JAARVERSLAG BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN 2016
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 toekomst gebouwen Josephinehof, buurtcontactpunt, 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 2016 bedroeg 1361.
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 raadskamers 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,
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 is 4 maal bijeen geweest in een gepland overleg, tw 22-03, 21-06, 20-09 en 13-12-2016,
resp de 67, 68, 69 en 70ste maal.
De rode draad door deze bijenkomsten was de frustratie dat het ons nog steeds niet gelukt was een
voorstel en uitwerking te doen van een (verlaat) lustrumcadeau voor het 25 jarige bestaan van de
Belangenvereniging Zesgehuchten.

Verder heeft de cie actief meegewerkt aan de invulling van “8 Ommetjes” onder de supervisie van
het IVN Geldrop.
Ook de invulling van de speelplek op de Beekweide (waar de klimpaal verwijderd is) i.s.m. de
kinderen van de st. Josefschool heeft onze aandacht gehad.
De situatie rondom de verlenging van het contract van de Smelen met de Laco werkgroep heeft ons
de nodige inspanning gekost.
Het afgelopen jaar hebben wij onze inbreng in de klankbordgroep “de Jonkvrouw” t.a.v. voorgenomen
bouw op het Tournooiveld gehad op de aspecten vormgeving, indeling, verkeersafwikkeling etc.
De adviezen van de commissie hebben als input gediend voor de besluitvorming in het bestuur van
de Belangenvereniging Zesgehuchten.

COMMISSIE VERKEER

De commissie Verkeer is in 2016 drie maal bijeen gekomen.
Behandelde punten o.a.
Parkeren Laan van Tolkien
Voorjaar 2016 is de parkeer situatie en mogelijke wijzigingen daarin op de vergadering van de
vereniging van Eigenaren van de Laan van Tolkien besproken.
Het resultaat is dat men de situatie niet gewijzigd wil zien en alles dus bij het oude blijft.
Toegang tot Milieustraat / het Goed
Nieuwe situatie veroorzaakt geen opstoppingen meer op het Emopad maar is voor voetgangers/fietsers
niet echt een verbetering.
Helaas is het voor fietsers zelfs onveiliger geworden omdat men over het industrieterrein tussen de
vrachtauto’s moet door laveren om bij de milieustraat te komen.
Herinrichting Diepe Vaart
Plannen voor de herinrichting zijn gereed. Meer aandacht voor fietser en beter
zicht bij uitgang fietsenstalling St Jozefschool.
De korte drempels op de Diepe Vaart worden vervangen door een langere versie.
Kruispunt Eindhovenseweg-Losweg
Nieuwe detectielussen hebben het euvel van veel te lang rood na bus passage wel verminderd, maar
optimaal is het nog niet.
Gemeente en leverancier van de apparatuur blijven zoeken naar een optimale oplossing.
Varkensruggen Tarweland-Roggeland-PJ Zweegersplein
Op verzoek van bewoners is deze zaak nogmaals aangekaart bij de Gemeente.
Hoewel er nog geen toezeggingen zijn gedaan, zijn we voorzichtig optimistisch
over oplossing van deze zaak.
COMMISSIE MILIEU
De commissie milieu van de Belangenvereniging Zesgehuchten is in het afgelopen jaar 2016 4X
regulair bijeen geweest en wel op 22-03, 21-06, 20-09 en 13-12 2016.
Jammer genoeg is in de loop van 2016 gebleken dat de vol enthousiaste begonnen nieuwe voorzitter
zijn functie in de loop van 2016 heeft moeten neerleggen i.v.m. zijn drukke werkzaamheden.
De ex-voorzitter heeft zijn taken overgenomen en ook het lidmaatschap van het platform Duurzaam
Geldrop-Mierlo van de gemeente.
Eén van de meest markante zaken van 2016 is de verhoging van de inspanningen die de
gemeenteraad van Geldrop-Mierlo in de begrotingsbehandeling voor de komende vier jaren heeft
besloten. Het energie neutrale karakter van Geldrop-Mierlo zou reeds voor 2050 gestalte moeten

krijgen en daarvoor zijn extra middelen uitgetrokken om de gebouwen energie neutraal te maken en
de ter beschikking staande gelden hiervoor verhoogd.
Ook niet onvermeld mag blijven de aanpassing van de milieustraat en de aanvang van de uitvoering
van saneringswerken voor de vervuiling op Papenvoort.
De situatie rond de contractverlenging met Laco over het gebruik van de Smelen is door ons
nauwlettend gevolgd.
In de tweede helft van het afgelopen jaar hebben wij ons bemoeid met het niet meer plaatsen van de
bladkorven. Gesprekken met de gemeente hebben geleid tot het in een bepaalde periode gratis
aanbieden van de groenbak incl. tuinafval.
Wij hebben onze twijfels geuit over de opbrengsten door deze methode omdat er meer capaciteit voor
het blad ruimen in de openbare ruimte moest worden ingezet.
Nog lopende is een onderzoek naar de haalbaarheid van de vooraankondiging van de veeg- en
borstelroutes. U krijgt daar in de loop van 2017 uitsluitsel over.
Verder hebben wij na een oproep inmiddels een werkgroep gevormd voor de herinrichting van het
groen op de Beekweide en omgeving Jonkvrouw. Deze kan de klankbordgroep van advies dienen.

BUURTPREVENTIEPROJECT BEEKWEIDE-ZUID

Het Buurtpreventieproject (BPP) is in januari 1996 van start gegaan, en bestaat dus reeds 20 jaar.
In het verslagjaar 2016 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
2
3
3
3
3

Contacten
Het BPP heeft contacten met de gemeente (mevrouw K. Denton en dhr. A. Matheussen van de
afdeling burgerzaken en welzijn), en met de politie, wijkagent dhr. J. den Ouden.
Mevrouw K. Denton en dhr. J. den Ouden bezoeken in principe iedere vergadering.
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, 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 19 maart 2016
Met 10 personen, te weten 3 coördinatoren en 7 wijkbewoners, werden tijdens deze achttiende
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 gebiedsgericht werken twee maal per jaar.
Tevens werd ruim 1m3 takken uit het park verzameld.
2. Deelname aan het project “gebiedsgericht werken” (voorheen 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. H. Lochs regelt 2 maal per jaar een schoonmaakactie, in mei en november.
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
In september en oktober zijn de garagedeuren van de boxen tussen de Schout- en Schepenenstraat
(zuid-zijde) en tussen de Drossaard- en Paladijnstraat (noord-zijde)
geschilderd, tot vreugde van velen.

5. Honden(poep)overlast
Helaas is er nog altijd sprake van loslopende honden, ook bij de speelgelegenheden en ondanks de
mooie omheinde hondenlosloopplaats, en hondenpoep op plaatsen waar het niet thuishoort
Aanspreken door wijkbewoners levert helaas nogal vaak onaangename en brutale reacties op. Een
reden te meer om streng te handhaven.
6. Zwerfvuil
De hoeveelheid, met name 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. Buurtpreventiecontrôleactie
Op ons verzoek is op 08-03 deze actie gehouden, en wel van 08.00 uur-09.00 uur in de ochtend, een
tijdstip waarop de ouders/verzorgers kinderen naar school brengen. 176 woningen, bergingen en
poorten werden gecontroleerd. Diverse daarvan waren niet afgesloten; daar werden voetstapjes
achtergelaten.
10.Starten WhatsApp buurtpreventie
Dit is een burgerinitiatief in het kader van buurtpreventie.Elders zag men hierdoor het aantal
woninginbraken met 50% dalen. De WhatsAppmessenger is een app, waarmee gratis berichten
worden verzonden via de mobiele(smart)telefoon. Groepen worden aangemaakt en deelnemers
kunnen onbeperkt afbeeldingen, video’s en geluidsopnames sturen. Plannen van verdachte personen
worden zo verstoord. Blijf daarbij altijd aangifte doen. De gemeentelijke ondersteuning komt in de
vorm van borden met de tekst: attentie buurtpreventie WhatsApp.
Op 22-11 vond de eerste bijeenkomst plaats met 10 van de 40 deelnemers.
Onze website zal worden ondergebracht bij het digitale platform zesgehuchten (zie punt 16).
Inmiddels is de groep aangemeld op de landelijke site www.wabp.nl.
11.Overlast jongeren
Op het Tournooiveld tegenover de Baljuwstraat, en in het appartementencomplex aan de Schoutstraat
vond overlast plaats. Inschakelen van respectievelijk J. den Ouden (en overleg met de
belangenvereniging zesgehuchten) en de jongerenwerker (door J. den Ouden), is de overlast
teruggedrongen.
12. Bewaken (geluids)overlast evenementen Beekweide
Op 16 t/m 18 september vond Sterrenslag plaats. Op ons verzoek in een brief dd 17-07, zijn op 16-09
geluidmetingen verricht vanaf een balkon van een appartement in de Schoutstraat, grenzend aan het
festivalterrein. Uit een brief dd. 26-09 is gebleken dat de normen niet zijn overschreden.
13. Volgen bebouwing stationsgebied, project Jonkvrouw
Wij zullen nauwlettend de nieuwe ontwikkelingen op dit gebied in de gaten houden. Door enkele
coördinatoren is in april een informatieavond, belegd door de belangenvereniging zesgehuchten,
bijgewoond.
14. Plaatsing speeltoestellen
Op de voormalige locatie van het grote blauwe klimrek, zijn op 22-09 een 6-tal speeltoestellen
geplaatst. Dit na overleg met de gemeente, kinderen en ouders, een raadslid woonachtig in de wijk en
de belangenvereniging zesgehuchten. Er wordt dankbaar en frequent gebruik van gemaakt.
Wat betreft de plaatsing van een pannakooi op het basketbalveld, is na overleg door de gemeente met
de omwonenden (geadviseerd door de belangenvereniging Zesgehuchten) besloten om deze (nog)
niet te plaatsen.
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 rustige wijk. Doel: trend eruithalen (b.v. meer inbraken  iets mee doen).
Er vindt weinig vandalisme plaats.
16.Digitaal platform zesgehuchten
Het gemeentebestuur juicht dit platform, opgericht door een aantal wijkbewoners en technisch
mogelijk gemaakt door OnsPlatform Eindhoven, toe en ondersteunt het inhoudelijk en financieel.
Doel is het informeren van de wijkbewoner over en laten delen in de activiteiten in de wijk,
bijvoorbeeld het vinden van iemand met dezelfde hobby, het aankondigen van activiteiten maar ook
het regelen van cameratoezicht op parkeerplaatsen bij woningen. Het kan ook door verenigingen en
organisaties worden gebruikt.

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 2017.
3. Het houden van een wijkschouw (eerst een enquête: hebt u een goed idee, wat stoort u in de wijk,
wat kan beter enz.)
4. Het vergroten van het gebied waarin WhatsAppbuurtpreventie plaatsvindt.
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 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! Hopelijk doet ook de
buurtpreventiecontroleactie zijn werk. Helaas is nog niet iedereen doordrongen van het belang
van het politiekeurmerk veilig wonen.
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