JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2015
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 22 keer in vergadering bijeen.
Daarnaast opereerde er, vanuit het bestuur, een aantal werkgroepen, dat zich bezig hield met
specifieke onderwerpen; zoals Logo en herkenbaarheid van de vereniging, toekomst gebouwen
Josephinehof, Internet en PR.
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 in 2015 bedroeg 1210.
APPARATUUR, MATERIALEN
De vereniging is in het bezit van:
Een geluidsinstallatie.
Twee dossierkasten.
Beamer, projectiescherm
Printer.
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
Het jaar 2015 is voor de cie. Algemene Zaken van de Belangenvereniging Zesgehuchten onder meer
een zoektocht geweest naar een passend en haalbaar cadeau voor de gemeenschap
ter opluistering van het inmiddels meer dan 25 jarig bestaan van de Belangenvereniging
Zesgehuchten. Nadat het uitgewerkte plan voor de dansende 6 Gehuchten-nimfen op de IJzerenman

i.v.m. de extreme eisen die de gemeente daaraan stelde van de baan was hebben wij vol energie
gezocht naar een alternatieve invulling voor een passend cadeau.
Verschillende ideeën zijn bekeken zoals een rondje Zesgehuchten, een uitgezette wandeling middels
indicaties op stoeptegels. De gezochte samenwerking voor de begeleiding door de lopers groep Logo
heeft niet tot gewenste afspraken geleid.
Inmiddels hebben wij contacten met het IVN, dat bezig is voor heel Geldrop rondjes uit te zetten.
Wij houden u van de bereikte resultaten op de hoogte.
Ook de contacten met de ambtenaren van de gemeente over eventuele extra speelvoorzieningen in
onze wijk zijn door de gemeente niet gehonoreerd.
Verder hebben wij meegesproken in de klankbordgroep van Wooninc over de invulling van het
Tournooiveld door de gewenste bouw van de “Jonkvrouw”.
In een aparte gespreksgroep hebben wij geparticipeerd over het behoud en de toekomst van de
Smelen. Ook hiervan houden wij u op de hoogte.
COMMISSIE VERKEER
De commissie Verkeer is in 2015 vier maal bijeen gekomen.
Behandelde punten o.a.
Busbaan Gijzenrooiseweg
De gedeeltelijke afsluiting van de Gijzenrooiseweg heeft, dankzij en duidelijke omleidingsroute, niet tot
veelvuldige opstoppingen op de Losweg en het Tournooiveld geleid.
Fietspad Beekweide
Uitvoering is conform de plannen gerealiseerd en heeft een fraai en goed bruikbaar fietspad opgeleverd.
Jammer blijft het dat de aansluiting op het Tournooiveld nog steeds behelpen is.
Verbetering in deze situatie zal pas plaatsvinden als de bouw van de Jonkvrouw gerealiseerd is en
zowel Losweg als Tournooiveld heringericht zullen worden
Parkeren Laan van Tolkien
Na enige tijd van afwezigheid is dit onderwerp weer boven tafel gekomen.
Overleg met de Gemeente, die hierover ook een brief aan de bewoners geschreven heeft , en eigen
waarnemingen, hebben er toe geleid dat er een afspraak is gemaakt met de vereniging van Eigenaren
van de Laan van Tolkien om in het voorjaar tijdens hun ledenvergadering als Belangenvereniging
aanwezig te zijn en dit punt nogmaals te bespreken.
Toegang tot Milieustraat/het Goed
Ondanks inspraak, gesprek met de Wethouder en aandragen van mogelijke alternatieven blijft de
Gemeente bij het oorspronkelijke plan en wordt er geen aangepaste en veiligere oversteek op het
Emopad voor voetgangers en fietsers aangelegd.
Na alle tijd die hieraan besteed is, is dit een teleurstellend resultaat.
Herinrichting Diepe Vaart
De Gemeente is voornemens de Diepe Vaart tussen Papenvoort en de Gildestraat opnieuw in te richten.
Het huidige breedte van de weg gecombineerd met de parkeerhavens is niet geschikt voor fiets- en
autoverkeer. Tevens zal bekeken worden wat er aan de verkeersveiligheid m.b.t de St. Jozefschool
verbeterd kan worden.
Gesprek tussen de St Jozefschool en de Belangenvereniging is al gestart teneinde zoveel mogelijk
aandachtspunten te verzamelen alvorens het overleg met de Gemeente te starten.
Kruispunt Eindhovenseweg-Losweg
Reactie van verkeerslichten op buspassage richting Geldrop/Mierlo laat te wensen over, rood licht voor
fietser richting Losweg/Papenvoort duurt veel te lang. Is gemeld bij de Gemeente maar verbetering nog
niet merkbaar.

COMMISSIE MILIEU

Het jaar 2015 heeft voor de cie. milieu en de Belangenvereniging Zesgehuchten een verlies
opgeleverd in het overlijden van de heer Ruud Tijburg, een zeer betrokken en kundig man voor o.a.
“zijn” Beekweide.
Ook heeft dit jaar een nieuwe en gemotiveerde voorzitter opgeleverd. Theodoor Scheerder heeft na
ampele overwegingen toegezegd om de cie milieu te gaan leiden. Tevens heeft hij aangegeven te
willen participeren in het platform “Duurzaam Geldrop-Mierlo”, dat de gemeente adviseert over
milieuzaken.
In het afgelopen jaar heeft de cie zich bezig gehouden met o.a. een inventarisatie van de
bomenoverlast. Hierna zijn gesprekken met de gemeente opgestart. Een van de resultaten hiervan is
een bijeenkomst van aanwonenden met de gemeente geweest over de groenherinrichting van een
gedeelte van de Bronzenwei.
Wij hebben geparticipeerd in de werkgroep over de toekomst van de Smelen.
Actie loopt door naar 2016.
Vanuit duurzaam Zesgehuchten hebben wij voor het komende jaar de intentie om de bewoners van de
Beekweide die gebruik hebben gemaakt van de woningisolatie actie middels een enquête naar hun
bevindingen te vragen.
Wij hebben vanuit de energiewerkgroep de monitoring verricht over een groep van 7 huishoudens met
geïnstalleerde zonnepanelen. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat de z.g. dunne filmpanelen qua
opbrengst de traditionele silicium ruimschoots verslaan. Samen met de energie coöperatie “Morgen
groene energie” zoeken wij naar criteria om een betrouwbare leverancier te selecteren. Ook hiervan
houden wij u op de hoogte.
Wij hebben als commissie mede inbreng gehad in het beleidsplan van de Brabantse Milieu Federatie.
Tevens hebben wij het provinciale energiecafé bezocht en daar onze inbreng gegeven aan een
energie neutrale omgeving in de themabijeenkomst “Smart and Green mobility.
Een van de eerste taken die de nieuwe voorzitter op zich heeft genomen is de inventarisatie van de
knelpunten. O.a. zijn aan de orde geweest de bodemvervuilingen aan de Papenvoort en de
Beekweide. Ook de herinrichting van de milieustraat t.a.v. het inzamel en recycling proces kunnen op
zijn belangstelling rekenen.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID

Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan.
In het verslagjaar 2015 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
2
3

Contacten
Het BPP heeft contacten met de gemeente (dhr. A. Matheussen en mevrouw K. Denton van de
afdeling burgerzaken en welzijn), en met de politie, wijkagent dhr. J. den Ouden.
Vanuit de gemeente probeert men eenmaal per jaar de vergadering te bezoeken. De heer 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, dhr. Link (sedert sept. 2015) die veiligheid in zijn
portefeuille heeft zitten.

Van elke vergadering gaat een verslag naar de coördinatoren, de Belangenvereniging Zesgehuchten,
burgemeester dhr. B. Link, dhr. A. Matheussen, mevrouw K. Denton en de heer
J. den Ouden.
Acties waren:
1.. Schoonmaakactie 21 maart 2015
Met 6 personen, te weten 4 coördinatoren en 2 wijkbewoners, werden tijdens deze zeventiende
schoonmaakactie 4 grote vuilniszakken 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 ruim 1m3 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. Sinds 2013 heeft ook de heer E. van Hout zitting in het
buurtpanel van Samen…werkt.
3. Verlichting achterpaden
Wij blijven bewoners stimuleren tot het aanbrengen van meer verlichting; er vindt nog steeds
uitbreiding plaats.
4. Actie schilderen garagedeuren Hertogenlaan- Zuid en blok tussen Paladijnstraat en Drossaardstraat
Helaas heeft er in 2015 geen uitbreiding meer plaatsgevonden. Wegens deze teleurstellende
resultaten, zullen wij ons niet meer met dit onderwerp bezig houden. De gemeente kan de eigenaren
alleen dwingen indien de volksgezondheid in het geding is.
5. 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. Dit jaar zijn er zelfs
enkele bekeuringen uitgedeeld aan de overtreders. Aanspreken door wijkbewoners levert helaas
nogal vaak onaangename reacties op!
6. Zwerfvuil
De hoeveelheid, voornamelijk geproduceerd door hangjongeren (basketbalveld !), wisselt. Ondanks
het alcoholverbod worden door ons zeer regelmatig bierflesjes/blikjes aangetroffen.
7. Bromfietsoverlast
Het illegaal gebruik van het fietspad door de Beekweide door bromfietsers, wordt mede door ons
bewaakt.
8. 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.
9. Bewaken (geluids)overlast evenementen Beekweide
Dit jaar zijn geen evenementen gehouden.
10. Volgen bebouwing stationsgebied, project Jonkvrouw
Wij zullen nauwlettend de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden.
Met name hopen wij op een veilige oversteek naar de stationstunnel.
11. Wij, en vele met ons, zijn erg blij met de aanleg in april van het nieuwe brede fietspad door de
Beekweide, dat onderdeel vormt van de doorgaande fietsroute.
12. Op dit moment worden, op ons verzoek, snelheidsmetingen verricht op het Tournooiveld.
13. Vanwege ernstige slijtage is het blauwe klimrek (klimspin) op de Beekweide verwijderd.
De belangenvereniging Zesgehuchten overlegt met de gemeente wat de mogelijkheden zijn.
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).
Er is sprake van weinig vandalisme.
Acties in de toekomst
1. Volgen van de gemeente met betrekking tot contrôle 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 2016.
3. Buurtpreventiecontrôle-actie in voorjaar 2016
4. Het houden van een wijkschouw (eerst een enquête: hebt u een goed idee, wat stoort u in de wijk,
wat kan beter enz.)

Mede dankzij de inspanning van de coördinatoren en de alertheid van de wijkbewoners, functioneert
het BPP Beekweide-Zuid vrij goed. Dit komt ook 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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