JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2008
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.
De vergaderingen waren openbaar en vonden plaats in het gebouw van Stichting
Gemeenschapshuis Zesgehuchten, Toernooiveld 10.
De gemeente heeft ons weer een subsidie toegekend ter verlichting van de algemene
kosten.
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
Twee faxapparaten.
Koelkast.
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.
De politieke partijen werden geïnformeerd over onze standpunten via mondeling overleg en
nieuwsbrieven.
Bij de commissievergaderingen en bij het raadsplein 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.
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.

1

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 ALGEMENE ZAKEN
-Na lang en intensief overleg met alle belanghebbenden konden wij een vraag van de
aanwonenden van de Westernisse, die gesteld was tijdens onze wijkbijeenkomst in
Genoenhuis, omzetten in de plaatsing van goaltjes op het speelveld.
De afspraken en uitvoering zijn zodanig dat ze gebruikt worden voor de jongeren tot
ongeveer 10 jaar en maatregelen zijn getroffen om de mogelijke overlast zoveel mogelijk te
beperken.
-Een soortgelijk verzoek van de aanwonenden van de Lorien had niet de gewenste steun.
-Wij hebben deelgenomen aan de gesprekken om de geluid- en gebruikersoverlast van de
Pannakooi in het Spiegelgevecht aan te pakken.
-Het al jaren slepende proces om woningbouw aan de noordzijde van de Rielsedijk
mogelijk te maken is, ondanks onze zienswijze en beroep tegen het bestemmingsplan Rielse
Park bij de provincie als de Raad van State, nu definitief in het voordeel van de
grondbezitters geëindigd.
-Wij zijn door de gemeente en projectontwikkelaar actief op de hoogte gehouden van de
voorgenomen verplaatsing van Josephinehof van het centrum van Zesgehuchten naar het
Tournooiveld. Wij wachten de definitieve plannen af en zullen ze kritisch toetsen en indien
nodig onze visie daarop kenbaar maken.
-Wij hebben de gemeente meerdere malen verzocht om onze wijk mee te laten doen in het
pilot project “Woon en leefomgeving” dat binnen de gemeente Geldrop-Mierlo is
opgestart.
Inmiddels heeft dit resultaat opgeleverd en wij zullen U binnenkort informeren over de acties
die daaruit volgen.
-Enkele leden hebben zich als pilotgebruiker aangemeld als proefpersonen voor het project
“Prettig Thuis” van OnsBrabantNet om een nieuwe dienst te testen en te evalueren voor
veiligheid in huis te vergroten en zo langer thuis te kunnen blijven wonen te ondersteunen.
-Wij hebben actie ondernomen middels een brief naar het college van B&W en een inspraak
op het raadsplein om het zwembad “de Smelen” voor onze bewoners open te houden.
-Ook hebben wij de verantwoordelijke wethouder aangeboden de plannen voor het
Spiegelgevecht fase 3 en 4 mee te beoordelen. Onze insteek zal zijn de
ontspanningsmogelijkheden voor alle inwoners te vergroten en de sociale veiligheid te
optimaliseren.
-Wij hebben adviezen gegeven aan de lokale omroep plusFM en plusTV en maken ook van
hun medium gebruik.
-Om de mogelijkheden voor het winkelen voor de minder mobiele onder ons te vergroten
hebben wij de AH verzocht een bankje in hun filiaal aan de Laan van Tolkien te plaatsen.
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-Verder hebben wij ons commentaar op de voorbereiding voor het nieuwe
bestemmingsplan buitengebied gegeven en enkele inwoners de weg gewezen naar de
speelvoorzieningen in de Beekweide.
-In november hebben wij de actualiteit in Genoenhuis vertaald in de buurtbijeenkomst in de
Ganzebloem.
Het is jammer dat relatief weinig mensen de uitstekende presentatie over inbraakpreventie
en het politie- Keurmerk “Veilig Wonen” hebben bezocht.
-Onze kennis hebben wij trachten te vergroten door het bezoeken van een bijeenkomst van
de provincie ”Buurten in Brabant” en het volgen van een cursus over de nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening (Wro)
-Momenteel zijn wij druk bezig met het realiseren van een passend geschenk aan de
gemeenschap voor ons 20 jarig bestaan in 2009. Zoals U weet is bij ieder lustrum dit
gedaan:
5 jaar: Het tegelplateau in het oude gemeentehuis van Zesgehuchten
10 jaar Het plaatsen van naambordjes op de oude gemeentegrenzen van
Zesgehuchten.
15 jaar Het plaatsen van het 6G kunstwerk op de Gijzenrooise-/Eindhovenseweg
Uiteraard zullen wij dit gebeuren met gepast ceremonieel omkleden.

COMMISSIE VERKEER
Een enquête is gehouden over de verkeersveiligheid in de omgeving van Lorien. Uit de
reacties bleek dat de bewoners vrijwel unaniem de zichtbaarheid van spelende kinderen die
vanaf het pleintje direct op straat komen te gering vonden, zowel voor langsrijdende auto’s
als voor de kinderen zelf. We hebben dit met de gemeente besproken. Dit heeft geleid tot het
verlagen van de heggen en het hekwerk bij de uitgangen van het pleintje zodat het zicht op
en voor de kinderen nu sterk verbeterd is.
Het te scherpe drempelprofiel in de Laan van Tolkien blijven wij onder aandacht brengen
van de gemeente. Er ontstaat geleidelijk aan consensus over de conclusie dat het
drempelprofiel (en mogelijk ook het aantal drempels) in de Laan van Tolkien aangepast moet
worden. Wij verwachten dit binnenkort op de agenda van de gemeenteraad.
Ook brengen we het sluipverkeer dat nu door Galadriel gaat om drempels in de Laan van
Tolkien te vermijden onder de aandacht. De oplossing daarvan ligt in het aanpakken van de
drempelprofielen in de Laan van Tolkien.
De AH in Genoenhuis is voor fietsers vanaf het fietspad moeilijk toegankelijk, men moet of 2
of 3 keer oversteken of tegen de richting in fietsen. We zoeken met gemeente en met de
VVE van de “AH flat” naar een goede oplossing. Overleg is gaande.
Ons is gemeld dat de verkeerslichten van de kruising Laan van Tolkien/Gijzenrooijse weg
te lang op rood blijven waardoor fietsers door rood gaan rijden, wat tot gevaarlijke situaties
lijdt. Dit is onder de aandacht van de gemeente gebracht.
We dringen aan op snelheidsmeting in de 30km gebieden, specifiek bijvoorbeeld voor
Zomerland en Papenvoort (gereconstrueerde deel).
De Gijzenrooijse weg wordt steeds drukker. We hebben gevraagd om een verkeerstelling.
Deze is uitgevoerd. We blijven net onder de 11000 voertuigen per dag.
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Het wegdek van de Rielsedijk (binnenste deel) is erg slecht geworden. De kuilen en de
modder leiden voor fietsers op deze hoofdroute tot onveilige (en oncomfortabele) situaties.
We hebben de gemeente gevraagd noodreparaties te verrichten. Aktie loopt.
Elanor 2. situatie uitritten en parkeermogelijkheden. Is bekeken, nog geen oplossing
gevonden
Parkeren op de stoep tegenover de kerk: met de gemeente gesproken over de
mogelijkheden te komen tot een duidelijkere markering van de parkeerplekken. Aktie loopt.
Binnenkort worden 10 weken lang de op- en afritten van de A67 afgesloten. Wij hebben
onze zorg over de problemen met de ontsluiting van onze wijken die hiervan het gevolg zal
zijn kenbaar gemaakt bij de gemeente.
In de ochtendspits loopt het verkeer naar Eindhoven op de Geldropse weg vast bij het
kruispunt met de Eindhovense ring. Wij hebben gevraagd de strook voor rechtsafgaand
verkeer aan te passen. Dit wordt in 2010 aangepakt.
COMMISSIE MILIEU
In de commissie Milieu zijn in 2008 de volgende onderwerpen aan de orde geweest:
Licht op de drivingrange van de Golfclub Riel. Hinderlijk voor voetgangers en fietsers op
de Rielsedijk.. Contact gezocht met de G.C en de gemeente. De gemeente heeft dit
onderwerp met de G.C. besproken en er zouden maatregelen worden genomen.
Wegwaaien van oud papier. Niet goed gebundeld, of te vroeg buitengezet oud papier zorgt
voor zwerfvuil en overlast. Hierover contact gehad met de gemeente, die dit onderwerp in de
nieuwe afvalwijzer heeft opgenomen.
Bestemmingsplan Rielsepark.
Afwatering Rielsedijk. Voor de tweede maal een brief gestuurd aan de heer Gorris, met
kopie aan de heer Maasakkers. Door opstappen van wethouder Maasakkers, antwoord
ontvangen van de Hr. Snijders. Op het ontbreken van de duikers in de nieuwe opritten van
de nieuwbouw aan de Rielsedijk zal door de gemeente worden toegezien.
Spoorzône. Plan wordt door BZ gevolgd.
Geluid A67. Ter hoogte van de Smelen loopt de geluidswal langs de A 67 horizontaal, en
loopt niet mee omhoog, dus slaat het geluid over, afhankelijk van de windrichting, naar delen
van Zesgehuchten en de Coevering. Zoals bekend, wordt op het Bogardeind een nieuw
industrieterrein ontwikkeld en in de toekomst zal de A67 zes baans worden. Daarom heeft
het momenteel weinig nut om actie te ondernemen tegen de geluidoverlast.
Graffiti. Dit komt voornamelijk voor in de spoortunnel. Dit onderwerp is meerdere malen aan
de orde geweest bij besprekingen met de gemeente, waarna weer snel wordt gereageerd,
maar het blijft een steeds terugkerend onderwerp.
Zwerfvuil, gedumpt huishoudelijk afval. Dit komt veel voor onder aan de spoordijk,
Tounooiveld zijde en trekt ongedierte aan. Volgens de gemeente heeft het weinig zin om dit
op te ruimen, want er wordt binnenkort toch gebouwd. (antwoord april 2008)
Bladkorven. De gemeente er op aangesproken, dat er niet naar de kalender moet worden
gekeken, maar naar de natuur, die de datum bepaalt wanneer het blad gaat vallen.

4

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2008 vonden alle vergaderingen plaats ten huize van een der
coördinatoren.
Coördinatoren

Aanwezig op … van de 3 vergaderingen

Dhr. J Houdret
Dhr. E. van Hout (voorzitter)
Mevr. H. van der Hijden (secretaris)
Dhr. T. Vorst
Dhr. H. Lochs
Contacten

2
3
3
3
2

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, burgemeester mevrouw Donders en de heren Matheussen, van den Oord en
Manders.
Acties waren:
1. Schoonmaakactie 15 maart 2008
Met zeven personen, driecoördinatoren en vier wijkbewoners, werd tijdens deze
tiende schoonmaakactie, circa 0,8m3 afval verzameld, afkomstig van BeekweideNoord- en Zuid en het stationsgebied. De hoeveelheid is minder dan gebruikelijk,
aangezien door het jaar heen regelmatig afval wordt verzameld door vrijwilligers. Na
de werkzaamheden stond ons een heerlijke lunch te wachten ten huize van een der
coördinatoren; deze werd ons aangeboden door de gemeente.
2. Bijwonen van een veiligheidsvoorlichtingsavond voor de wijk Genoenhuis op 27
november.
Deze werd georganiseerd door de Belangenvereniging Zesgehuchten.
3. Inventarisatie verlichting achterpaden
Is gebeurd. Sommige achterpaden baren ons zorgen wat verlichting betreft.
Wij blijven bewoners stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting,
4. Stand van zaken inbraakpreventie (poort achterpaden) Is nog in volle gang;
er volgt een enquête onder de bewoners
5. Honden(poep)overlast
Helaas is er nog altijd sprake van loslopende honden, en hondenpoep op plaatsen
waar het niet thuishoort; ondanks uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen is er
nog steeds veel overlast. Wij hopen daarom op een nog intensievere controle.
6. 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
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huishoudelijk afval in de rode prullenbakken, waardoor het lokaal geproduceerde
vuil op de grond terechtkomt. Door afschaffing van de diftar voor de hoogbouw, zal
dit probleem misschien iets afnemen.
7. 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.
8. 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.
9. Bewaken geluidsoverlast evenementen Beekweide
10. 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.
11. Analyseren van incidentenlijst
Wij worden door de politie regelmatig op de hoogte gehouden van het aantal en
de aard van de incidenten in onze wijk. Doel: trend eruithalen (b.v. meer
autoinbraken  iets mee doen).
12. Nieuwsbrief
In maart 2008 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 2009
3. Leiding geven aan actie om garagedeuren Hertogenlaan –Zuid opnieuw te
schilderen.
4. Meedoen “leefbaarheid in woonomgeving” bekijken.
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. 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 2008
Vastgesteld op 29 januari 2008.
Voorzitter
H.W.Bos

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

