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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 26 januari 2012
Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Hans de Greef, Ton Kropff, Piet Leenders, Hans
Mutsaers, Adriaan van der Velden, Louk v.d. Wildenberg, Mieke Campman; buurtbrigadier
Joris Boumans, alsmede 16 leden, zoals op de presentielijst vermeld.
Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden Marc Haarler en Hans Timmermans.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
•
•
•
•

Mededelingen
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2012, lijst medewerkers, jaarverslag en
financiële stukken kan een ieder pakken. Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
Anton van der Hijden heeft zich kandidaat gesteld voor een bestuursfunctie.
Erelid Joop Dirkx is kort na zijn 90ste verjaardag overleden.
Evenals vorig jaar zijn de medewerkers van de BZ uitgenodigd voor een
nieuwjaarsreceptie op 5 januari jl. Deze receptie is door minder mensen bezocht dan
vorig jaar. We zullen nog bekijken of we dit volgend jaar herhalen.

3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 27 januari 2011
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag geeft een opsomming van de door de vereniging ontplooide activiteiten in het
afgelopen jaar. Een ieder heeft hiervan een exemplaar kunnen nemen.
Henk Bos belicht enkele zaken die vorig jaar hebben gespeeld:
•
Het project "samen werkt" is door de gemeente in gang gezet. Het heeft tot doel zo snel
mogelijk iets te doen aan problemen in de wijk door middel van intensief contact met de buurt.
Tot op heden werkt dit project redelijk goed. De BZ maakt hier deel van uit. Er is een
gebiedsregisseur: Karen Denton van de gemeente, en er komt nog een buurtpanel,
bestaande uit maatschappelijke organisaties. De gemeente wil het project uitbreiden over 4
delen van Geldrop en Mierlo. De BZ heeft het voordeel dat zij al een netwerk heeft; dat is in
andere gebieden niet het geval.
•
Vervangen aardlekschakelaars. Bij wijze van proef is vorig jaar bij 2 gezinnen een
nieuwe aardlekschakelaar geplaatst. Deze gezinnen hadden veel last van stroomuitval bij
onweer. De proef is geslaagd; we zijn in gesprek met een leverancier en hopen een gunstig
aanbod aan bewoners te kunnen doen. Jac van Stratum: zijn bedrijf is gevestigd aan het
Industriepark en doet in elektrotechniek. Hij zou de aardlekschakelaars tegen inkoopprijs
willen leveren.
•
We hebben een 'afvalcafé' georganiseerd: een gemeente-ambtenaar heeft voorlichting
gegeven over alles wat met afval te maken heeft. Was een bijzonder goede avond. Er kwam
veel nieuwe informatie voor de bewoners. Ook hebben we een avond in het teken van milieu
georganiseerd.
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•
We hebben met de gemeente gesproken over het kerkepad; dit pad liep parallel aan de
Rielsedijk, doch is nu afgesloten van de openbare weg. De bewoners hadden echter een
probleem omdat zij niet meer achter bij hun woningen konden komen. Inmiddels is een
oplossing in zicht.
•
We hebben veel reacties gekregen op onze vraag omtrent een eventuele nieuwe naam
voor Josephinehof. Vrijwel iedereen vond dat de naam Josephinehof behouden zou moeten
blijven. Wij gaan hier verder over in gesprek.
•
Kermiskampement Tournooiveld. We zijn drie maal bij de klachtencommissie geweest
en zijn drie maal in het gelijk gesteld. Het kampement gaat nu verplaatst worden.
•
Vrij veel last gehad van 'creek meadow' op de Beekweide wat betreft geluid en
achtergelaten rommel. Uitgebreid met de gemeente gesproken over het beperken van de
overlast.
•
Een 'buurtschouw' uitgevoerd: de wijk door geweest en op alle mogelijke punten
tekortkomingen bekeken; het ging meest om kleine ongerieven.
•
Met Hans Timmermans een goed gesprek gehad met de burgemeester over
hondenpoep. Wij hebben geopperd dat het beter zou zijn om mensen in burger erop uit te
sturen om te handhaven i.p.v. in uniform.
•
Grondwatervervuiling Gijzenrooi door een voormalige stortplaats. Er zijn dwingende
afspraken gemaakt om dit onder controle te houden.
•
We volgen de activiteiten van een werkgroep van o.a. NS en politie om de leefbaarheid
rond het station te bevorderen.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Penningmeester Hans de Greef geeft een toelichting op de financiële stukken: overzicht
inkomsten en uitgaven, balans en begroting 2012.
De uitgaven zijn € 242,82 hoger dan de inkomsten.
Balanstotaal: € 20.339,31. Als bank staat nog Postbank vermeld; dit moet worden gewijzigd in
ING.
De subsidie zal worden verminderd; het hiervoor begrote bedrag is dan ook niet zeker.
De BZ blijft voor de contributie-inning gebruik maken van accept-giro's; men zal hierdoor
eerder contributie betalen dan wanneer dit alleen op papier wordt gevraagd.
De kascontrolecommissie bestond uit Thérèse Broekhuisen en Arno van Lier.
Arno van Lier meldt dat de boeken zijn gecontroleerd en akkoord zijn bevonden. Alles is goed
controleerbaar omdat de penningmeester geen kasgeld aanhoudt.
De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal wederom bestaan uit Thérèse Broekhuisen
(Grasland) en Arno van Lier (Diepe Vaart).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
7.
Verkiezing bestuur
De zittende 10 bestuursleden alsmede kandidaat bestuurslid Anton van der Hijden worden
zonder stemming her- en verkozen.
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8.
Beleid 2012
•
Het is ons goed bevallen om 'de wijken in te gaan'. Bewoners kunnen natuurlijk altijd op
onze vergaderingen komen, maar blijken vaker gehoor te geven aan een uitnodiging specifiek
in een deel van Zesgehuchten.
•

We gaan verder met het verkeer. Ton Kropff geeft leiding aan de commissie verkeer.

•

Overlast hondenpoep blijft onze aandacht houden.

•
Ons onderkomen. Onze vergaderruimte delen wij met anderen. We beschikken over
een groot archief en wat apparaten. Er is een kleine ruimte in dit gebouw, die we een poos
gehuurd hebben. Deze huur hebben we echter opgezegd omdat we daar bijna net zoveel voor
moesten betalen als voor onze vergaderruimte. We groeien echter uit onze jas en hebben de
gemeente dan ook gevraagd of wij toch weer gebruik kunnen maken van de kleine ruimte
tegen een gereduceerd tarief. Deze ruimte staat toch leeg.
•
We blijven contact onderhouden met politie, gemeente en politiek en andere
belangenorganisaties.
•

We lenen nog steeds de energiemeters uit.

•
Elk lustrum heeft de BZ een 'cadeau' voor de gemeenschap gerealiseerd. herstel
gemeentewaren, naambordjes Zesgehuchten, kunstwerk 6G en vlag en mars. Ook bij het
aanstaande 25-jarig bestaan willen we iets doen. Op ons desbetreffende verzoek hebben ons
al wat ideeën bereikt: organiseren van een 'Zesgehuchten dag'; vindhek, waar mensen iets
dat zij vinden aan kunnen hangen; kopergravure: lijkt nu in verband met diefstal van koper
geen goed idee meer; muziekkiosk op de Beekweide. Het idee van een vlaggenmast bestaat
ook nog; hier staat nog subsidie voor opzij bij de gemeente; wij hebben geopperd de mast te
plaatsen bij de nieuw te bouwen Josephinehof; dat zal echter nog wel even op zich laten
wachten. Een van de bestuursleden van de BZ zet zich ervoor in om aed's in Zesgehuchten te
krijgen. Arno van Lier: een aed kost misschien 1.500 euro; dat is 1 euro per lid van de BZ; het
lijkt hem een goede investering om er een in Zesgehuchten te plaatsen.
Henk Bos: er zou 5.000 euro nodig zijn voor 2 aed's in Zesgehuchten, inclusief 'hufterproof'
kasten. Bewoner: er zijn initiatieven in het land om een aed bij mensen in huis te plaatsen en
een netwerk op te bouwen.
•
Enkele bewoners maken opmerkingen over de Rielsedijk. De Rielsedijk is eigenlijk een
fietspad waar auto's gedoogd worden. Het lijkt tegenwoordig niet meer op een fietspad: auto's
en vrachtverkeer rijden er hard, bomen worden gekapt en het is een modderpad. Dat laatste
is mede omdat er nu gebouwd wordt. Er zou een oplossing moeten worden bedacht om het
weer voornamelijk een fietspad te laten zijn; het hard rijdende verkeer moet worden
tegengegaan. In Riel heb je 2 sluizen waar fietsers omheen kunnen; de ruimte voor fietsers
moet echter niet te krap zijn.
Er draaien steeds meer auto's de Rielsedijk op vanaf de Gijzenrooiseweg.
Het eerste deel van de Rielsedijk is opgeknapt. Er is gras ingezaaid, maar auto's rijden hier
gewoon overheen. Er zouden schuine betonnen banden moeten worden geplaatst zoals op de
Geldropseweg naar Heeze. De gemeente heeft er nu betonnen paaltjes neergezet om te
voorkomen dat er op het ingezaaide gras gereden wordt; deze paaltjes staan hier tijdelijk,
daarom zijn ze niet ingegraven.
Bij de aansluiting van Zomerland op de Rielsedijk is het paaltje verwijderd; er rijden hier
steeds meer auto's. Ton Kropff vermoedt dat dat komt omdat men het in de winter vrij wil
houden om te strooien; er zijn meerdere paaltjes verwijderd.
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9.
Rondvraag
•
De gemeente strooit niet op het pad door de Beekweide. Men zegt dit niet te doen
omdat men daar niet met een auto kan komen. Lijkt een onzinnig argument.
•

Bewoner: wat betekent BMF: Brabantse Milieu Federatie.

•
Marianne van Rooijen: wat is de reden dat de politieke partijen niet meer worden
uitgenodigd op de ALV? De laatste jaren waren er erg weinig politici die op de uitnodiging in
gingen; vandaar dat het geschrapt is.
•
Marianne van Rooijen: de stichting gemeenschapshuis heeft van de gemeente
richtlijnen gekregen voor verhuur van de ruimtes; de stichting bepaalt echter de hoogte van de
huur. De BZ zal dus bij de stichting moeten aankloppen voor een lagere huur voor de extra
ruimte voor o.a. archief.
10.

Sluiting 21.30 uur.

Vastgesteld d.d. 31 januari 2013

H.W. Bos
voorzitter

M.J. Campman
notulist

