JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2009
Het bestuur en de medewerkers kwamen 12 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.
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.
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 1310
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
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 Milieudefensie, Fietsersbond, Ned Stichting Geluidshinder, Milieudefensie
KvK..
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.
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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
Nauwgezet volgt de commissie de bouwplannen van Josephinehof.
De nieuwbouw en verplaatsing van de bewoners van Josephinehof is in ieder geval tot
medio 2010 resp. 2012 uitgesteld.
Na jarenlang aandringen van de Belangenvereniging Zesgehuchten bij de gemeente is eind
dit jaar het project “Woon- en Leefomgeving” formeel van start gegaan. Om de
behapbaarheid groter te maken is gekozen voor “oud” Zesgehuchten, dus zonder de nieuwe
wijk Genoenhuis.
Inmiddels zijn na terugmelding van de enquêteresultaten de eerste gesprekken met
buurtbewoners opgestart om tot een convenant te komen met zaken die gezamenlijk worden
aangepakt.
Na afstemming met de aanwonenden zijn inmiddels kleine goaltjes op de Westernisse
geplaatst in een opstelling die zo weinig mogelijk overlast geeft. Daarvoor zijn o.a. een aantal
keren heggen geplaatst om te zorgen dat er niet in de breedte gespeeld wordt. Deze heggen
zijn even zoveel keren vernield. Als oplossing wordt gekozen om ze voorlopig door hekjes te
beschermen.
Het door minder valide bewoners van onze wijk gewenste bankje bij de supermarkt is na
een verzoek van de BZ geplaatst. De bewoners maken er inmiddels gebruik van.
De viering van de 20 jarige Belangenvereniging vond zijn hoogtepunt op zondag 17 mei door
de aanbieding van de nieuw ontworpen historisch verantwoorde vlag van Zesgehuchten
aan de plaatselijke bevolking. De mogelijkheden voor een permanente plaatsing worden nog
onderzocht.
In de verdere realisatie van het Spiegelgevecht wordt voortgang geboekt.
Na het juist monteren van de constructie van de Pannakooi is de geluidsoverlast voor de
aanwonenden duidelijk verminderd. Verder wordt gestart met fase III waarin ook een
crossbaan tegen de A67 wordt opgenomen. Tevens is het grind rond de skateramp door
gras vervangen en zullen er extra bakken voor het opruimen van hondenpoep worden
geplaatst.
Na diverse signalen dat de aangeslotenen van OnsBrabantNet niet meer in de telefoongids
werden vermeld is een oproep gedaan om dat te controleren. Een kleine 50 bewoners
hebben zich gemeld. OBN heeft direct hun vermelding in de digitale telefoongids hersteld en
heeft toegezegd dat dit in de eerst volgende papieren versie hersteld zal worden.
Inmiddels is op initiatief van de aanwonenden opnieuw contact met de gemeente tot stand
gebracht om de situatie op het pleintje aan de Prinsessestraat te herinrichten.
Het eerste voorstel, verwijderen verhardingslaag en inzaaien met gras, is met de bewoners
gecommuniceerd. Met een budget van het Oranjefonds wordt inmiddels bekeken wat voor
extra speeltoestel(len) geplaatst kunnen worden.
N.a.v. een publicatie over een sanering van een sterk verontreinigde stortplaats in
Gijzenrooi op Eindhovens grondgebied is onderzocht wat de effecten voor de
Zesgehuchtense bewoners nu en in de toekomst kunnen zijn. Overleg met de gemeente
Geldrop-Mierlo en Eindhoven hierover loopt
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COMMISSIE VERKEER
Het onder voortdurende aandacht van de gemeente brengen van het te scherpe
drempelprofiel in de Laan van Tolkien heeft succes gehad. Inmiddels zijn de drempels
aangepast.
We blijven de situatie rondom sluikverkeer door de Galadriel in de gaten houden. We hopen
dat dit probleem opgelost is door het verlagen van de drempels 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 heeft nog niet tot een oplossing
geleid. We gaan ermee door.
We dringen aan op snelheidsmeting in de 30km gebieden, specifiek bijvoorbeeld voor
Zomerland en Papenvoort (gereconstrueerde deel).
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. Dit is gebeurd.
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.
Tijdens de aanleg van de rotondes bij de A67 zijn 14 weken lang de op- en afritten
afgesloten geweest. Wij hebben onze zorg over de problemen met de ontsluiting van onze
wijken die hiervan het gevolg zou zijn kenbaar gemaakt bij de gemeente. De gemeente had
geen oplossing. Lange files waren het gevolg. We zijn wel tevreden met de nieuwe situatie.
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.
We hebben in 2009 bezwaar aangetekend tegen het kermiskampement dat jaarlijks
neerstrijkt op Tournooiveld en de weg en de doorgang naar het station belemmert. We
blijven druk uitoefenen voor een andere oplossing in 2010 en verder.
De verkeerslichten op de kruising Gijzenrooise weg / Eindhovense weg kennen veel
storingen. Wij pleitten voor een nieuwe inrichting.
De verkeerslichten hoek Eindhovense weg / Losweg staan ongunstig afgesteld voor linksaf
slaand verkeer van Geldrop centrum naar de Losweg. Wij pleiten voor een betere afstelling.
We verwachten een reconstructie van Papenvoort deel 1 in 2010. We blijven dit volgen.
COMMISSIE MILIEU
In 2009 zijn in de commissie milieu de volgende zaken aan de orde geweest:
Het volgen van de golfclub Riel m.b.t. het nemen van maatregelen wat betreft verblinding
door de verlichting van passerende fietsers uit de richting Eindhoven. Inmiddels is een
zeildoek gespannen.
Hondenpoepbeleid
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Wij hopen op een uitbreiding van de handhaving tot en met de avonduren (voorzitter BZ
heeft hiertoe een schriftelijk verzoek aan de gemeente gedaan)
Het volgen van de herinrichting van het stationsgebied (met een jaar uitgesteld, te
verwachten oplevering in 2013)
Suggesties gedaan aan de gemeente met betrekking tot de herinrichting van BeekweideNoord; deze vindt definitief gelijktijdig plaats met de herinrichting van het stationsgebied
Klachten met betrekking tot het onderhoud van het openbaar groen, ingebracht in het
recent gestarte project woon- en leefomgeving via dhr. H. Lochs, tevens coördinator van het
buurtpreventieproject Beekweide-Zuid
Kennisname van het tienpuntenplan voor gemeenten voor 2010 aangaande milieubeleid
(BMF)
Bestuderen plannen aanleg bossen en water tussen Eindhoven en Helmond (met
overheidsgeld)
Bestuderen nota klimaatbeleid: €100.000 subsidie in vier jaar voor de gemeente om o.a. de
particulier subsidie te kunnen geven voor b.v. een c.v.ketel; tevens: regentonnen,
zonnecollectoren, en basisschoolkinderen milieubewust maken
Stortplaats DAF in Gijzenrooigebied: deze wordt afgedekt met zand; een en ander zou geen
invloed hebben op het grondwater. Nader onderzoek wordt ingesteld en wordt door ons
gevolgd
Geluidoverlast A67, wordt gevolgd
Geluidoverlast Gijzenrooiseweg (op Winnensland), wordt gevolgd
Kattenoverlast (in project woon- en leefomgeving), wordt gevolgd
BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2009 vonden alle vergaderingen plaats ten huize van een der
coördinatoren.
Coördinatoren
Dhr. J Houdret
Dhr. E. van Hout (voorzitter)
Mevr. H. van der Hijden (secretaris)
Dhr. T. Vorst
Dhr. H. Lochs
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 eenmaal 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 hen
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.
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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 21 maart 2009
Met tien personen, drie coördinatoren en zeven wijkbewoners, werd tijdens deze elfde
schoonmaakactie, circa 0,75 m3 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.
2. Bijwonen van het aanbieden van de vlag van Zesgehuchten op 17 mei 2009
Deze werd aangeboden door de Belangenvereniging Zesgehuchten aan de gemeenschap
ter gelegenheid van hun twintigjarig bestaan.
3. Deelname aan het project woon- en leefomgeving
Dhr. H. Lochs fungeert als contactpersoon naar de gemeente. Wij hebben onze speerpunten
kenbaar gemaakt.
4. Verlichting achterpaden
Sommige achterpaden baren ons zorgen wat verlichting betreft. Wij blijven bewoners
stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting; een enquête heeft slechts twee reacties
opgeleverd.
5. Stand van zaken inbraakpreventie (poort achterpaden)
Is nog in volle gang.
6. Actie schilderen garagedeuren Hertogenlaan- Zuid en blok tussen Paladijnstraat en
Drossaardstraat
Van de vijftig enquêteformulieren helaas zestien niet beantwoord, ook niet iedereen is bereid
om mee te doen. Overleg met gemeente en project woon- en leefomgeving is gaande.
7. Honden(poep)overlast
Helaas is er nog altijd sprake van loslopende honden, en hondenpoep op plaatsen waar het
niet thuishoort; wij hopen daarom op een nog intensievere controle, ook in de avonduren.
8. 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 illegaal storten van 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.
9. 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
De beste preventiemaatregel, die genomen kan worden, is die, dat bewoners
zelf consequent hun bestaande beschermingsvoorzieningen gebruiken. ----------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag 2009
Vastgesteld op 28 januari 2010
Voorzitter
secretaris 1
H.W.Bos
A.A.J.M. v.d. Velden
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secretaris 2
M. Campman

