JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2014
Binnen de vereniging werken de commissies:
"Algemene Zaken", commissie “Milieu” en de commissie “Verkeer”.
Van deze commissies zijn de verslagen afzonderlijk uitgewerkt.
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 1248 gezinnen.
APPARATUUR, MATERIALEN
De vereniging is in het bezit van:
Een geluidsinstallatie.
Twee dossierkasten.
Beamer.
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 commissie AZ van de Belangenvereniging Zesgehuchten is in het jaar 2014 vier maal
bijeengeweest.
Het thema, wat door al deze bijeenkomsten als een rode draad heeft gelopen, is
het cadeau aan de gemeenschap i.h.k.v. het 25 jarig bestaan van de Belangenvereniging
Zesgehuchten.

N.a.v. de inspraak in de gemeenteraad over het nieuwe kunstbeleid door de gemeente is dit standpunt
middels een schrijven herhaald: Alle eigendomsrechten vervallen en alle (eventuele) kosten zoals
vergunningaanvraag, (ver)plaatsing, verzekering, aansprakelijkheid, onderhoud en eventuele
verwijdering komen voor rekening van de schenker(BZ). Het bestuur heeft afscheid genomen van het
6 dansende nimfen idee.
Andere ideeën die geopperd en uitgewerkt zijn een of meerdere ommetje(s) in Zesgehuchten of
speeltoestellen voor ouderen .
Volgens ingewonnen informatie zijn de “meer bewegen” voorstellen alleen haalbaar als je dit
structureel aanpakt en “het bewegen” begeleid.
Ook in deze commissie is het concept voorontwerp bestemmingsplan Jonkvrouw aan de orde
geweest. Het initiatief is opgepakt om een projectgroep Jonkvrouw te formeren.
De projectgroep heeft een voorlichting van de gemeente, projectontwikkelaar en Wooninc bijgewoond.
Daarna wou de gemeente de bewoners voorlichten. De projectgroep heeft een flyer bij de bewoners
verspreidt om hun hierop attent te maken.
De belangstelling hiervoor was overweldigend. Om het standpunt van de bewoners te kennen is een
enquête hierover het plan gemaakt en huis aan huis verspreidt.
De representatieve resultaten, door de overweldigde respons, zijn vervolgens in een boekwerk
gebundeld en aan het College van B&W, raadsleden, Wooninc aangeboden.
Een afvaardiging van deze projectgroep heeft vervolgens, samen met de vrienden van Josephinehof
en de omwonenden van de Parallelweg zitting genomen in een klankbord groep van Wooninc en de
projectontwikkelaar Laride.
Voortgang in deze zullen wij u via het infobulletin berichten
JHT 141205
COMMISSIE VERKEER
De commissie Verkeer is in 2014 vier maal bijeen gekomen
Behandelde punten o.a.
Papenvoort
Naar aanleiding van de snelheidsmetingen in 2013 zijn bij de Gemeente gedetailleerde cijfers
opgevraagd betreffende tijdstippen en richting van het verkeer
in de hoop hiermee beter inzicht te krijgen in de verkeersstromen.
Helaas is hieruit niets specifieks gekomen; de conclusie blijft dat er nu en dan nog te hard gereden
wordt en dat de Gemeente/wijkbrigadier gevraagd wordt om te handhaven.
Tarweland/Roggeland
Op verzoek van bewoners is de Gemeente gevraagd de “varkensruggen” aldaar
te verwijderen. Antwoord hierop: dat kan maar er worden geen alternatieve snelheidsremmers
geplaatst.
Hierop is een kleine enquête onder de bewoners gehouden welke uitwees dat het
grootste deel van de bewoners uit veiligheidsoverwegingen deze snelheidsremmers toch liever
gehandhaafd ziet worden.
Rielsedijk
Door het aanhoudende bouwverkeer worden de bermen regelmatig kapot gereden en ontstaat
wateroverlast.
Na overleg met de Gemeente zijn de bermen verstevigd, definitieve oplossing zal pas volgen als het
bouwverkeer beëindigd is.
Busbaan Gijzenrooiseweg
Er wordt een vrije busbaan richting Eindhoven aangelegd, van vlak voor de Rielsedijk tot Schaarland,
aansluitend op de reeds bestaande busbaan aldaar.
Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer richting Eindhoven zo lang mogelijk
gebruik kunnen maken van de Gijzenrooiseweg.

Echter bij asfalteringswerkzaamheden wordt de rijbaan volledig afgesloten.
De Gemeente heeft toegezegd over de dan noodzakelijke omleidingsroute nader
overleg met BZ te plegen.
Vragen, met name over het kruispunt Gijzenrooiseweg/Schaarland zijn met de Gemeente besproken
waarna de antwoorden aan de vragenstellers doorgegeven zijn. Probleem was daarmee opgelost.
Fietspad Beekweide
Diverse ontvangen vragen en opmerkingen zijn met de Gemeente overlegd en de antwoorden voor
zover mogelijk verwerkt in het definitieve ontwerp.
Mochten er bij de werkzaamheden zinkassen worden aangetroffen dan zullen deze volledig verwijderd
worden.
Tournooiveld
Oversteek bij het fietstunneltje en de drempel aldaar verkeren nog steeds in dezelfde staat als een
jaar geleden.
Wijzigingen cq verbetering wachten nog steeds op de invulling van de stationszone
Mogelijk dat met het plan Jonkvrouw hierin enige duidelijkheid komt.
Milieustraat
Ondanks de vragen over de toegang voor fietsers/voetgangers, die BZ al enige jaren stelt, nog steeds
geen positief antwoord over verbetering, hoewel de wijziging van de toegang voor het autoverkeer
reeds in gang is gezet.
De Belangenvereniging zal in gesprekken met de Gemeente blijven aandringen op een volwaardige
en veilige toegang voor fietsers/voetgangers.
ACK 26-01-2015
COMMISSIE MILIEU
De commissie milieu van de Belangenvereniging Zesgehuchten is in het jaar 2014 vier maal
bijeengeweest.
Het thema wat door al deze bijeenkomsten als een rode draad heeft gelopen is
“Duurzaam Zesgehuchten”.
Twee items daaruit zijn aangepakt: Proberen het gasverbruik terug te dringen en de mogelijkheden te
bekijken om eigen energie op te wekken.
Begonnen is met een enquête in de wijk Beekweide Noord en Zuid om de bewoners van dezelfde
woningen uit de jaren 60 te bevragen wat hun energie verbruik is en wat zij al voor maatregelen
i.h.k.v. isolatie hebben getroffen.
Uit de response is gebleken dat er grote verschillen in het energieverbruik zijn.
De resultaten zijn teruggemeld en hieruit is de conclusie getrokken dat er gekeken moest worden naar
spouwmuur en vloerisolatie.
Een werkgroep heeft dit voortvarend aangepakt, uitgezocht wat de beste methode is, een leverancier
selectie gedaan en een voorstel aan de bewoners gecommuniceerd over spouw en vloerisolatie.
Momenteel is de meest gebruikte methode om zelf energie op te wekken d.m.v. zonnepanelen. Een
werkgroep is opgestart om een onderzoek te doen naar panelen, omvormers en leveranciers. Dit alles
onder begeleiding van “Morgen groene energie”.
Een aantal “voorbeeldhuizen” in Genoenhuis, Beekweide, Bronzewei is uitgewerkt.
In de loop van 2015 zal een voorstel richting bewoners worden uitgebracht.
Verder heeft de cie gesproken over diverse grondverontreinigingen in Zesgehuchten.
Uitgebreid is gesproken over de groenaspecten zoals beschreven in het plan Jonkvrouw.
JHT 141205

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID
Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2014 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
2
3
3
2

Contacten
Het BPP heeft contacten met de gemeente (mevrouw K. Denton, afdeling burgerzaken en welzijn), en
met de politie, dhr. B. Verhoeven (tot 22-02-2014), daarna wijkagent dhr. J. den Ouden.
Vanuit de gemeente probeert men eenmaal per jaar de vergadering te bezoeken (dit jaar in oktober).
De heer Verhoeven/den Ouden 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 Verhoeven/
den Ouden.
Acties waren:
1. Deelname aan buurtpreventiecontrôle-actie op 26 februari 2014
Tussen 20.00 en 21.00 uur werden door twee politieagenten samen met 4 coördinatoren 176
woningen van Beekweide-Zuid gecontroleerd. Er werd gelet op het afgesloten zijn van de poort (in
91,5 % van de gevallen) en er werd gelet op onveilige situaties. In alle brievenbussen werd een folder
achtergelaten.
2. Schoonmaakactie 22 maart 2014
Met 7 personen, te weten 3 coördinatoren en 4 wijkbewoners, werd tijdens deze zestiende
schoonmaakactie circa 0,4 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.
3. 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. Sinds 2013 heeft ook de heer E. van Hout zitting in het
buurtpanel van Samen…werkt.
4. Verlichting achterpaden
Wij blijven bewoners stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting; er vindt nog steeds
uitbreiding plaats.
5. Actie schilderen garagedeuren Hertogenlaan- Zuid en blok tussen Paladijnstraat en Drossaardstraat
Helaas heeft er in 2014 geen uitbreiding meer plaatsgevonden
6. Vervolgen verleggen fietspad door de Beekweide
Een en ander i.v.m. sintels, die zich onder het geasfalteerde pad bevinden.
Wij betreuren het overigens dat het fietspad, bij aanleiding daartoe, door de gemeente niet sneeuwvrij
gemaakt wordt.
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. Zwerfvuil
De hoeveelheid, vooral geproduceerd door hangjongeren (basketbalveld !), wisselt. Ondanks het
alcoholverbod worden door ons zeer regelmatig bierflesjes/blikjes aangetroffen.
9. Bromfietsoverlast

Het illegaal gebruik van het fietspad door de Beekweide door bromfietsers, wordt mede door ons
bewaakt. Wij vrezen een toename hiervan na de verbreding van het pad.
10. 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.
11. Bewaken (geluids)overlast evenementen Beekweide
Tijdens het Sterrenslag-evenement in september zijn geen meldingen gedaan van geluidsoverlast. De
gemeente heeft gehandhaafd, de geluidnormen en eindtijden zijn nagekomen.
12. Volgen bebouwing stationsgebied, project Jonkvrouw
Wij zullen nauwlettend de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.
13. Uitreiken vakantiekaarten op verzoek van bewoners
In verband met het feit dat de politie de woningen van bewoners die met vakantie zijn, niet meer extra
in de gaten houdt, stoppen wij met het overhandigen hiervan.
14. 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 2014 hebben geen inbraken plaatsgevonden. Het aantal incidenten is nu laag; met name
problemen tussen buren/bewoners onderling spelen een rol.
15. Nieuwsbrief
Uitgebracht in mei 2014.
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 2015.
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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