JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2011
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 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 1304.

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 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, Fietsersbond.

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.
De verenigingssite is te vinden op: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.

COMMISSIE ALGEMENE ZAKEN
De cie AZ van de Bz is in het kalenderjaar 2011 vier maal bij elkaar geweest.
De volgende items zijn aan de orde geweest:
2011 heeft in het teken gestaan van participatie in het project Woon & Leefomgeving.
- Bezoek aan ons Brabantnet ivm wijzigingen van het zenderaanbod en e-mailverstoringen.
- Brief naar Brabant water ter herinnering aan de belofte de druk in de leidingen op te voeren.
Nieuwe planning wordt nu 2012 veroorzaakt door grondverwerving voor aanjaagstation.
- Gesprek met burgemeester om het hondenbeleid ook te handhaven via niet herkenbare
handhavers. Gevraagd enquête ook aan niet hondbezitters te sturen.
- Contact met Brabants Landschap om drassige paden in de Gijzenrooise Zegge te verbeteren.
- Overzicht van speeltoestellen en leeftijd bewoners per locatie gemaakt. Voorstel aanpassing
speeltoestellenbeleid naar gemeente.
- Groter goaltje op Westernisse geplaatst, grotere jeugd houdt pleintje schoon.
- Wederom brief naar kerkbestuur voor aanpassing watervoorziening begraafplaats ’t Zand.
- Overgang project Woon & Leefomgeving in Samen…. Werkt.
- Veiligheidsavond gerealiseerd met voorlichting.
- Aktie om naam Josephinehof te behouden bij nieuwbouw Tournooiveld. Veel positieve reacties.
- Verzoek bewoners ideeën voor cadeau met het 25 jarig bestaan BZ (Begin 2013).
- Gesprek gemeente over de handhaving van de vergunning voor Creek Meadow.
- Reactie gemeente bouw Josephinehof op z’n vroegst 2015.

COMMISSIE VERKEER
De cie Verkeer van de BZ is in 2011 drie keer bijeen geweest.
Behandelde zaken:
- Paaltjes op Hoog-Geldrop
in overleg met bewoners en Gemeente is een aantal paaltjes weggehaald
- Te hard rijden op Papenvoort / Hoog-Geldrop
afspraken met Politie over handhaving gemaakt
- Parkeren en snelheid op Galadriel
snelheden gemeten, vielen reuze mee, afspraken met Politie over handhaving van
zowel parkeren als snelheid
- Situatie rond de Smelen en visvijver
verbodsborden aangebracht waardoor handhaving beter mogelijk is,
hekken geplaatst om het racen over de paden tegen te gaan,
Politie en BOA’s treden op, er zijn processen verbaal uitgedeeld
- Drempel Tournooiveld
huidige drempel te laag om verkeersremmend te werken, hogere drempel,
die wel werkt, aanleggen kost te veel geld voor de korte periode die nog
rest voor herinrichting stationsomgeving
- Verkeerslicht Gijzenrooiseweg / Laan van Tolkien
afstelling “groen” voor fietser/voetgangers is verbeterd, probleem zou nu
opgelost zijn
- Herinrichting 1e deel Rielsedijk
nieuw wegdek als fietspad uitgevoerd, bermen gestabiliseerd uitgevoerd
- Kruising Rielsedijk / Gijzenrooiseweg
blijft een heikel punt gezien het nog steeds afslaand verkeer zowel van als naar de
Rielsedijk, Politie treedt handhavend op
- Herinrichting Papenvoort, van Smuldersstraat tot Eindhovenseweg
informatieavond voor bewoners goed bezocht, op- en aanmerkingen naar
Gemeente gecommuniceerd. Plan op veel punten van kritiek aangepast.
start uitvoering 2e kwartaal 2012

- Voetpad aan oostkant Ganzebloemschool
na melding BZ heeft Gemeente toegezegd het pad op te knappen
- Toegang Milieustraat
situatie Milieustraat wordt in 2011/2012 in zijn geheel aangepakt,
toegang zowel te voet als per auto zal dan geheel gewijzigd worden

COMMISSIE MILIEU
Cie Milieu kampt met een gebrek aan commissieleden. Ook in de vacature van voorzitter is nog
steeds niet in voorzien.
Cie heeft 3X geparticipeerd in het Platform Duurzaam Geldrop.
Cie Milieu van de BZ is in 2011 3X bijeengeweest.
Behandelde zaken:
- Herinrichting Rielsedijk / dichtgegooide sloten
- Autoloze zondag
- Brief gemeente vervanging straatverlichting door Led’s
- Verbeteringen aardlekschakelaars proef met onweer.
- Overlast activiteiten Beekweide.
- ter kennisname activiteiten C.M.O. en B.M.F.
- Verontreiniging oppervlakte en grondwater Gijzenrooi stortplaats.
- Minder stoep, meer groen.
- Ijsvogelvlinder route
-Snoeiaktiviteiten Beekweide e.o..
- Herinrichting stationstunnel
- Herinrichting Milieustraat
- Afval café
- Openbaar vervoer
- Creek Meadow gesprek naleving vergunning
- Inspraak zwerfkattenprobleem gemeenteraad

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2011 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. H. Lochs
Dhr. T. Vorst

Aanwezig op … van de 3 vergaderingen
3
3
3
3
2

Contacten
Het BPP heeft contacten met de gemeente (dhr. A. Matheussen, afdeling burgerzaken en welzijn) en
met de politie (dhr. J. Boumans).
Dhr. Matheussen probeert eenmaal per jaar de vergadering te bezoeken.
De heer 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 en Boumans.
Acties waren:
1. Schoonmaakactie 19 maart 2011
Met 12 personen, te weten 5 coördinatoren en 7 wijkbewoners, werd tijdens deze dertiende
schoonmaakactie, wederom 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. Tevens werd ca.1 m3 takken uit het park verzameld.
Deelnemers konden gebruik maken van een lunch, ons aangeboden door de gemeente, bij de familie
van der Hijden.
2. Deelname aan het project woon- en leefomgeving
Dhr. H. Lochs fungeert als contactpersoon naar de gemeente. H. Lochs is coördinator van de
werkgroepen burenhulp en zwerfafval. Het project bevindt zich nu in een overgangsfase naar
Samen…..werkt.
3. Het bezoeken van de raadsronde gladheidsbestrijding op 07-02-2011
4. Het bijwonen van een avond over veiligheid op 21-04-2011
Deze avond werd georganiseerd door de Belangenvereniging Zesgehuchten.
5. Het bijwonen van een avond over afvalstoffenbeleid op 03-11-1011
Deze avond werd eveneens georganiseerd door de Belangenvereniging Zesgehuchten en
gepresenteerd door een ambtenaar van de gemeente.
6. Verlichting achterpaden
Wij blijven bewoners stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting;
7. Stand van zaken inbraakpreventie (poort achterpaden)
Het plaatsen van poorten in de achterpaden is geen haalbare kaart, en gezien het aantal inbraken ook
niet lonend.
8. 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.
9. Herbestrating achterpaden
Er is een enquête uitgegaan naar bewoners/eigenaren van het achterpad van de
Gravenstraat/Schoutstraat. Wordt vervolgd.
10. Honden(poep)overlast
Helaas is er nog altijd sprake van loslopende honden, ondanks de mooie omheinde
hondenlosloopplaats, 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!
11. Zwerfvuil
De hoeveelheid, met name geproduceerd door hangjongeren (basketbalveld !), wisselt. Ondanks het
alcoholverbod worden door ons zeer regelmatig bierflesjes/blikjes aangetroffen.
12. Bromfietsoverlast
Het illegaal gebruik van het fietspad door de Beekweide door bromfietsers, wordt mede door ons
bewaakt. Naar aanleiding van een scooterongeval in mei 2010, is nu een hekwerkje geplaatst, zodat
het grasheuveltje aan het einde van de Schepenenstraat niet meer door de brommers genomen kan
worden.
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.
Op 06-10-2011 heeft n.a.v. een enquête van een buurtbewoner over jeugdoverlast, een gesprek
plaatsgevonden tussen de gemeente, politie, jongerenwerkers, buurtbewoners en vijf jeugdigen. Er
zijn een aantal afspraken gemaakt.
In november 2011 is een hekwerkje geplaatst naast de fietssluis achter het station, ter voorkoming van
verdere aftakeling van het plantsoen.
14. Bewaken (geluids)overlast evenementen Beekweide
Helaas is er in 2011 wederom sprake geweest van geluids- en andere overlast van het Creek Meadow
festijn, gehouden op de Beekweide (juli 2011).
Wij gaan uit van een strengere handhaving door de gemeente in de toekomst.

15. Volgen bebouwing stationsgebied, project Jonkvrouw
16. 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 van de politie.
17. 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 inbraken  iets mee doen).
18. Nieuwsbrief
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), het produceren van geluid bij
evenementen enz.
2. Schoonmaakactie maart 2012
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 ook 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!
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