JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2012
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.
Het bestuur en de commissies kwamen 19 keer in vergadering bijeen.
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 1154
APPARATUUR, MATERIALEN
De vereniging is in het bezit van:
Een geluidsinstallatie. Twee dossierkasten.

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
Jaarverslag 2012 commissie Algemene Zaken Belangenvereniging Zesgehuchten.
De commissie Algemene Zaken van de Belangenvereniging Zesgehuchten is in 2012 vier
keer bijeen geweest. Hieronder een overzicht van de behandelde zaken: Verplaatsing
Josephinehof.
De verplaatsing van Josephinehof is door de onzekere economische omstandigheden
wederom vertraagd. Voorzichtige schattingen spreken nu over 2016. Ondanks deze
onduidelijkheid heeft de BZ een onderzoek gedaan over de voorgestelde naamsverandering
naar “Jonckvrouwe”. De reacties waren overweldigend. Het merendeel sprak zich uit voor
handhaving van de historische naamgeving: “Josephinehof”. Wij houden de vinger aan de
pols en zullen u informeren.
Oude Kerkepad
Door gewijzigde eigendomsverhoudingen is het Oude Kerkepad niet meer als achteruitgang
voor de aanwonende van de Rielsedijk bruikbaar.
In overleg met B&W is een alternatieve oplossing gerealiseerd.
Beekweide als evenemententerrein
De Beekweide is door de gemeente aangewezen als evenemententerrein. De diverse
activiteiten die in dit kader daar plaatsvinden levert al jaren overlast voor de aanwonenden.
Om dit in kaart te brengen heeft de commissie een enquête samengesteld om een objectief
beeld te krijgen van de aanwonenden. Er zijn 600 formulieren verspreid waarvan er
ongeveer 1/3 geretourneerd is. De belangrijkste conclusie is dat de direct aanwonenden de
meeste overlast (geluid en staat van het terrein na activiteiten) ervaren, terwijl de wat verder
wonenden een wat genuanceerd beeld geven.
Wij hebben voor de derde jaar contact gezocht met de gemeente om de resultaten te
bespreken om met name nogmaals te wijzen op de handhaving van het in de vergunning
overeengekomen voorwaarden, zoals geluidsnormen en de status van het terrein na gebruik.
Speelplan
Als uitvloeisel van eerdere gesprekken in het kader van Samen Werkt over de
speelvoorzieningen in Zesgehuchten hebben wij commentaar geleverd over het concept
speelplan wat het aantal locaties en speeltoestellen voor de komende 4 jaren in onze
gemeente regelt.
Watervoorziening ’t Zand
Na tien jaren het parochie bestuur bestookt te hebben met verzoeken de watervoorziening
op de begraafplaats uit te breiden hebben we dit jaar van de nieuwe pastoor uiteindelijk een
reactie gekregen. Wij houden u op de hoogte.
Hondenbeleid
Ondanks ons gesprek met de burgemeester over de overlast van honden binnen onze wijk is
door het college van B&W niet gekozen voor meer (onopvallende) handhaving maar juist
voor meer inzet voor opruimings activiteiten bekostigd door het verminderen van toezicht.
Buurtschouw
Ook dit jaar hebben wij met uw medewering middels een buurtschouw met ambtenaren van
de gemeente de knelpunten in de wijk bekeken. Diverse aangedragen zaken zijn inmiddels
opgelost en enkele zijn nog in behandeling. Middels het infobulletin bent u op de hoogte
gebracht en wordt u geïnformeerd over de voortgang van de acties.
25 jarig bestaan Belangenvereniging Zesgehuchten.
Uit de oprichtingakte van de BZ blijkt dat het 25 jarig bestaan in het voorjaar van 2014 een
feit is. Volgens traditie willen wij ieder lustrum aangrijpen om een cultuur-historisch

geschenk aan de gemeenschap van Zesgehuchten aan te bieden. Onze keus is dit jaar, na
oproep voor ideeën in het infobulletin gevallen op een mobiel kunstwerk in de IJzeren Man.
We onderzoeken momenteel de haalbaarheid van dit idee.

COMMISSIE VERKEER
De commissie Verkeer van de Belangenvereniging Zesgehuchten is in 2012 vier keer bijeen
geweest.
Behandelde punten o.a.:
Herinrichting 2e gedeelte Papenvoort
Afgewerkt, beplanting is inmiddels geplaatst.
Voetpad aan Oostkant Ganzebloemschool
Ondanks toezegging van de Gemeente nog steeds niet verhard.
Blijft een punt van discussie en bron van ergernis.
Toegang Milieustraat
Plan is in ontwikkeling, er komen gescheiden toegangswegen voor automobilisten en
fietsers/voetgangers. Meer duidelijkheid over uitvoering in de loop van 2013.
Afstelling verkeerslicht Gijzenrooiseweg/Laan van Tolkien
Eigen metingen geven een wisselend beeld qua “groentijd”. Is aan de Gemeente door
gegeven, er zal nogmaals gemeten worden en ook bekeken worden of er iets bij te stellen is.
Oversteek Koninginnestraat/Gijzenrooiseweg/Aragorn
Verdwenen hek is na melding binnen enige dagen vervangen zodat onveilige situatie
weer weggewerkt is.
Parkeren Laan van Tolkien
Na signalen dat er te weinig parkeerplaatsen zouden zijn is gedurende enige weken de
situatie in de gaten gehouden. Conclusie: er zijn genoeg parkeerplaatsen alleen zal niet altijd
iedereen voor zijn eigen deur kunnen parkeren.
Uitbreiding parkeerplaatsen ten koste van grasvelden niet gewenst.
Kruising Zomerland/Schaarland/Morgenland
Combinatie verkeersplateaus en regengoten zorgt voor veel ergernis vanwege de vele
schokken die dit bij het rijden over de kruising veroorzaakt.
Punt is de Gemeente bekend maar nog geen oplossing voor het probleem in zicht.
Inrit AH aan de Laan van Tolkien gevaarlijk voor fietsers, komen vanuit Elanor
Er is geen ruimte om hier een fietspad voor twee richtingen aan te leggen.
Oplossing zou kunnen zijn een opening in het hekwerk maken.
Overleg met de Vereniging Van Eigenaren heeft tot niets geleid aangezien de VVE geen
medewerking verleent.
Parkeerterrien Zweegersplein
Uitrit onoverzichtelijk door hoge heggen. Toezegging Gemeente dit te verbeteren door extra
laag snoeien bij de uitrit en plaatsen paaltjes aan de wegzijde.
Tevens zal zowel snelheid als intensiteit van het verkeer ter plaatse gemeten worden.
COMMISSIE MILIEU
De cie Milieu van de Belangenvereniging Zesgehuchten is in 2012 een drietal keren
bijeengeweest. De volgende zaken zijn het afgelopen jaar aan de orde geweest:
Discussie over het gebruik van de Beekweide als evenemententerrein.
Uiteindelijk heeft dit geleid tot het uitsturen van een enquête aan de 600 bewoners die
rondom de Beekweide woonachtig zijn.
De conclusies zijn als volgt samen te vatten:

-Degene die het dichtstbijzijnde woont heeft de meeste overlast en het meeste kritiek op de
diverse activiteiten.
-Degene die wat verder van de Beekweide wonen zijn wat positiever gestemd.
-De rode draad is dat de gemeente te weinig doet aan de handhaving van de zaken die
vergund zijn, zoals geluidsoverlast, oplevering van het terrein na activiteiten en het
controleren van de herstellingen.
-Deze gemelde zaken zijn onderwerp van gesprek met de afdeling vergunningen van de
gemeente Geldrop-Mierlo.
Bomenkap op bosperceel aan de Rielsedijk:
Meteen na constatering van het kappen van bomen is de gemeente op de hoogte gesteld.
Het college, dat middels een aantal brieven op de hoogte was gesteld, oordeelde dat het een
normale onderhoudsactiviteit betrof.
Bodemverontreiniging Hoog Geldrop e.o.
De commissie is door verontruste bewoners van o.a. de Paladijnstraat gewezen op een
provinciale bekendmaking over het saneringsbesluit van bodem en grondwater van het
voormalig garagebedrijf aan Hoog Geldrop en de omgeving in noordelijke richting.
Wij wachten de beslissing van de provincie af.
Extra watervoorzieningen begraafplaats ’t Zand
Na de afgelopen 10 jaar het parochiebestuur bestookt te hebben met brieven om de
watervoorziening op de begraafplaats ’t Zand te verbeteren voor gehandicapten en senioren
hebben we eindelijk een reactie van de onlangs aangetreden pastoor gehad. Wij wachten af
op daadwerkelijke actie.
Buurtschouw Zesgehuchten
De buurtschouw, die door de Belangenvereniging in oktober was georganiseerd, heeft een
aantal verbeteringen in onze wijk opgeleverd. Genoemd mogen worden :
Straatverlichting Smuldersstraat heeft last van bomen. Bomen worden gesnoeid
Bermen Rielsedijk, beschadigd door bouwverkeer, worden hersteld
Uitrit Zweegersplein wordt aangepast, o.a. door snoeien heg.
Het parkeren op het gras langs de Laan van Tolkien wordt onderzocht.
Wij dringen aan op een voetpad tussen de rotonde Emopad en tunnel Hoog Geldrop.
Deelnames gemeentelijk overleg:
De commissie heeft een afvaardiging in het “Platform Duurzaam Geldrop”.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2012 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
Contacten

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

Het BPP heeft contacten met de gemeente (dhr. A. Matheussen, afdeling burgerzaken en
welzijn, vanaf 1 juli 2012 vervangen door mevr. K. Denton) en met de politie (dhr. J.
Boumans).
Vanuit de gemeente probeert men 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 deze
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 heer Matheussen/mevrouw Denton
en de heer Boumans.
Acties waren:
1. Schoonmaakactie 17 maart 2012
Met 14 personen, te weten 5 coördinatoren en 9 wijkbewoners, werd tijdens deze veertiende
schoonmaakactie wederom circa 0,75 m3 afval verzameld, afkomstig van Beekweide-Noorden Zuid en het stationsgebied. De hoeveelheid blijft de laatste jaren stabiel; door het jaar
heen wordt ook regelmatig afval verzameld door vrijwilligers, en vanuit Samen…werkt twee
maal per jaar. Tevens werd ca.1 m3 takken uit het park verzameld.
2. Deelname aan het project Samen…werkt (daarvoor “woon-en leefomgeving” geheten)
Dhr. H. Lochs fungeert als contactpersoon naar de gemeente. H. Lochs is coördinator van de
werkgroepen burenhulp en zwerfafval.
3. Het bezoeken van de raadsronde hondenbeleid op 05-03-2012
4. Communicatie met de gemeente m.b.t. hondenbeleid en handhaving in het algemeen
Op 28 juni heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de heer A. Matheussen, mevrouw K.
Denton en twee coördinatoren (E. van Hout en T. Vorst) om helderheid te verschaffen over
een aantal zaken zoals grondboringen fietspad Beekweide, geluidsmetingen evenementen,
hondenoverlast en bouwcontainers. Een en ander naar aanleiding van een brief onzerzijds
dd 21 maart 2012.
5. Verlichting achterpaden
Wij blijven bewoners stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting;
6. Actie schilderen garagedeuren Hertogenlaan- Zuid en blok tussen Paladijnstraat en
Drossaardstraat
Inmiddels is een schildersbedrijf uit Eindhoven bereid gevonden de garagedeuren te
schilderen tegen een acceptabele prijs. Vanwege de inmiddels ingetreden herfst helaas nog
niet gestart.
Overigens wordt op door ons uitgeschreven enquêtes t.a.v. activiteiten die leiden tot
verbetering van onze woonomgeving, in het algemeen matig gereageerd.7. Herbestrating
achterpaden
Onder de eigenaren van het achterpad van de Gravenstraat/Schoutstraat –proefgebied- zijn
te weinig belangstellenden, zodat het project is afgeblazen.
8. 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), mede op ons verzoek.
Aanspreken van overtreders door wijkbewoners levert helaas vaak onaangename reacties
op!
9. Zwerfvuil
De hoeveelheid, met name geproduceerd door hangjongeren (basketbalveld !), wisselt.
Ondanks het alcoholverbod worden door ons zeer regelmatig bierflesjes/blikjes aangetroffen.
10. Bromfietsoverlast
Het illegaal gebruik van het fietspad door de Beekweide door bromfietsers, wordt mede door
ons bewaakt.

11. 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.
12. Bewaken (geluids)overlast evenementen Beekweide
Helaas is er in 2012 wederom sprake geweest van geluids- en andere overlast door o.a. het
Creek Meadow festijn, gehouden op de Beekweide (23 en 24 juni 2012). Jammer genoeg
zijn de meetgegevens door de gemeente niet aan ons overhandigd.
Wij gaan uit van een werkelijke handhaving door de gemeente in de toekomst.
13. Volgen bebouwing stationsgebied, project Jonkvrouw
Geen nieuwe ontwikkelingen, mede als gevolg van de economische crisis.
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 van de politie.
15. 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).
In april heeft overdag door de politie een controle plaatsgevonden op het al dan niet
afgesloten zijn van poorten,bergingen en woningen. Men heeft her en der visitekaartjes en
oranje papieren voetstappen achter moeten laten.
16. 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 2013
Mede dankzij de inspanning van de coördinatoren en de alertheid van de wijkbewoners,
functioneert het BPP Beekweide-Zuid vrij goed. Dit kan verder verbeteren door een betere
samenwerking met en ondersteuning van gemeentelijke zijde.
Het veiligheidsgevoel in de wijk is toegenomen, met alle positieve gevolgen van dien. Ook de
beveiligingsmaatregelen volgens het politiekeurmerk veilig wonen die hier en daar zijn
genomen, zullen het gevoel van veiligheid alleen maar kunnen vergroten. Gelukkig vindt ook
middels vervanging van het houtwerk van de woningen 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! Helaas is niet
iedereen doordrongen van het belang van het politiekeurmerk veilig wonen.
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