JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2007
Het bestuur en de medewerkers kwamen 11 keer in vergadering bijeen.
Binnen de vereniging werken de commissies:
"Algemene Zaken", commissie “Milieu” en de commissie “Verkeer”.
Van deze commissies zijn de verslagen afzonderlijk uitgewerkt.
Bij de bestuursvergaderingen is buurtbrigadier de dhr. F. van den Oord aanwezig.
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 ledenadministratiesysteem werd geactualiseerd.
Het aantal leden bedroeg 1633.
De vergaderingen waren openbaar en vonden plaats in het gebouw van Stichting Ander
Werk, Toernooiveld 10.
Het beheer van dit gebouw is in de loop van het jaar overgenomen door Stichting
Gemeenschapshuis Zesgehuchten.
De gemeente heeft ons een subsidie toegekend ter verlichting van de algemene kosten.
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
Twee faxapparaten.
Inrichting vergaderruimte.
Koelkast.
Drie printers.
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.
In de bestuursvergaderingen werd steeds een verslag gedaan van de stand van zaken van
het Buurtpreventieproject Beekweide.
Wij waren lid van BMF. en Milieudefensie.
Indien nodig voerden we overleg met deze verenigingen en bezochten bijeenkomsten.
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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.
Ook heeft men de mogelijkheid om via een forum zijn mening en ideeën te opperen 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 MILIEU
De volgende zaken zijn bij de commissie Milieu aan de orde geweest:
1. Ophalen van G.F.T. afval.
De commissie heeft een brief naar de gemeente gestuurd, waarin een voorstel staat
voor het efficiënter, milieu vriendelijker en voor de bewoners praktischer ophalen van
het G.F.T. afval.
De gemeente heeft hierop geantwoord dat het voorstel wordt meegenomen in het
nieuwe plan voor het ophalen van huisvuil.
2. Uitbreiding Smelen.
Voorzitter is aanwezig geweest bij de presentatie van het plan. Hij heeft de heer N.
Gorris op de mogelijke overlast van geluid en verkeer aangesproken.
3. Geluidsprobleem Intera op industriepark Hoge Akker.
Het gemeten geluidsniveau was 38 Dba ( wettelijk toegestaan 55 Dba) op de
achtergevel van de klager, waardoor het niet mogelijk bleek om de gemeente of de
veroorzaker hierop aan te spreken.
4. Trilling in woning Valandil.
Bewoonster van het pand hoorde en voelde deze trilling. Metingen hebben geen
resultaat opgeleverd, het onderwerp is nu in handen van andere instanties.
5. Reconstructie landelijk gebied.
Excursie gevolgd, georganiseerd door de provincie waarbij werd uitgelegd hoe men
natuurgebieden samen voegt om flora en fauna een betere kans te geven zich in de
provincie te verplaatsen en zich te vermeerderen.
6. Bruiloft in Cocody.
Tijdens deze bruiloft is in een zeer korte tijd een grote hoeveelheid vuurwerk
afgestoken, waardoor er binnen de wijk lichte paniek ontstond. Hier is de gemeente
op aangesproken. De provincie is sinds de vuurwerkramp in Enschede de verstrekker
van de vergunning en de gemeente gaat nu met de provincie overleggen om de
vergunning zodanig aan te passen, dat het versneld afsteken van vuurwerk verboden
wordt.
7. Klacht stankoverlast vanaf het DAF-terrein
De commissie heeft deze overlast zelf nooit kunnen vaststellen en ook bewoners in
de omgeving van klager kenden dit probleem niet.
8. Dempen van sloten aan het begin van de Rielsedijk
Eén van de bewoners van de Rielsedijk klaagt over wateroverlast ten gevolge van het
dichten van de sloot door het aanleggen van opritten zonder duiker in de sloot bij de
nieuwbouwwoningen. Hier is zowel de gemeente alsook het waterschap op
aangesproken. Het waterschap heeft schriftelijk naar de bewoners gereageerd, de
gemeente (nog) niet.
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9. Nota recreatie in het buitengebied.
De commissie Milieu heeft schriftelijk geageerd op deze nota, waarbij de gemeente
op alle vragen heeft geantwoord en deze vragen en opmerkingen bij het opstellen
van de nota zal meenemen.
10. Zwerfvuil door oud-papier.
Bij de gemeente schriftelijk een voorstel ingediend, om het ophalen van het oudpapier te veranderen, zodat bij harde wind niet meer de hele buurt vol ligt met oud
papier. Antwoord van de gemeente, dat zij de in de nieuwe afvalwijzer de bevolking
op dit probleem zal wijzen.
11. Bladkorven.
De gemeente plaats al sinds jaren in dezelfde week de bladkorven. In het jaar 2007
zijn de bladeren vroeger gevallen dan anders, waardoor de gemeente is benaderd
om naar het vallend blad te kijken en niet naar de kalender. Het systeem is voor het
jaar 2008 aangepast.
12. Verlichting Driving range Golf Club Riel.
Naar aanleiding van meerdere klachten over hinderlijke en gevaarlijke verlichting van
de Golf Club, de gemeente aangesproken, die een onderhoud met de Golf Club heeft
gehad. De verlichting wordt aangepast.
13. Presentatie van het plan Stationsgebied (door de projectontwikkelaar).
Dit plan zal t.z.t. aandachtig worden gevolgd, want er zijn meerdere onderdelen en
aspecten aan dit nu nog informele plan die de kritische aandacht van de bewoners
hebben.

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Belangrijkste zaak was de beoordeling van het bestemmingsplan Rielse Park. Dit voorziet
behalve de uitbreiding van de sportvelden en de bouw van twee kantoorpanden aan de
Gijzenrooiseweg een verdere bebouwing aan de noordzijde van de Rielsedijk met zes (6)
burgerwoningen van minimaal 750m3.
Na meerdere malen in de raad onze mening te kennen hebben gegeven is het plan eind
augustus aangenomen. Inmiddels liggen onze bedenkingen tegen het verder aantasten van
het groen aan de Rielsedijk bij de provincie.
Ook de herbouw van de Rielsedijk 19 door een drie (3) maal zo groot bouwvolume bracht
ons via de voorzieningenrechter en de bezwaarcommissie van de gemeente niet het
gewenste resultaat, nl herbouw passend in de omgeving.

Verder hebben wij ons het afgelopen jaar bezig gehouden met de volgende zaken:
1. De vervolgaanpak van de geluidsoverlast van de A67
2. Het herplaatsen van de goaltjes op de Westernisse op verzoek van de
bewoners
3. De hangjongerenproblematiek rond het P.J. Zweegersplein
4. Extra verlichting op het voetpad Gerstenland
5. Opening v/d AH supermarkt op Genoenhuis
6. Bespreekbaar maken van de geluidsoverlast van Intera en Brekelmans
7. (her/ver)plaatsen van de Pannakooi op het Spiegelgevecht
8. Herziening beplanting achterzijde Schutsboom
9. Opstartproblemen rond de Stichting lokale omroep Geldrop-Mierlo: Plusfm en
Plusrtv
10. Kritisch bezien van de Strategische visie van de gemeenteraad Geldrop-Mierlo
11. Het verhogen van de veiligheid op en rond het stationsgebied
12. Het opvoeren van de handhaving tav het hondenbeleid
13. Kritisch bezien van de Visie op de nota “recreatie in het buitengebied
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14. Wijkbijeenkomst Genoenhuis met oa
- te lage waterleidingdruk
- bouwwerkzaamheden rond de Ganzenbloem en de gevolgen voor het
langzame verkeer
- verplaatsing kledingcontainers Laan van Tolkien
- verhogen veiligheid omgeving Lorien
- mogelijke plaatsing goals op de Lorien
- verhogen veiligheid kruising Groeneweg/Aragorn
15. Bezien v/d voorgestelde verhuizing Josephinehof naar Tournooiveld
16. Voorstel te doen aan gemeentebestuur m.b.t. pilot voor buurtcontract
17. Diverse aanlegperikelen rond de aanleg van het golfterrein

COMMISSIE VERKEER
Commissie; H. Timmermans, L v.d. Wildenberg, M. Haarler, J. Feijen, M. Kockx
De commissie Verkeer is in 2007 5x bij elkaar geweest, heeft o.a. de volgende onderwerpen
behandeld en heeft 2x overleg gevoerd met de gemeente.
Commissie

: H. Timmermans, L v.d. Wildenberg, M. Haarler, J. Feijen, M. Kockx

De commissie Verkeer is in 2007 5x bij elkaar geweest, heeft o.a. de volgende onderwerpen
behandeld en heeft 2x overleg gevoerd met de gemeente.
1. Verkeersremmende maatregelen voor Legolas, Lorien en Arwan.
Een enquête voor de bewoners van Lorien is uitgevoerd. Aan de hand van de
resultaten wordt vervolg gegeven aan het verbeteren van de verkeersveiligheid voor
spelende kinderen door de heggen op het pleintje te verlagen.
2. Paaltjes Hoog Geldrop.
Op verzoek van de commissie heeft de gemeente dit jaar de helft van de paaltjes op
het voetpad laten verwijderen.
3. Sleuven Hertogenlaan
Verzakte sleuven in de Hertogenlaan aangekaart, zijn inmiddels netjes geasfalteerd.
4. Planning reconstructie Papenvoort:
a. deel 1.
Eerste deel van Papenvoort (Smuldersstraat tot kerk) is klaar. De commissie heeft
deelgenomen aan de inspraakrondes en heeft e.e.a. gevolgd.
b. deel 2.
De voortgang van de planning van het tweede deel werd gevolgd. Uit communicatie
met de gemeente is gebleken dat het tweede deel gereconstrueerd zal worden
zogauw als de bodemsanering en de bouw van huizen op het voormalige terrein van
transportbedrijf Brekelmans voltooid is. Wordt vervolgd in 2008/2009.
5. Situatie rond Ganzebloemschool:
Veel nieuwe issues door bouwactiviteiten. Het bestaande fietspad tussen het kerkhof
en de Ganzebloem is volledig afgesloten. Het alternatieve pad, door de bosjes aan de
andere kant van de Ganzebloem in het verlengde van Sam Gewissies geeft veel
problemen: het is niet verhard en niet verlicht en is de enige Noord-Zuid doorgang op
afstand. Zowel (tijdelijk) verharden als verlichten zijn aan de orde. E.e.a. ook
afhankelijk van de duur van de afsluiting van de doorgang tussen kerkhof en
Ganzebloem. Ook in het kader van “Duurzaam Veilig” actie gewenst. Is overlegd met
de gemeente. Wordt vervolgd in 2008.
6. Laan van Tolkien drempels.
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De cie. is niet gelukkig met de manier waarop de drempels in de Laan van Tolkien
uitgevoerd zijn. De drempels zijn te hoog. Geven aanleiding tot omrijdend verkeer via
parallelle straten. De cie houdt dit onder de aandacht van de gemeente. De
gemeente is bezig met een evaluatie van de 30km gebieden. Dit zal daarin ook
aandacht krijgen. Wordt vervolgd in 2008.
7. AH op Genoenhuis:
De Belangenvereniging is blij met de totstandkoming van een supermarkt op
Genoenhuis. De cie verkeer heeft aandacht gevraagd voor de toegankelijkheid voor
voetgangers en fietsers vanaf het Noorden en Oosten, omdat de fietsroute van die
kant onveilig en onlogisch is. Fietsers moeten tegen het verkeer in, voetpad
ontbreekt. Gemeente is gevraagd met een oplossing te komen.
Wordt vervolgd in 2008.
De plaatsing containers voor kleding en glas was minder fraai. Op verzoek van de
cie. zijn deze inmiddels verplaatst.
8. Genoenhuis (de weg)
Het betreft een landweg aan de rand van beschermd landschap die op het moment
geteisterd wordt door veel bouwverkeer en door verkeer uit het achterste deel van de
wijk(en). Er wordt hard gereden, de weg is smal en heeft geen voet- of fietspad. De
weg is aangemerkt als 30 km weg, maar borden zijn waren goed zichtbaar en het
aantal drempels is zeer beperkt en ontbreekt op het achterste deel van de weg. Een
pallet van oplossingen en maatregelen is besproken met de gemeente.
Mogelijkheden tot verbetering worden als gering gezien. Wel is op verzoek van de cie
een herhalingsbord 30 km geplaatst aan het begin van deze weg.
9. Ongelukken fietspad kruising Aragorn:
gemeld op info avond. Is bekeken. / Laag aantal geregistreerde ongelukken,dus min
of meer sprake van subjectieve onveiligheid (het gevoel dat…) dus voorlopig geen
aanleiding tot verdere aktie.
9 . Parkeren Frodo:
te weinig parkeerplaatsen voor bewoners. De gemeente gaat tellen. Indien nodig
wordt aktie genomen. Vervolg in 2008.
10. BVL (Brabants Veiligheids Label)
Regelmatig werd contact gehouden met de BVL activiteiten. Alle basisscholen zijn nu
BVL gecertificeerd.
11. Verkeerstelling Gijzenrooijse weg: i
Intensiteit nu onder prognoses. Gemeente gaat tellen.
Verwarring of in de studie "Bereikbaarheid aan het Oostelijk deel van de Stadsregio
Eindhoven / Helmond" (BOSE) uitgevoerd door de SRE 30.000 voertuigbewegingen
aangegeven werd of minder. Wordt vervolgd in 2008.
12. Verkeerslichten Gijzenrooijse weg:
- hoek Eindhovense weg: veelvuldige storingen aangekaart. Lijkt inmiddels opgelost.
- Oversteekplaats: timing van verkeerslichten bijgesteld op verzoek van cie om
veiligheid voor schoolgaande groepen te verbeteren
12. Varkensruggetjes parkeerplaatsen tegenover kerk:
Gemeente verzocht deze aan te brengen om blokkeren doorgang op voetpad door te
ver geparkeerde auto’s te verminderen.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2007 vonden alle vergaderingen plaats ten huize van een der
coördinatoren.
Coördinatoren

Aanwezig op … van de 3 vergaderingen
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Dhr. J. Grootelaar
Dhr. J Houdret
Dhr. E. van Hout (voorzitter)
Mevr. H. van der Hijden (secretaris)
Dhr. I. Verhagen
Dhr. T. Vorst
Dhr. H. Lochs

1
2
3
3
0
3
2

gestopt eind april 2007

gestopt begin april 2007
vanaf juni 2007

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 de burgemeester,
die veiligheid in haar portefeuille heeft zitten.
Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de Belangenvereniging
Zesgehuchten en de heren Matheussen, burgemeester mevrouw Donders, en de heren van
den Oord en Manders.
Acties waren:
1. Verzoek aan gemeente tot nemen van maatregelen met betrekking tot het goed
kunnen uitvoeren van de taken door het personeel van de Cure vrachtwagens in de
Schoutstraat. Door het parkeren van auto’s in de directe nabijheid van de
diftarcontainer kan de vuilniswagen soms niet stoppen aldaar; ter voorkoming hiervan
zijn ter plekke gele strepen aangebracht.
2. Bij de gemeente uitbreiding aangevraagd van het aantal parkeerplaatsen in de
Schoutstraat en Gravenstraat Is keurig uitgevoerd zonder opoffering van het
openbare groen
3. Schoonmaakactie 17 maart 2007 Met zeven personen, drie coördinatoren en vier
wijkbewoners, werd circa 0,4m3 afval verzameld, afkomstig van Beekweide-Noorden Zuid en het stationsgebied. De hoeveelheid is minder dan gebruikelijk, aangezien
door het jaar heen regelmatig afval wordt verzameld door vrijwilligers.
Maart 2008: viering van de tiende schoonmaakactie op een rij!
4. Zoeken naar een oplossing voor het creëren van illegale paden over het gras ter
omzeiling van de smalle fietssluis achter het station. Door acties vanuit diverse
kanten, is de betreffende sluis verbreed en is er door de gemeente een verhard pad
aangelegd vanaf het Toernooiveld naar de hangplek op het basketbalveld
5. Aan het verzoek van de gemeente om deel te nemen aan de discussiebijeenkomst
met betrekking tot de WMO op 26-04-2007, hebben wij geen gehoor kunnen geven
wegens het ontbreken van de mogelijkheid een of meerdere van ons af te vaardigen.
6. Beantwoorden verzoek gemeente tot geven van onze visie en opmerkingen
betreffende de verbinding, het concept beleidsplan WMO (oktober 2007)
7. Benoemen nieuwe coördinator Drossaardstraat, de heer H. Lochs, wegens stoppen
van de heer I. Verhagen
8. Inventarisatie verlichting achterpaden Is nog in gang. Hiernaast blijven wij bewoners
stimuleren tot het aanbrengen van nog meer verlichting.
9. Stand van zaken inbraakpreventie (poort achterpaden) Is eveneens nog in volle
gang.
10. Honden(poep)overlas. Helaas is er nog altijd sprake van loslopende honden, en
hondenpoep op plaatsen waar het niet thuishoort. Alleen een goede controle op de
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naleving van de regels door de milieuwachter kan dit tegengaan. Gezien de
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen, hebben wij alle vertrouwen in de
toekomst.
11. Zwerfvuil De hoeveelheid, met name geproduceerd door hangjongeren, wisselt.
Ondanks het alcoholverbod worden door ons zeer regelmatig bierflesjes/blikjes
aangetroffen. Er is zeker ook een toename van zwerfafval door toenemend illegaal
storten van huishoudelijk afval in de rode prullenbakken, waardoor het lokaal
geproduceerde vuil op de grond terechtkomt.
12. Bromfietsoverlast Het illegaal gebruik van het fietspad door de Beekweide door
bromfietsers, wordt mede door ons bewaakt. Zo nodig wordt hulp van de
(motor)politie ingeroepen.
13. 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.
14. Uitreiken vakantiekaarten op verzoek van bewoners. Tijdens een vakantieperiode
langer dan één week, zal de betreffende woning extra in de gaten worden gehouden
tijdens de route van de surveillancewagen.
15. Analyseren van incidentenlijst. Deze wordt een maal per jaar aangeleverd. Doel:
trend eruit halen (b.v. meer auto-inbraken  hierop actie).
16. Nieuwsbrief. Wegens het nog ontbreken van relevante mededelingen, dit jaar niet
uitgebracht.

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 2008, de tiende op een rij!
3. Leiding geven aan actie om garagedeuren Hertogenlaan –Zuid opnieuw te schilderen.
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. Gelukkig vindt middels vervanging van het houtwerk op diverse plaatsen
automatisch steeds meer beveiliging volgens het politiekeurmerk plaats.
De beste preventiemaatregel die genomen kan worden, is die, dat bewoners zelf
consequent hun bestaande beschermingsvoorzieningen gebruiken.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2007
Vastgesteld op 31januari 2008.
Voorzitter
H.W.Bos

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

