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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 25 januari 2007

Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Jan Feijen, Hans de Greef, Marc Haarler, Piet
Leenders, Adriaan van der Velden, Louk van den Wildenberg, Mieke Campman;
buurtbrigadier Frans van den Oord, alsmede een 29-tal, op de presentielijst aangetekende,
leden.
Afwezig met kennisgeving: bestuursleid: Hans Timmermans en kandidaat-bestuurslid: Wim
Hoefman; Van Stratum Electrotechniek, hr. Notten, hr. Senal, wethouders.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
-

Mededelingen
Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2007, lijst medewerkers, jaarverslag en
financiële stukken kan een ieder pakken.
Henk vraagt of belangstellenden voor verspreiding van het infobulletin zich willen
opgeven bij Mieke.
De BZ is ook op zoek naar iemand die iets voor de commissie milieu zou kunnen
betekenen. Kandidaat-bestuurslid Wim Hoefman heeft aangeboden de kar hiervoor te
trekken.
Het kunstwerk, dat vorig jaar was vernield is inmiddels herplaatst.
We gaan langzaam toe naar het 20-jarig bestaan. Bij elk lustrum is er iets gerealiseerd
voor de gemeenschap. Mocht iemand ideeën hiervoor hebben of willen meedenken
hierover: graag.
Het forum op de website wordt de laatste tijd niet goed bezocht. Een idee van een
bewoner op de site geplaatst: rubriek waarin dingen te koop of te ruil worden
aangeboden en waarin men kan aangeven naar iets op zoek te zijn.

3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 2 februari 2006
Anton van der Hijden n.a.v. pag. 1: er is een brief verzonden met verzoek om de
buurtbrigadier meer in de wijk te laten zijn. Is dat gelukt? Frans zal dit zelf in de tweede helft
van de vergadering toelichten.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag heeft iedereen kunnen pakken.
Henk licht de kwestie Rielsedijk toe, nu hierover de laatste tijd wat commotie in de pers is
geweest:
De BZ is altijd tegenstander geweest van verdere bebouwing. Het is landschappelijk zonde om
daar verder te gaan bouwen; dat vinden ook milieu-organisaties. Ten westen van de
Gijzenrooiseweg zou niet meer gebouwd moeten worden. In 1991, toen de kwestie van
bebouwing weer speelde, heeft de BZ overleg gehad met alle politieke partijen. De DGG was
aperte voorstander van bebouwing. De BZ werd toen zwaar onder druk gezet om af te zien
van het maken van bezwaar tegen verdere bebouwing van de Rielsedijk. De BZ is toch in
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verweer gegaan, evenals diverse milieu-organisaties. De provincie besliste dat er niet
gebouwd mocht worden omdat het buitengebied betreft. De eigenaren van de grond zijn toen
in beroep gegaan bij de Raad van State. Ook de Raad van State heeft om dezelfde reden
bepaald dat er niet gebouwd mocht worden. Rond de bebouwing is het enige jaren stil
geweest, maar nu komt het weer boven. Hoe komt dat nu? Enige jaren geleden is er een
aanvraag ingediend voor aanleg van een golfterrein. Deze aanvraag kon niet gehonoreerd
worden omdat het hier buitengebied betrof. Daarop heeft de gemeente een voorstel gedaan
om van het buitengebied "binnengebied" te maken. Wij waren hierop tegen, want als er een
golfterrein mag komen, heb je ook kans dat er woningbouw gepleegd mag worden. Deze
procedure hebben wij verloren. Wij zijn hierop in overleg gegaan met de voorzitter van de
golfclub. Wij hebben ons bezwaar niet gehandhaafd omdat het gebied toch "binnengebied" is
geworden; ook waren er bewoners die voor de aanleg van een golfterrein waren. Wel hebben
we gezegd dat als er plannen voor bebouwing komen, we bezwaar zullen maken. Onze
vereniging bestaat circa 18 jaar, met veel mensen die al lang in het bestuur zitting hebben. De
politiek wordt vaker gewisseld, er is een samengaan met Mierlo geweest. Dus het historisch
besef is vrij gering. Wij hebben daarom de hele historie op papier gezet en als bijlage bij ons
bezwaarschrift gevoegd. Wij zagen wel dat er een bepaalde politieke partij zich steeds sterk
maakte voor woningbouw. Een toezegging van lang geleden aan de grondeigenaren is nu pas
naar boven gekomen. Als wij op de hoogte waren geweest van deze toezegging, hadden wij
deze wellicht laten meewegen in het al dan niet indienen van bezwaar. Wij hebben nooit meer
gezegd of gedaan dan het bezwaarschrift indienen zoals dit er nu ligt. Een partij heeft zich dat
bijzonder aangetrokken: DGG. Wij hebben nooit namen van mensen genoemd. Naar onze
mening is er niets veranderd aan het landschap sinds de Raad van State heeft uitgesproken
dat het landschappelijk zonde is om daar te bouwen.
We hebben vanavond een brief gekregen van de voorzitter van de golfclub, waarin hij o.a.
vraagt in hoeverre de BZ communiceert, of er openheid van zaken is, om een inventarisatie te
houden van voor- en tegenstanders van verdere bebouwing aan de Rielsedijk, of wij met een
positieve insteek met de golfclub willen samenwerken en om in ons volgende infobulletin te
vermelden dat zowel hij als de vorige voorzitter van de golfclub de BZ altijd correct heeft
geïnformeerd. Henk: wij hebben altijd openbare vergaderingen, geven infobulletins uit,
beheren een website; hoe zouden we meer openbaar moeten zijn? Naar het gevoel van Henk
hebben we altijd correct tegenover elkaar gestaan; een verwijt is niet aan de orde.
Na wat discussie wordt geconcludeerd dat de ALV onderschrijft dat het bestuur representatief
is voor de vereniging, er geen discussie meer bestaat over het golfterrein en dat de BZ tegen
verdere woningbouw aan de Rielsedijk blijft.
Jan de Vries: het heeft hem gestoord dat expliciet namen zijn genoemd in de krant. Henk: de
BZ heeft nooit namen genoemd en heeft hierover inmiddels een artikel in
Middenstandsbelangen laten opnemen.
Henk stipt nog enkele andere zaken aan waar de BZ zich mee bezig heeft gehouden:
•
Zweegersplein onder de loep genomen: hier is inmiddels een alcoholverbod.
•
Er wordt meegedacht over de herinrichting van Papenvoort.
•
WMO.
•
Geluidsoverlast A67 willen we op agenda hebben.
•
Geluidsoverlast Eindhovenseweg.
•
Tal van grotere en kleinere verkeersmaatregelen: wij zijn niet verantwoordelijk voor de
aard van de voorzieningen in Genoenhuis. We hebben gezegd: Genoenhuis moet
woongebied zijn. Dit had niet met zoveel hobbels hoeven te gebeuren.
•
Pannakooi Laan van Tolkien.
•
Gymzaal Genoenhuis: gaat gebouwd worden.
•
Energiemeters, die men kan lenen.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Hans de Greef geeft een korte toelichting op de stukken: 'inkomsten-uitgaven 2006', 'balans'
en 'begroting 2007'.
Op een desbetreffende vraag wordt geantwoord dat het kunstwerk '6G' van de gemeente is,
en derhalve niet door de BZ hoeft te worden verzekerd tegen vernieling.
Onlangs is een verzekering afgesloten voor aansprakelijkheid van het bestuur. Al langer
hebben we een vrijwilligersverzekering, die aangeboden wordt door de gemeente.
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Mevrouw Van Rooijen leest namens de kascontrolecommissie (die naast haar bestond uit
mevrouw Roovers (Klaverland) en de heer Van Dijck (Gloin) ) een verklaring voor: de
boekhouding is akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit Nel Roovers (Klaverland), Anton
van der Hijden (Schepenenstraat) en Harie Lochs (Drossaardstraat).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
Dit jaar is getracht de bewoners wat individueler te benaderen door hen op naam aan te
schrijven. Dit is helaas niet vlekkeloos verlopen. Diverse reacties gehad van aanschrijvingen
op naam van vroegere bewoners.
7.
Verkiezing bestuur
De zittende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Wim Hoefman heeft zich gemeld
als kandidaat voor het bestuur. Alle leden worden her-/gekozen.
8.

Na de pauze verwelkomt Henk Bos enkele gasten.

9.
Beleid 2007
Een van de dingen die al sinds jaar en dag de aandacht heeft, is de veiligheid. Is overal aan
de orde. Het heeft in het afgelopen jaar geleid tot het verbod van alcoholgebruik op bepaalde
plaatsen. We promoten het altijd om buurtpreventieprojecten op te zetten. Frans van den Oord
is buurtbrigadier in Zesgehuchten. Hij is altijd aanwezig op onze bestuursvergaderingen.
Toelichting Frans van den Oord: het is de bedoeling dat hij voor 80% van de tijd in de wijk
aanwezig is. Dit lukt nog niet altijd. De organisatie is nog niet helemaal zoals die moet zijn.
Een ander probleem is de grote uitstroom van medewerkers die met pensioen gaan. Dit jaar
stromen in deze regio 220 nieuwe studenten in. De opleiding duurt 4 jaar. Opleiding na
indiensttreding kost ook tijd.
Evaluatie 30-km. zones. Wij zijn voorstanders van inrichting als 30-km. zone. Of je uiteindelijk
gelukkig moet zijn met alle drempels is maar de vraag. Het had misschien ook anders
ingericht kunnen worden.
Onlangs is zonder vooraankondiging of overleg een pannakooi aan de Laan van Tolkien
geplaatst. Dit heeft ogenblikkelijk na plaatsing geleid tot een stroom van klachten richting BZ.
Jammer dat geen overleg heeft plaatsgevonden. De gemeente heeft voor deze plaats
gekozen omdat men op voorhand klachten kreeg uit de wijk waar de pannakooi oorspronkelijk
was gepland. De gemeente heeft laten weten een bijeenkomst met bewoners te organiseren.
De gemeente heeft 'adoptie wethouders' aan wijken toegekend: in elke wijk zal een wethouder
zich actief bemoeien met het welzijn van die wijk. Bij de problemen onlangs met het
Zweegersplein hebben we geen wethouder gezien. Hopelijk gaat dit goed gestructureerd
worden.
We willen het toch weer eens hebben over geluidwerende voorzieningen A67.
Voor de pauze is gebleken dat de aanwezige leden achter de koers van het bestuur van de BZ
staan om tegen verdere bebouwing aan de Rielsedijk te blijven. Wij vinden dat de situatie niet
gewijzigd is en dat verdere bebouwing/aantasting van het landschap onacceptabel blijft.
Stationsgebied. Er zijn plannen om Josephinehof te verplaatsen naar het stationsgebied.
Hr. Maasakkers: vorig jaar een weddenschap afgesloten: Op 1 januari jl. zou er bij Albert Heijn
in Genoenhuis een kratje bier gekocht kunnen worden. De supermarkt is echter nog steeds
niet open, hetgeen betekent dat de BZ een kratje bier van hem tegoed heeft.
We streven er ook weer naar om met iedereen goed overleg te hebben, met politieke partijen,
de gemeente, de NS, bedrijven etc.
Anton van der Hijden: Tournooiveld/Losweg is 30-km. zone. Moet de gemeente niet wat aan
de inrichting van deze straten doen? Het zal nog wel enkele jaren duren voordat hier iets aan
wordt gedaan. Marc Haarler neemt dit mee in de commissie verkeer.
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Paaltjes Hoog Geldrop: de helft van de paaltjes zal worden weggehaald. Een deel is al weg,
het andere deel moet nog worden verwijderd.
We hebben de gemeente gevraagd om zogenaamde 'varkensruggen' te plaatsen op de
parkeerplaatsen op het kerkplein, om te voorkomen dat auto's op het voetpad parkeren.
Overlast vrachtwagens Brekelmans/Janssen. Men maakt meer herrie dan is toegestaan. De
gemeente heeft een dwangsom opgelegd bij overschrijding van de geluidsnorm. Mevrouw Van
Rooijen meldt dat de overlast al aanzienlijk minder is. Men rijdt nu ook niet voor 6.00 uur weg.
Dat scheelt al veel.
10. Rondvraag
Geen
11. Sluiting
22.00 uur.

Vastgesteld d.d.

H.W. Bos
Voorzitter

2008

M.J. Campman
notulist

