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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 27 januari 2005

Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Jan Feijen, Hans de Greef, Ivo Rothuizen, Adriaan
van der Velden, Jan de Vries, Louk van de Wildenberg, Mieke Campman; buurtbrigadier
Frans van den Oord, alsmede een 26-tal, op de presentielijst aangetekende, leden.
Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden: Joop Camerlink, Piet Leenders, Hans
Timmermans.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.05 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
Mededelingen
Er heeft zich 1 kandidaat voor een bestuursfunctie gemeld: Marc Haarler.
Ledenaantal dit jaar: 1566.
Lijst medewerkers, agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema, financiële stukken
en jaarverslag kan een ieder meenemen.
3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 29 januari 2004
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Een greep uit de activiteiten die de commissies hebben ondernomen:
milieu
Geluidsoverlast A67: al een aantal jaren heeft de BZ bezwaar gemaakt tegen deze overlast.
Er is op dit moment geen geld en dus ook niet de politieke wil om hier iets aan te doen. Er is
erg veel geld mee gemoeid.
Hinderwetvergunning regionaal overslag station Emopad is gewijzigd i.v.m. geluidsoverlast.
Bezwaar aangetekend tegen woningbouw aan het begin van de Rielsedijk.
In eerste instantie bezwaar gemaakt tegen de komst van een golfterrein aan de Rielsedijk,
o.a. omdat de BZ een koppeling zag tussen een golfterrein en verdere bebouwing aan de
Rielsedijk. De bestemmingsplanwijziging is echter wel doorgegaan. Milieubewegingen hebben
wel verder bezwaar gemaakt; de BZ niet.
verkeer
De 30 km. zones zijn een feit geworden; dit zal tot diverse aanpassingen leiden. Ook de Laan
van Tolkien wordt verblijfsgebied.
Gekeken naar allerlei kleine verkeersvoorzieningen. Is in het jaarverslag terug te vinden.
Er komt weer een plan aan voor het stationsgebied.
algemene zaken
Het kunstwerk is weer te zien op de computer.
Gebogen over rampenplan.
Bezig geweest met vuurwerkopslag Boerenbond.
Herinrichting Beekweide.
De gemeente is weer actief bezig met de supermarkt in Genoenhuis.
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Voor het overige wordt verwezen naar het jaarverslag van de secretaris.
Frans van den Oord is de nieuwe buurtbrigadier. Hij heeft in de recente buurtbijeenkomsten al
een presentatie gehouden. Frans stelt zich voor:
Hij werkt sinds 1975 bij de politie in Geldrop, is woonachtig in Geldrop, getrouwd en heeft 3
kinderen. Nederland is verdeeld in 25 regio's, waarvan zuid-oost Brabant er een is. Hier zijn
18 afdelingen, waarvan Geldrop-Nuenen-Mierlo er een is. Op dit moment heeft Nuenen 4,5
buurtbrigadiers, Mierlo 2 en in Geldrop 3; hier komen er 5. Hij vindt de kontakten met de BZ
bijzonder belangrijk, met name m.b.t. de leefbaarheid en veiligheid. Daarom is hij zoveel
mogelijk bij de vergaderingen aanwezig. Hij geeft een aantal cijfers:
Fietsdiefstallen in 2004: Zesgehuchten: 40, Coevering: 84, centrum: 349. In Zesgehuchten
voornamelijk bij het zwembad en van eind maart tot eind oktober ook bij de kerk. In het
centrum voornamelijk bij het station, het ziekenhuis C1000 en de Heuvel. In Eindhoven is er
een project voor drugsverslaafden. Deze mensen wijken nu uit naar de randgemeenten.
De cijfers voor Zesgehuchten m.b.t. het veiligheidsgevoel. de cijfers over 2004 zijn nog niet
definitief; wel kan hij een indicatie geven. De cijfers over 2004 zullen waarschijnlijk volgende
maand gepubliceerd worden.
Woninginbraak
Diefstal uit schuurtjes
Diefstal uit auto's
Diefstal van auto's
Zakkenrollen
Zedenmisdrijf
Openlijke geweldpleging tegen personen
Mishandeling
Brand en ontploffing
Vernieling
Diefstal uit bedrijven en instellingen

2002
19
10
70
12
0
2
0
13
3
41
18

2003
25
3
80
2
1
3
2
6
9
54
9

2004
behoorlijke daling
stijging
behoorlijke stijging
stijging
?
daling
stabiliteit
daling
forse daling
stijging
lichte stijging

5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Penningmeester Hans de Greef geeft een korte toelichting bij de financiële stukken, o.a.:
Kopieerapparaten aangeschaft. Bestuursleden krijgen een vergoeding voor het gebruik van
de computer. Nog geen rekening voor de huur ontvangen. We krijgen 2 subsidies van de
gemeente: voor huur en voor kosten. De vereniging heeft 716 euro ingeboet; dit heeft te
maken met afschrijvingen.
De kascontrolecommissie, die bestond uit mevrouw Roovers (Klaverland) en de heren Van
Dijck (Gloin) en Van Hout (Schepenenstraat) hebben de financiële stukken gecontroleerd en
akkoord bevonden. Er is niemand aanwezig van deze commissie. Hun bevindingen staan op
schrift. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit mevrouw Roovers (Klaverland),
mevrouw Van Rooijen (Papenvoort) en de heer Van Dijck (Gloin).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
7.
Verkiezing bestuur
Ivo Rothuizen en Jan de Vries stellen zich niet herkiesbaar voor het bestuur. Henk Bos
bedankt hen voor het vele werk dat zij hebben verricht en overhandigt hen een cadeau. De
overige leden wel. Marc Haarler heeft zich voor een bestuursfunctie beschikbaar gesteld. Bij
acclamatie worden de bestuursleden ge- en herkozen.
De zittende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe
kandidaten gemeld. Bij acclamatie wordt het voltallige bestuur herkozen.
8.
Na de pauze verwelkomt Henk Bos de gasten: een aantal raadsleden en wethouders
van de gemeente.
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9.
Beleid 2005
Ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de BZ is een kunstwerk ontworpen. Op 24 april
a.s. zal het kunstwerk worden onthuld op de hoek Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg.
Vrij actueel op dit moment is de BOSE-studie: studie naar diverse wegvarianten. Een van de
voorstellen is al jaren een weg achter langs de Coevering. Nu is ook een andere variant in
beeld gekomen: het opkrikken van de Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg/Emopad. We zullen
een en ander nauwgezet bestuderen.
We gaan ons ook weer richten op de geluidhinder A67.
Stationsgebied: in de media zijn al wat schoten voor de boeg gedaan. Als dit aan de orde is
gaan we hier kritisch naar kijken.
Supermarkt: er is toch weer een kentering in het idee m.b.t. de hoogte van dit gebouw. Er lijkt
nu toch weer sprake te zijn van 3 lagen in plaats van 2.
Kabel UPC: kijken naar alternatieven. Er zijn geen juridische mogelijkheden, maar misschien
kunnen we als gemeenschap iets bedenken.
De afvalregeling zullen we kritisch blijven volgen.
Hondenuitlaatroutes: onderzoek naar alternatieven voor routes die er nu zijn.
Henk Bos meldt dat de BZ gelukkig steeds meer benaderd wordt door leden via internet. Het
bestuur kan het niet alleen, maar samen met de bewoners.
Mevrouw Els Behr vraagt aandacht voor de veiligheid van gehandicapten op straat. Te
denken valt aan overhangende takken, obstakels, afritten, losliggende tegels. De heer
Cogenbach heeft zich bezig gehouden met het bekijken van Geldrop op dit gebied. Er is geen
algemeen beeld. Het beste kan men zich waarschijnlijk wenden tot het
gehandicaptenplatform.
De heer Anton van der Hijden vraagt aandacht voor het zwerfvuil door toepassing van het
diftar systeem. Het buurtpreventieproject Beekweide zuid zorgt ervoor dat de rommel wordt
opgeruimd. Dit jaar lag de ophaaldag voor kerstbomen vóór Driekoningen, met gevolg dat er
nu circa 15 kerstbomen in Beekweide zuid liggen. Aan de gemeente vragen om de ophaaldag
na Driekoningen te houden.
Mevrouw Nel Verstappen vraagt of de route Laan van Tolkien-Frodo-Palantir-Saruman niet in
de strooiroute kan worden opgenomen. Is een gevaarlijke situatie op de hoek bij de
Ganzebloem. De BZ heeft dit vorig jaar al eens aangekaart bij de gemeente.
10. Rondvraag
Geen
11. Sluiting
Een ieder dankend voor de aanwezigheid sluit Henk Bos de vergadering om 21.55 uur.
Vastgesteld d.d. 2.2.2006

H.W. Bos
Voorzitter

M.J. Campman
notulist

