JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2010
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 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 1425
APPARATUUR
De vereniging is in het bezit van:
Een geluidsinstallatie. Twee dossierkasten.
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, KvK, BMF.
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.
Het Forum is tijdelijk van het net gehaald; er wordt gezocht naar een nieuwe mogelijkheid om
met ons te communiceren.
De verenigingssite is te vinden op: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.
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COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
Het jaar 2010 heeft voor de Belangenvereniging Zesgehuchten in het teken gestaan van de
deelname aan het project Woon- & Leefomgeving van de gemeente Geldrop-Mierlo. Ook in
de cie Algemene Zaken heeft een aantal van deze activiteiten doorgewerkt.
Behandelde onderwerpen:
Het voorbereiden en realiseren voor de introductie van alle betrokken contractpartijen van
het gemeentelijke project Woon- & Leefomgeving voor Oud Zesgehuchten.
Deze presentatie en ondertekening van het contract heeft op zaterdag 17 april in en buiten
het gemeenschapshuis plaatsgevonden. Het aantal bezoekers was minder dan ingeschat,
maar het geheel is als positief ervaren.
De cie Algemene Zaken heeft de twee contractpunten, Speeltoestellen in de wijk en het
organiseren van een Veiligheidsavond voor bewoners opgepakt.
Het organiseren van een bijeenkomst met de aanwonenden van de Westernisse. Na het
opknappen van het speelterreintje aldaar werden vernielingen aangericht en door wat oudere
jeugdige veel vuil achtergelaten. We hebben de gemeente na inspraak van de gebruikers
gevraagd om een van de geplaatste kleine goaltjes te vervangen door een grotere. Deze
jongeren zullen ook het pleintje mede netjes houden.
Er is ingesproken bij de gemeenteraad n.a.v. de nieuwe nota "hondenpoep, daar trappen wij
niet meer in". Wij zijn van mening dat handhaving ook buiten de kantooruren moet
plaatsvinden en ook door niet als zodanig herkenbare handhavers.
Wij hebben ons ook actief (o.a. door verschillende enquêtes onder de
aanwonenden) als intermediair met de uitvoerende ambtenaar voor de herinrichting van het
speelterreintje op de Prinsessenstraat bezig gehouden. Uiteindelijk is dit naar
tevredenheid van de bewoners opgeleverd en op 25 september door de wethouder geopend.
Afsluitend is er in het kader van de nationale burendag een geslaagde buurtbarbecue
gehouden.
N.a.v. een klacht van een bewoner over drassige plekken in de Gijzenrooise Zegge is een
discussie met het Brabants Landschap gevoerd.
Deze heeft als stellingname dat ze het gebied niet te toegankelijk (b.v. voor (brom)fietsers)
willen maken.
In september is voor de bewoners een energiecafé georganiseerd. Deze avond werd
verzorgt door Essent in samenwerking met de gemeente. Via een quiz werd de kennis van
de aanwezigen getest en daarna alle vormen van energiebesparing hierop betrekking
hebbende toegelicht. Buiten een spaarpakket voor de meest goede antwoorden werd ook
nog een E(nergie) B(esparings) P(akket) verloot onder de aanwezigen. Al met al een
leerzame en geslaagde avond.
We hebben actief met de gemeente van gedachten gewisseld over de verleende
vergunningen voor diverse evenementen op de Beekweide. Vooral voor het Creak
Maedows en het circus zijn afspraken over geluidoverlast en de status van oplevering van de
Beekweide besproken.
Ook zijn wij, na jaren betrokken zijn geweest bij de inrichting van het Spiegelgevecht (onder
de hoogspanning), getuige geweest van de officiële ingebruikname van dit prachtige
recreatiegebied voor de Zesgehuchtenaren. Hulde voor de inrichters en realisatie door de
gemeente.
Data cie AZ 2011: Do 24 maart, 23 juni, 22sept. en 8 dec. 2011.
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COMMISSIE VERKEER
Behandelde onderwerpen
Kruising Rielsedijk – Gijzenrooiseweg veiliger maken
De commissie verkeer heeft de veiligheid voor fietsers en bromfietsers van de kruising
Rielsedijk en de Gijzenrooise weg opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht.
Bij de herinrichting van het tweede gedeelte van de straat komt dit weer aan de orde.
Paaltjes Hoog Geldrop
We hebben de gemeente kunnen overtuigen weer een aantal paaltjes op het voetpad langs
Hoog Geldrop weg te halen. Met name op die stukken van het voetpad waar de kans klein is
dat er op de stoep geparkeerd gaat worden en waar de paaltjes echt in weg staan voor
voetgangers zijn nu paaltjes weggehaald.
Verkeerstelling.
Regelmatig bereiken ons berichten over woonstraten waar teveel of te hard gereden zou
worden. Hierover zijn we in overleg geweest met de gemeente. Gewacht wordt om nieuwe
meetapparatuur.
Smelen: nieuw pad wordt gebruikt als racebaan voor scooters.
Na overleg met de gemeente is de bebording aangepast. De politie gaat scooters die nu
toch nog over dit pad “racen” bekeuren.
Stoepen: sneeuw-ijsvrij.
Ook deze winter weer punt van aandacht en zorg.
Drempels
Diverse straten hebben drempels die niet voldoen aan de voorschriften of hebben een
onderhoudsachterstand. Hierover is overleg gevoerd met de gemeente.
Snelheid
Overleg met buurtbrigadier over te hoge snelheden op Papenvoort / Hoog
Geldrop – Tournooiveld. Er zal worden gehandhaafd. Met de gemeente nog in
overleg over drempels.
Lopende zaken
Parkeren vrachtwagens Tournooiveld
Verkeerssituatie tunnel Laarstraat – Parallelweg
Parkeren Galadriel
Parkeren buitenwijken algemeen
Straatnaambordjes
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COMMISSIE MILIEU
Het jaar 2010 heeft voor de commissie Milieu van de Belangenvereniging Zesgehuchten
vooral in het teken gestaan van het zoeken naar een voorzitter.
Inmiddels heeft zich een kandidaat gemeld die zich momenteel aan het oriënteren is.
De belangrijkste zaken op een rijtje:
Rielsedijk.
Het bebouwen van de Rielsedijk is inmiddels in volle gang:
* Rielsedijk nr 17 wordt na afbraak van het oude pand herbouwd.
Aan de tekeningen te beoordelen is het een afwijkend ontwerp met puntdaken.
* Het “bosje” na het laatste huis aan de rechterkant (nr 54) is verkocht als te bebouwen
grond en er is al een aantal bomen geveld.
* Op een van de 5 percelen tussen nr 36 en 54 wordt momenteel ook gebouwd.
* De ruigte naast het “kerkepad”, grenzend aan het golfterrein, is ontdaan van bomen en
struiken en bij het golfterrein getrokken.
* Het eerste deel van de Rielsedijk wordt heringericht als doorgaand fietspad (waar auto,s
worden gedoogd). Het oude fietspad wordt verwijderd. De cie milieu heeft de plannen
bekeken en gevraagd deze werkzaamheden pas uit te voeren als de bouwwerkzaamheden
klaar zijn anders is het wegdek tegen die tijd weer vernield.
Geluidsoverlast van de A 67.
Voor een aantal woningen is de geluidsoverlast in Genoenhuis boven de toegestane norm.
Voor verhoging van de geluidswal is geen geld. De toegestane geluidsgrens voor bepaalde
panden verhoogd.

De Beekweide.
Dit jaar hebben we 3 grote activiteiten gehad op de Beekweide.
-Het circus.
Afgezien van enkele plaatsen waar overdadig geürineerd is door paarden, kamelen en ander
groot wild, waardoor het gras op die plaatsen verbrand is, hebben deze mensen de wei in
redelijk goede conditie achtergelaten.
-Het strandvoetbal : Creak Maedow toernooi:
Voor deze bezigheid moesten er vrachten zand op het gras gestort worden, dat na afloop
weer volledig verwijderd moest worden. Dit is absoluut onvoldoende gedaan.
Na een klacht hierover bij de Gemeente was het commentaar daar groeit wel weer gras
overheen. Dat is nog steeds niet gebeurd!
Een zeker zo ernstige klacht was de geluidsoverlast.
Ook bij dit onderwerp werden de klagers met een kluitje in het riet gestuurd.
Metingen hadden uitgewezen dat de geluidsoverlast binnen de afgesproken normen waren
gebleven. Tot ver na 20.00 uur schalde de| “muziek” over het veld en dat terwijl er om die tijd
niet meer dan 25 personen waren om te luisteren.
De vraag blijft:
Is het juist dat op een openbaar speelterrein commerciële activiteiten worden georganiseerd,
waar maar een heel klein deel van de gemeenschap van profiteert, terwijl er door de
omwonenden overdadig veel hinder van ondervonden wordt?
-Zeskamp.
Een groots opgezet buurtfeest, zonder commerciële bijbedoelingen waar wel heel veel
buurtbewoners van genoten hebben, maar wel weer met te harde muziek.
Bij de volgende gelegenheden stelt de BZ voor om zelf geluidsmetingen uit te voeren en dit
te toetsen aan de afgegeven vergunningen.
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Klimaatstraatfeest
De BZ maakt een uitnodigingsbrief om buurtbewoners uit te nodigen om mee te doen aan
een “klimaatstraatfeest”.

Aktiepunten voor 2011:
-Willen we nog iets ondernemen in het kader van de autoloze Zondag?
-Het “Energiecafé” dat is georganiseerd in onze wijk was beslist een succes. Zeker 40
aanwezigen, die een informatieve avond hebben bijgewoond.
Daar is gemeld dat er iets mis is met de aardlekschakelaars in de huizen van Genoenhuis en
de Bronzenwei.
De oudere huizen in de wijk hebben helemaal geen aardlekschakelaars en dat terwijl er
jaarlijks toch enige doden vallen in Nederland vanwege het ontbreken ervan.
-Er is een idee om een café-avond op te zetten over het onderwerp “afval”?
Er is zeker een aantal punten dat daar behandeld kan worden, nl. Moet de vaste bijdrage
omhoog omdat er, vanwege de mogelijkheid het afval gescheiden in te leveren, de
inkomsten voor de Gemeente verminderd zijn?
Dat is in ieder geval niet: de vervuiler betaalt!
-Is er bij de Gemeente al een idee over invoering van Ledverlichting voor de openbare weg?
-Het regulier aanbieden van milieutips voor het infobulletin.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2010 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. H. Lochs
Dhr. T. Vorst

2
3
3
3
3

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, per 01-10-2010 opgevolgd
door dhr. J. Boumans, en dhr. H. Manders, preventieadviseur).
Dhr. Matheussen probeert eenmaal per jaar de vergadering te bezoeken.
De heer van den Oord/Boumans 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.
Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de Belangenvereniging
Zesgehuchten, burgemeester mevrouw Donders en de heren Matheussen, van den Oord /
Boumans en Manders.
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Acties waren:
1. Schoonmaakactie 20 maart 2010
Met 9 personen, 4 coördinatoren en 5 wijkbewoners, werd tijdens deze twaalfde
schoonmaakactie, circa 0,75 m3 afval verzameld, afkomstig van Beekweide-Noord- en Zuid
en het stationsgebied. De hoeveelheid blijft de laatste jaren stabiel; door het jaar heen wordt
ook regelmatig afval verzameld door vrijwilligers.
2. Deelname aan het project woon- en leefomgeving
Dhr. H. Lochs fungeert als contactpersoon naar de gemeente. Inmiddels draaien de
werkgroepen. H. Lochs is coördinator van de werkgroepen burenhulp en zwerfafval.
3. Verlichting achterpaden
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.
5. Actie schilderen garagedeuren Hertogenlaan- Zuid en blok tussen Paladijnstraat en
Drossaardstraat
Gezien het hoge bedrag om de deuren te laten schilderen, wordt aan dit onderwerp nog
volop gewerkt.
6. Honden(poep)overlast
Helaas is er nog altijd sprake van loslopende honden, ondanks de mooie omheinde hondenlosloop-plaats, en hondenpoep op plaatsen waar het niet thuishoort, ondanks intensievere
controle vanuit de gemeente (ook buiten kantoortijden). Aanspreken van overtreders door
wijkbewoners levert helaas vaak onaangename reacties op!
7. Zwerfvuil
De hoeveelheid, met name geproduceerd door hangjongeren (basketbalveld !), wisselt.
Ondanks het alcoholverbod worden door ons zeer regelmatig bierflesjes/blikjes aangetroffen.
Er lijkt alhier een afname te zijn van huishoudelijk afval dat in de rode prullenbakken wordt
gedeponeerd, wellicht door het afschaffen van diftar voor de hoogbouwbewoners.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jaarverslag 2010
Vastgesteld op 27 januari 2011
Voorzitter
H.W.Bos

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

