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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 23 februari 2016

Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Hans de Greef, Marc Haarler, Anton v.d. Hijden, Ton
Kropff, Piet Leenders, Adriaan van der Velden, Mieke Campman en 16 leden, zoals op de
presentielijst aangetekend.
Afwezig met kennisgeving: bestuursleden Hans Mutsaers en Hans Timmermans en erelid/oud
bestuurslid Louk v.d. Wildenberg.

1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom, stelt
de bestuursleden voor en presenteert de agenda.
2.
Mededelingen
•
Buurtbrigadier Johan den Ouden zou vanavond aanwezig zijn, maar heeft moeten
afzeggen.
•
We hebben 1 bestuurslid minder dan vorig jaar: Louk v.d. Wildenberg heeft besloten om
zich terug te trekken. Er hebben zich geen nieuwe kandidaten voor het bestuur gemeld; ter
vergadering melden zich ook geen nieuwe kandidaten.
•
Verzocht wordt de presentielijst te tekenen. Jaarverslag, verslag ALV van vorig jaar en
vergaderschema is op de website van de BZ te vinden. Er zijn enkele exemplaren aanwezig
voor degenen die niet over internet beschikken.
3.
Verslag algemene ledenvergadering 27.3.2015
Geen opmerkingen. Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Penningmeester Hans de Greef geeft een toelichting op de financiële stukken: inkomstenuitgaven 2015, balans 2015 en begroting 2016. Financieel zijn we zeer gezond.
Namens de kascontrolecommissie - Karen de Jong en Johnnie Leenders - meldt
laatstgenoemde dat de boekhouding in orde is bevonden. De penningmeester wordt décharge
verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit Karen de Jong (Drossaardstraat)
en Thérèse Broekhuisen (Grasland).
5.
Voorstel contributie 2017
In al de jaren van het bestaan van de BZ is de minimum contributie € 2,27 (5 gulden). Het
voorstel om dit ook voor 2017 te handhaven wordt aangenomen.
6.
Verkiezing bestuur
De zittende 10 bestuursleden worden zonder stemming herkozen.
Mw. de Jong: stel dat haar man interesse krijgt in een bestuursfunctie, kan hij zich dan alsnog
melden? Ja, natuurlijk; hij kan zich altijd bij het huidige bestuur melden en ook een poos
meelopen als hij dat zou willen.
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7.
Verslag lopende projecten en actiepunten commissies / inbreng actiepunten leden
We hebben diverse commissies (verkeer, algemene zaken, milieu) en projectgroepen (zoals
Jonkvrouw, zwembad de Smelen) binnen onze vereniging.
Algemene zaken Henk Bos namens Hans Timmermans: o.a. bezig geweest met het cadeau
voor het 25-jarig bestaan BZ. Het oorspronkelijke idee voor een kunstwerk met 6 nimfen in de
IJzeren Man is voornamelijk niet doorgegaan omdat de gemeente alle verantwoordelijkheden
bij de BZ neerlegt. Nu bezig met een wandeling door Zesgehuchten met daarbij de markante
punten aangegeven. Er is ook een idee ontvangen van een bewoner om iets te doen in
Genoenhuis m.b.t. de namen uit de boeken van Tolkien.
Jonkvrouw. Marc Haarler: van 2000 tot 2010 heeft een plan gecirculeerd voor de bouw van
flats in een vrijwel dichte lijn van 4 tot 6 bouwlagen. Ook was een vijver gepland; dat vond een
groot deel van de buurt erg onveilig. Vervolgens is in 2014 een ander plan gepresenteerd;
hierin was ook een vrij kolossale bebouwing opgenomen. Alleen de vijver was uit het plan
verdwenen. Veel appartementen met een oppervlakte van 70-100 m2 en hoofdzakelijk sociale
woningbouw. De BZ heeft hierover de mening van bewoners gepeild: men liet ons weten dat
het te grootschalig en massaal was, te hoog, niet bij de inkomens paste, dat de ontsluiting
problematisch was en er waren twijfels over de veiligheid. Maar men liet ook weten dat er wel
behoefte is aan goede huisvesting voor 55-plussers uit Zesgehuchten. We zijn daarom in
gesprek gegaan over het plan en er is een klankbordgroep gevormd met o.a. de BZ, een
groep bewoners uit omliggende straten en bewoners van de Parallelweg. Er is een aantal
klankbordvergaderingen geweest en we komen steeds dichter bij een acceptabele oplossing.
Dhr. Dopper: er voetballen regelmatig jongeren op de parkeerplaatsen langs het
Tournooiveld. Is daar rekening mee gehouden in het nieuwe plan? Antwoord: In het huidige
plan is hier geen ruimte voor. Dhr. Dopper vindt het jammer dat ook niet iemand uit die groep
is gevraagd om mee te denken.
De Smelen. Henk Bos: de gemeenteraad heeft gezegd de subsidie aan De Smelen te gaan
stopzetten. De eigenaar van het zwembad heeft daarop laten weten het zwembad misschien
te gaan sluiten. We hebben een projectgroep opgericht van bestuursleden BZ en bewoners:
als het bad niet behouden kan blijven, wat gaat er dan met het gebied gebeuren, gaat het
verpauperen of gaat er iets nieuws gerealiseerd worden? Inmiddels heeft eigenaar Laco laten
weten het bad wel open te willen houden, maar dan wel subsidie dient te krijgen of hij moet de
mogelijkheid krijgen om het gebied naast het zwembad rendabel te maken, bijv. het realiseren
van zorgwoningen of iets dergelijks. Er hebben inmiddels wat gesprekken plaatsgevonden en
de gemeente heeft een bureau opdracht gegeven om onderzoek te doen.
Verkeer. Ton Kropff: met gemeente overleg gepleegd over oplossing verkeersstromen tijdens
aanleg busbaan Gijzenrooiseweg. Is goed opgelost.
Fietspad over de beekweide is mooi geworden; is nog niet af bij het spoor, maar dat wacht op
de bouw van de Jonkvrouw.
In overleg met de vereniging van eigenaren Laan van Tolkien in de grote bocht over een
parkeerprobleem aldaar.
Toegang milieustraat en Het Goed. Wij pleiten voor een goede, veilige oversteek over het
Emopad voor fietsers en voetgangers. We hebben ideeën aangedragen als: middenberm en
fietspad een beide kanten van het Emopad. Alles hangt echter op het geld, dus er kan niets
veranderd worden.
Herinrichting Diepe Vaart tussen Papenvoort en Gildestraat. Fietsers worden regelmatig in de
berm gereden en fietsen daarom vaak op het trottoir. De St. Jozefschool heeft gevraagd of wij
gezamenlijk kunnen optrekken.
Kruispunt Eindhovenseweg - Losweg; als de bus uit Eindhoven komt, mag deze doorrijden en
springen alle andere lichten op rood. Dan duurt het vervolgens erg lang voordat de lichten
weer op groen springen. Er schijnt een lus in de weg niet goed te werken. Er zal verbetering in
komen.
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Mevr. Verhoeven: op de hoek van het kerkplein en de Rielsedijk staat vaak een auto
geparkeerd, zodat de toegang tot de Rielsedijk bemoeilijkt wordt. Is het niet mogelijk om hier
een kruis op het wegdek te laten zetten, zodat er niet meer geparkeerd kan worden?
Op de parkeerplaatsen bij het station aan de centrumkant staat een kruis op de parkeerplaats
waar een afrit is voor rolstoelen. Aan de kant van Zesgehuchten is ook een afrit voor
rolstoelen; daar staat echter geen kruis op de parkeerplaats.
Milieu. Henk Bos namens Hans Timmermans: de commissie participeert in het platform
Duurzaam Geldrop, neemt deel aan de projectgroep De Smelen, heeft contact met gemeente
en provincie over bodemverontreiniging en volgt het groenplan van de Jonkvrouw. We hebben
in Theodoor Scheerder iemand gevonden die de kar wil trekken bij de commissie.
Dhr. Dopper: jammer dat wij de cultuur die we opgebouwd hebben met het scheiden van afval
weer kwijt dreigen te raken. Het werkt goed, dus waarom wijzigen? Het is nu betaalbaar voor
inwoners. Hij krijgt het idee dat er “handjeklap” wordt gedaan tussen gemeente en Cure.
Bomenoverlast. Henk Bos: naar aanleiding van onze desbetreffende vraag hebben we een
aantal klachten gekregen van bewoners over de last die zij hebben van gemeentelijke bomen.
We hebben dit bij de gemeente aangekaart. Het laten kappen van bomen is echter erg
moeilijk; moet je ook niet zo maar willen.
Wel vond ook de gemeente dat de groenstroken in de Bronzenwei aan een herinrichting toe
zijn. We hebben met gemeente en bewoners aldaar om de tafel gezeten en er is consensus
over een herinrichting. Het plan is rond en gaat in 3 fases uitgevoerd worden.
Energie. Henk Bos: gekeken naar mogelijkheden voor woningisolatie in de Beekweide. Ook
heeft er een project gelopen over de aanschaf van zonnepanelen. Inmiddels worden
opbrengsten gemonitord van enkele bewoners die zonnepanelen hebben aangeschaft.
Buurtpreventie. Anton v.d. Hijden: er is een buurtpreventieproject in Beekweide zuid. Een
maal per jaar wordt er een schoonmaakactie met buurtbewoners georganiseerd. Men
probeert overlast van hondenpoep - met name op de beekweide, waar veel kinderen spelen verpaupering en vandalisme tegen te gaan. Ook tracht men overlast van evenementen op de
beekweide te bewaken.
Whatsapp als buurtpreventie: hiermee is in verschillende gemeenten geëxperimenteerd. We
hebben de gemeente en de buurtbrigadier gevraagd hierover na te denken.
8.
Rondvraag
Mw. de Jong: het aantal leden loopt terug, de vereniging vergrijst. Misschien tijd om bewoners
te laten weten wie we zijn en wat we doen. Misschien een idee om een infobulletin te maken
waarin puntsgewijs staat wat de BZ zoal heeft gedaan in de afgelopen jaren.
Hr. Dopper: heeft nieuwe buren en daaraan uitgelegd wie en wat de BZ is.
Bewoner: brengt vaak blaadjes rond; valt hem op dat de huisnummers vaak onduidelijk zijn
aangegeven; zal voor hulpverleners ook lastig zijn.
9.

Sluiting 22.00 uur.

Vastgesteld d.d. 21 februari 2017

Henk Bos, voorzitter

Mieke Campman, notulist

