JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2013
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 24 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 1264 gezinnen.
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
In het jaar 2013 zijn tijdens de commissie vergaderingen Algemene zaken de volgende onderwerpen
aan de orde geweest:
Cadeau aan de gemeenschap
Als een rode draad liep door het afgelopen jaar de pogingen om een vergunning te krijgen voor een
object dat de 25-jarige Belangenvereniging Zesgehuchten in de eerste helft van dit jaar ter ere van dit
lustrum aan de wijkbewoners zou willen aanbieden.

Gelukkig had de BZ al een voorschot op hun jubileum genomen door alvast een AED met kast aan de
gemeenschap te schenken, die een plaatsje heeft gevonden aan het gemeenschapshuis.
Evenemententerrein Beekweide
In het begin van het afgelopen jaar hebben we de resultaten van de enquête die we aan de bewoners,
grenzend aan de Beekweide, over het gebruik van de Beekweide als evenementen terrein, met de
gemeente Geldrop-Mierlo geëvalueerd. Afspraken zijn gemaakt om de overlast voor de aanwonenden
zoveel mogelijk te beperken.
Samen …. Werkt.
Het vervolg van de pilot “Samen …….werkt” is voortgezet onder een ander gesternte.
De gebiedregisseur van de gemeente heeft een aantal bewoners benaderd om initiatieven te
ontplooien. Op de buurtbijeenkomst bleek dat de diverse aangedragen problematieken bij de BZ
bekend zijn en daar reeds waren opgepakt. Ook door de discussie in de politiek over deze aanpak
hebben wij de verantwoordelijke wethouder uitgenodigd voor een nader gesprek.
Buurtbus
Verschillende bestuursleden van de BZ hebben aan het verzoek van de raad gevolg gegeven om de
mogelijkheid voor een fijnmazig netwerk van openbaar vervoer in Geldrop-Mierlo te onderzoeken. Het
resultaat is dat per 16 december 2013 in Geldrop-Mierlo een buurtbus is gaan rijden met twee bussen
in een uurdienst. Diverse locaties in Geldrop-Mierlo zijn nu ook bereikbaar met het openbaar vervoer
voor de bewoners van Zesgehuchten zoals het ziekenhuis, station, etc. (zie www.buurtbusgm.nl).
Energiecafé
De cie leden hebben ook meegewerkt aan het tot stand komen door de cie milieu van een succesvol
energiecafé. Hierin werd buiten besparingsmogelijkheden ook gesproken over de mogelijkheid van het
oprichten van een energie coöperatie. Dit geeft de mogelijkheid om gezamenlijk als buurtbewoner de
kosten voor energie omlag te brengen o.a. door adviezen, gezamenlijke inkoop, etc. U hoort daar via
het infobulletin nog van.
Watervoorziening begraafplaats ‘t Zand
Jammer genoeg hebben wij op de begraafplaats ’t Zand nog steeds niet de beschikking over
meerdere wateraansluitingen.
COMMISSIE VERKEER
De commissie Verkeer van de belangenvereniging Zesgehuchten is in 2013 vier keer
bijeen geweest. Hierbij een overzicht van de behandelde zaken.
Voetpad aan de westkant van de Ganzebloemschool.
Na veel heen- en weer gepraat is er nu een toezegging dat enige verharding zal worden aangebracht
zodra er budget voor is.
Parkeren Laan van Tolkien
Na nieuwe klachten is er, op aandringen van de BZ, een gesprek geweest tussen bewoners en
Gemeente, conclusie hiervan is dat er geen parkeerplaatsen bij komen en
dat er gehandhaafd zal worden.
Kruising Zomerland/Schaarland/Morgenland
De vele hobbels die hier lagen zijn bij riolerings-werkzaamheden “gladgestreken” zodat dit kruispunt
nu zonder problemen over te steken is.
Toegang Milieustraat
In de tot nu toe bekende plannen is de toegang voor fietser/voetgangers nog niet verbeterd. In
november is hierover ingesproken bij de gemeenteraad en is de toezegging gekregen dat e.e.a. onder
de aandacht van de verkeersdeskundigen zal worden gebracht.
Verkeerstelling Papenvoort
Op verzoek van de BZ is er een verkeerstelling gehouden op Papenvoort, het gedeelte tussen
Smuldersstraat en Morgenland, van 22 tot en met 30 oktober 2013.

In 2011 is hier ook geteld, dus voor de herinrichting, zodat een vergelijking van de cijfers inzicht kon
geven betreffende de gewenste snelheidsvermindering in deze 30 km zone.
De conclusies zijn als volgt:
- Gemiddelde snelheid omlaag van 56 km/u naar 35 km/u
- In 2011 hield 1,2% zich aan de snelheid van 30 km/u, in 2013 16%
- In 2011 reed 44,4% tussen de 30 en 50 km/u, in 2013 82,8%
- In 2011 was de hoogst gemeten snelheid ruim 95 km/u, in 2013 “maar” 65 km/u
Al met al een resultaat dat tot tevredenheid stemt, al zijn we er nog niet.
Met de buurtbrigadier wordt nog overlegd over betere handhaving
COMMISSIE MILIEU
Duurzaam Geldrop
Ook in 2013 heeft de commissie milieu een afvaardiging en inbreng gehad in het platform duurzaam
Geldrop.
Enquête overlast evenementen
De cie. milieu heeft de resultaten van de enquête over het gebruik van de Beekweide als
evenemententerrein geëvalueerd en met de gemeente afspraken gemaakt over het beperken van de
overlast.
Processierups
De betrijding van de eiken processierups is in 2013 op een milieu vriendelijk aangepakt. Er is meer
gericht gewerkt en er werden milieu vriendelijke middelen gebruikt. De overlast is dit jaar beduidend
minder en de bestrijding goedkoper geweest. Het is nog te vroeg om te beoordelen of dit op de duur
het geval is.
Visie Groenplan
We hebben de visie groenplan gekregen. Geen opmerkingen gemaakt. We wachten op verdere
invulling van de diverse modules.
Gezonde Lucht
Milieu defensie heeft een luchtmeetpunt aan de Eindhovenseweg i.h.k.v. de actie “Gezonde Lucht”
geplaatst.
Energiecafé
De cie. milieu heeft wederom afgelopen jaar een energiecafé georganiseerd m.m.v. de gemeente,
Enexis en dhr Klomp. Uitgebreid is stilgestaan bij de mogelijkheden energie te besparen. Enexis wil
daarbij helpen als een groepje wijkbewoners dit oppakt door gratis een slimme meter te leveren en
een programma waarbij energieverbruik vergeleken kan worden. In dit kader is een oproep gedaan te
bekijken om een energie coöperatie op te richten of bij een bestaande aan te sluiten. Dit kan
voordelen opleveren door gezamenlijk besparende maatregelen te nemen of door gezamenlijke
inkoop.
Tevens is er een oproep gedaan voor klimaatcoaches, die na een (gratis) opleiding besparingen kan
uitdragen.
Fietspadenplan
Het uitgestelde fietspadenplan is in het platform duurzaam Geldrop opnieuw aan de orde geweest.
Gezien de financiële situatie wordt er door de gemeente momenteel weinig in geïnvesteerd.
BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2013 vonden alle vergaderingen plaats ten huize van een der coördinatoren.
Coördinatoren
Dhr. J Houdret
Dhr. E. van Hout (voorzitter)

Aanwezig op … van de 3 vergaderingen
3
3

Mevr. H. van der Hijden (secretaris)
Dhr. H. Lochs
Dhr. T. Vorst

3
2
3

Contacten
Het BPP heeft contacten met de gemeente (mevrouw K. Denton, afdeling burgerzaken en welzijn, en
met de politie (dhr. J. Boumans, vanaf ca. half mei dhr. B. Verhoeven).
Vanuit de gemeente probeert men eenmaal per jaar de vergadering te bezoeken (dit jaar in
september). De heer Boumans/Verhoeven 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, mevrouw Denton en de heer Boumans/Verhoeven.
Acties waren:
1. Schoonmaakactie 16 maart 2013
Met 10 personen, te weten 3 coördinatoren en 7 wijkbewoners, werd tijdens deze vijftiende
schoonmaakactie circa 0,5 m3 afval verzameld, afkomstig van Beekweide-Noord- en Zuid en het
stationsgebied. De hoeveelheid wordt de laatste jaren iets minder; 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
Dhr. H. Lochs fungeert als contactpersoon naar de gemeente. H. Lochs is coördinator van de
werkgroepen burenhulp en zwerfafval. In 2013 heeft de heer E. van Hout plaatsgenomen in het
buurtpanel van Samen…werkt. Op 16 september heeft een aantal coördinatoren een bijeenkomst
bijgewoond m.b.t. Samen…werkt.
3. Verzoek bewoners Drossaardstraat m.b.t. voortuin
H. van der Hijden heeft, naar aanleiding van de buurtschouw in 2012, bewoners van een woning in de
Drossaardstraat vriendelijk verzocht hun voortuin te ontdoen van bouwmaterialen, hout enz.
4. Verlichting achterpaden
Wij blijven bewoners stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting;
5. Actie schilderen garagedeuren Hertogenlaan- Zuid en blok tussen Paladijnstraat en Drossaardstraat
Inmiddels is een schildersbedrijf uit Eindhoven begonnen met het schilderen van de garagedeuren, tot
genoegen van veel omwonenden. Vanwege de inmiddels ingetreden herfst is het project helaas nog
niet voltooid.
6. Uitzoeken aanleiding tot het verrichten van grondboringen ter hoogte van het fietspad door de
Beekweide op diverse plaatsen
Ons is uit het verleden bekend dat zich onder het asfalt van de fietspaden door de Beekweide sintels
bevinden. Ondanks het eerste bericht vanuit de gemeente dat de Beekweide niet sintelverdacht is, is
later bevestigd dat zich onder het asfalt toch sintelhoudende grond bevindt. Aangezien hier asfalt
overheen ligt, zou de volksgezondheid niet in het geding zijn.
7. 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 nogal vaak onaangename reacties op!
8. Verzoek aan de gemeente een oplossing te vinden voor het sneeuwvrij houden van het fietspad
door de Beekweide (onderdeel van een doorgaande fietsroute)
Deze actie loopt nog.
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.
Op verzoek kan de politie een wijkcontrole inplannen (zie punt 15)

12. Bewaken (geluids)overlast evenementen Beekweide
Wij gaan voortaan uit van een werkelijke handhaving door de gemeente bij nieuwe evenementen.
13. Volgen bebouwing stationsgebied, project Jonkvrouw
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).
Door de politie wordt regelmatig een controle plaatsgevonden op het al dan niet afgesloten zijn van
poorten, bergingen en woningen. Men laat her en der visitekaartjes en oranje papieren voetstappen
achter ten teken dat er iets mis is.
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 2014
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 nog 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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