buurtpreventieproject). Het
probleem van het rijden van bromfietsers over het grasveld is toegenomen. Er wordt
naar een oplossing gezocht.
2. Schoonmaakactie 18 maart 2006
Met vijf personen, twee coördinatoren en drie wijkbewoners, werd circa 0,4m3 afval
verzameld, afkomstig van Beekweide-Noord- en Zuid en het stationsgebied. De
hoeveelheid is minder dan gebruikelijk, aangezien door het jaar heen regelmatig
afval wordt verzameld door vrijwilligers.
3. Januari 2006: viering van het tienjarig bestaan
Onder het genot van een stuk gebak, ons aangeboden door de Belangenvereniging
Zesgehuchten, hebben wij teruggeblikt naar de afgelopen jaren. In dit kader is er op
13-02-2006 een interview geweest met het Eindhovens Dagblad.
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4. Bijwonen uitvaart van onze gewaardeerde oud-netwerkinspecteur G. van Halteren
(mei 2006)
5. Handelen n.a.v. krantenartikel m.b.t. de gevaren van valdempende zwarte
speeltegels
Vermalen stukjes autoband hierin kunnen gezondheidsproblemen opleveren. Dit
onderwerp is door ons ingebracht bij de belangenvereniging zesgehuchten. Volgens
de gemeente is het risico 1 : 10 miljoen.
6. Verzoek van gemeente om akkoord te gaan met plaatsing van extra bankje in
Beekweide-park ten behoeve van bewoners van Josephinehof
Doel hiervan is om op weg naar huis, uit te kunnen rusten tijdens een wandeling. Na
overleg is een goede locatie gezocht, en er wordt dankbaar gebruik van gemaakt.
7. Inventarisatie verlichting achterpaden
Is nog in gang. Hiernaast blijven wij bewoners stimuleren tot het aanbrengen van nog
meer verlichting.
8. Uitreiken speldje z(werf)a(fval)p(akker) door gemeente
Op 14 december is aan H. van der Hijden dit speldje met bijbehorende oorkonde in
ontvangst genomen tijdens een feestelijke bijeenkomst in het kasteel. Is een initiatief
van de stichting Nederland schoon.
9. Honden(poep)overlast
Helaas wordt er nogal eens hondenpoep aangetroffen op plaatsen waar het niet
thuishoort. Alleen een goede controle op de naleving van de regels door de
milieuwachter kan dit tegengaan.
10. Zwerfvuil
De hoeveelheid, vooral geproduceerd door hangjongeren, wisselt. Er is zeker ook
een toename van dit afval door toenemend illegaal storten van huishoudelijk afval in
de rode prullenbakken, waardoor het lokaal geproduceerde vuil op de grond
terechtkomt.
11. Bromfietsoverlast
Het illegale gebruik van het fietspad door de Beekweide door bromfietsers, wordt
mede door ons bewaakt. Zo nodig wordt hulp van de politie ingeroepen.
12.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.
Het Beekweide-park is in 2006 aangewezen als een van de locaties in Geldrop waar
geen alcoholhoudende dranken genuttigd mogen worden.
13. 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.
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14. Analyseren van incidentenlijst. Deze wordt een maal per jaar aangeleverd. Doel:
trend eruit halen
(b.v. meer auto-inbraken  iets mee doen). Na twee jaar geen woninginbraken te
hebben gehad, heeft het dievengilde onze wijk weer weten te vinden.
15.Nieuwsbrief
Deze is uitgebracht in mei 2006.
Acties in de toekomst
1. 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)
2. Schoonmaakactie maart 2007
3. Overleg gemeente: bekijken mogelijkheid plaatsing van afsluitbare poorten in de
achterpaden, om de vluchtweg van inbrekers te onderbreken. Zie ook punt 14.
4. Verlichting achterpaden.
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 destijds hadden gehoopt.

Jaarverslag 2006 van Belangenvereniging Zesgehuchten

Vastgesteld op 15 januari 2007.

Voorzitter
H.W.Bos

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

