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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 27 januari 2011
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 (tot 20.15 uur), alsmede 18 leden, zoals op de presentielijst vermeld.
Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden Marc Haarler en Hans Timmermans; Joop
Dirkx, Manou Gerrese, Louis v.d. Putten, Jan en Marianne van Rooijen, Nel Verstappen.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
Buurtbrigadier Joris Boumans stelt zich voor: hij is sinds oktober jl. als buurtbrigadier in
Zesgehuchten werkzaam en probeert zoveel mogelijk in de wijk te zijn. Helaas is er ook een
zware administratieve last. Hij is per mail bereikbaar via www.politiegeldropmierlo.nl, onder
het kopje "buurtbrigadiers" en via telefoonnr. 0900-8844.
Henk Bos: Joris heeft het voornemen om zoveel mogelijk met ons mee te vergaderen.
Daarnaast zal Joris een bijdrage leveren aan een eind april door de BZ te organiseren
veiligheidsavond.
2.
-

-

Mededelingen
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2011, lijst medewerkers, jaarverslag en
financiële stukken kan een ieder pakken. Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
De BZ is op weg naar het 25-jarig bestaan. Bij elk lustrum heeft de BZ iets gerealiseerd;
bij het 5-jarig bestaan: herstel gemeentewapen op het voormalig gemeentehuis; 10 jaar:
naambordjes Zesgehuchten laten plaatsen; 15 jaar: kunstwerk 6G; 20 jaar: vlag en
Zesgehuchtense mars. Ideeën voor het 25-jarig bestaan zijn welkom.
Vorig jaar telde de vereniging 1425 leden.
De gemeente heeft de herinrichting van Papenvoort tussen Eindhovenseweg en
Smuldersstraat op de planning staan; vanmiddag heeft de gemeente de BZ uitgenodigd
om vast kennis te nemen van de plannen die er liggen.

3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 28 januari 2010
Anton v.d. Hijden n.a.v. punt 2: is er in 2010 nog subsidie voor de vlaggenmast ontvangen?
Nee, er wordt nieuwbouw van Josephinehof afgewacht; mogelijk zal aldaar een vlaggenmast
worden geplaatst; tot die tijd is subsidie hiervoor "geparkeerd".
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag heeft iedereen kunnen pakken. Henk neemt het verslag kort door.
De BZ heeft meegewerkt aan een door de gemeente opgestart pilot-project woon- en
leefomgeving. Het project en de BZ liepen wat door elkaar; het werd een beetje onduidelijk
wie je waarvoor moest aanspreken. Uiteindelijk is er een visie van de gemeente gekomen: de
BZ blijft de BZ en er komt een buurtpanel dat toegankelijk is voor bewoners die geen lid van
de BZ willen zijn.
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5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Penningmeester Hans de Greef geeft een toelichting op de financiële stukken.
Ten opzichte van vorig jaar is er een kleine daling van 1,5% aan lidmaatschapsgeld. Het
aantal leden is gegroeid, maar het te betalen lidmaatschap is vrij, met een minimum van
€ 2,27.
De rente-inkomsten zijn minder door de lage rentestand. In totaal is er een bedrag van
€ 9.697,28 aan inkomsten.
De uitgaven bedragen € 7.208,51. De post betalingsverkeer bestaat voor een groot deel uit
kosten van het drukken van acceptgiro's. In de post apparatuur zit ook een vaste vergoeding
voor gebruik van computer, telefoon e.d. voor de bestuursleden.
Per saldo is de BZ een gezonde vereniging.
Anton v.d. Hijden: in 2008 is er € 3.000,00 gereserveerd. Hans de Greef: deze reservering
was voor het 20-jarig bestaan en is dus inmiddels besteed.
Volgens Anton v.d. Hijden evalueert de gemeente dit jaar het subsidiebeleid.
Anton v.d. Hijden en Harie Lochs: de huur van dit gebouw gaat 6% omlaag.
De kascontrolecommissie bestond uit Thérèse Broekhuisen en John Leenders.
De boekhouding is akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal 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
Het uit 10 personen bestaande bestuur wordt in zijn geheel herkozen.
8.
Beleid 2011
Henk Bos:
Met de moderne communicatiemiddelen - zoals mail - krijgt het bestuur steeds meer
contact met de bewoners.
We gaan een onderzoek opstarten over de stroomuitval bij onweer, waar veel bewoners
mee te maken hebben. Er is veel reactie gekomen op onze desbetreffende vraag in het
laatste infobulletin.
Misschien is er een mogelijkheid om de autoloze zondag nieuw leven te kunnen
inblazen.
Er bereiken ons een toenemend aantal klachten over OnsBrabantNet. We gaan
hierover contact met OnsBrabantNet opnemen.
Eind april wordt door ons een veiligheidsavond georganiseerd.
We zijn voornemens om een 'afvalcafé' te gaan organiseren. Laatst hebben we een
goed bezocht 'energiecafé' gehouden.
De gemeente legt soms te kort voor een evenement een vergunning ter inzage, zodat er
niet meer op gereageerd kan worden. Dit gaan we bij de gemeente aankaarten: er moet
eerder zicht gekregen worden op evenementen en op datgene dat daarmee samenhangt.
2 Maanden geleden is er een buurtschouw gehouden, waarbij een inventarisatie is
gemaakt van dingen die mogelijk anders moeten. Hier wordt een vervolg aan gegeven.
er komen niet veel mensen onze vergaderingen bezoeken. De ervaring heeft geleerd
dat er meer mensen komen als we een bijeenkomst in de diverse wijken beleggen. Het is
goed om meer contact met de bewoners te krijgen. Dus ook dat staat in de planning.
De gemeente heeft een nieuw 'hondenpoepbeleid'. Er zijn handhavers aangesteld. Wij
hebben bijv. aangevoerd dat die handhavers niet zichtbaar moeten zijn en ook buiten
kantooruren zouden moeten werken. De gemeente voert aan dat statistisch bewezen is dat
handhavers in uniform preventief werken.
De energiemeters worden nog steeds uitgeleend.
We blijven contacten onderhouden met politie, gemeente, politiek en andere
belangengroeperingen.
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De BZ heeft wel een vast verenigingslokaal, maar een archiefruimte hebben we nog
steeds niet, en dat is wel een van de toezeggingen geweest van de gemeente destijds. We
hebben wel een poos een ruimte gehuurd in dit gebouw, maar dat was erg duur.
We kunnen altijd medewerkers gebruiken.
9.
-

Rondvraag
Bereikbaarheid Albert Heijn per fiets; er wordt tegen het verkeer ingereden, omdat je
een extra verkeerslicht moet nemen als je het wel volgens de regels doet.
De vereniging van eigenaren van het appartementencomplex boven Albert Heijn heeft
bezwaar gemaakt tegen het plan van de gemeente om op een bepaalde plaats een doorgang
in het hekwerk te maken; het heeft nog steeds de aandacht.
-

Is er al contact geweest met OnsBrabantNet over het verminderen van het aantal
zenders?
De BZ heeft een concept-brief voor OnsBrabantNet klaarliggen.
-

In het jaarverslag staat vermeld dat het forum van de website is gehaald en dat er
gezocht wordt naar nieuwe mogelijkheden om te communiceren. Is er al naar nieuwe
mogelijkheden gezocht? Suggestie: twitter / facebook.
Deze suggestie wordt meegenomen.
Het probleem met het forum was dat als je het open zet, iedereen er iets op kan zetten, dus
ook ongewenste zaken; als je het gesloten maakt, heeft dat als nadeel dat men zich eerst
moet abonneren voordat er iets opgezet kan worden. Het voornemen is om dit jaar de website
weer eens goed onder de loep te nemen.
-

John Leenders: tijdens de huidige werkzaamheden is de tunnel onder het spoor
verboden voor fietsers. Toch hebben voetgangers regelmatig last van de fietsers. Zou
daar niet gehandhaafd kunnen worden?
Joris Boumans zou gezegd hebben dat de politie daar niet gaat handhaven.
-

Pieter van de Poel vraagt aandacht voor een drietal zaken:
• het is hem al 3 maandagen achter elkaar - fietsend over de Rielsedijk - opgevallen
dat er vernielingen plaatsvinden; verkeersborden in sloten e.d. Hij vermoedt dat dit in
het weekend gebeurt door uitgaande jeugd, die terugkomt van Eindhoven.
• het fietspad over de Beekweide wordt niet sneeuwvrij gemaakt. Hij vindt het belangrijk
dat dit wel gebeurt.
• hij woont op de eerste etage op de kop van de Beekweide en heeft veel overlast van
vuurwerk ondervonden.

-

Anton van der Hijden heeft tussen kerst en oud en nieuw bij de politie gemeld dat er
vuurwerkbommen in het fietstunneltje werd afgestoken. De politie heeft gezegd dat zij
hierop niet gaat handhaven.

10.

Sluiting 21.20 uur.

Vastgesteld d.d. 26 januari 2012

H.W. Bos
Voorzitter

M.J. Campman
notulist

