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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 27 maart 2015
Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Hans de Greef, Marc Haarler, Anton v.d. Hijden, Ton
Kropff, Piet Leenders, Hans Mutsaers, Hans Timmermans, Adriaan van der Velden, Louk v.d.
Wildenberg, Mieke Campman en 41 leden, zoals op de presentielijst aangetekend.
1.
Opening
Vice-voorzitter Marc Haarler opent de vergadering om 19.30 uur, heet de aanwezigen
welkom, stelt de bestuursleden voor en presenteert de agenda.
2.
Verslag commissies
Een greep uit de punten waar de commissies zich het afgelopen jaar mee bezig hebben
gehouden.
Algemene zaken
Hans Timmermans:
•
Vorig jaar bestond de BZ 25 jaar. Voor dit lustrum wil de BZ een cadeau aan de
gemeenschap schenken. Het oorspronkelijke idee was een mobiel kunstwerk met 6 nimfen
met de namen van de 6 gehuchten in De IJzeren Man. Dit idee hebben we echter moeten
laten varen omdat de gemeente alle verantwoordelijkheden hiervoor bij de BZ neerlegt; dat
risico kan de vereniging niet dragen. We bekijken nu de mogelijkheden voor het uitzetten van
wandelingen in de buurt en eventueel plaatsing van beweegtoestellen voor ouderen.
•
Medio vorig jaar een enquête gehouden onder de leden over het nieuwbouwplan
Jonkvrouw. Hier is een grote respons op gekomen; de resultaten zijn uitgewerkt in een rapport
en zijn aan de bewoners teruggekoppeld. Er zijn hierover o.a. gesprekken gevoerd met alle
raadsfracties en met Wooninc. Uiteindelijk is er een klankbordgroep gevormd, waarin
vertegenwoordigd waren: Wooninc, projectbegeleider Laride, architect, gemeente, bewoners
Parallelweg, Vrienden Josephinehof en BZ. Uitgangspunt voor ons was de wens van de
bewoners ten aanzien van de nieuwbouw en de insteek voor alle partijen was begrip tonen
voor elkaars standpunten en van daaruit een oplossing zoeken. Dit heeft tot een redelijk
compromis geleid.
Verkeer
Ton Kropff:
•
Papenvoort. Hier zijn snelheidsmetingen gedaan. Gemiddelde snelheid: 35 km/u; was in
2011 51 km/u; de hoogst gemeten snelheid was in 2011 100 km/u, nu 65 km/u.
•
Tarweland/Roggeland. Enkele bewoners hebben gevraagd de daar aanwezige
drempels (“varkensruggen”) te verwijderen. De gemeente was bereid dit te doen als alle
bewoners het hiermee eens zouden zijn; zij was niet bereid om andere verkeersremmers aan
te leggen. Er bleek geen unanimiteit onder de bewoners, dus de situatie is gebleven zoals
deze was.
•
Rielsedijk. Zolang het bouwverkeer hier rijdt zullen de bermen kapot gereden worden.
Dit zal pas verbeterd worden als de bouw van de huizen afgerond is.
•
Busbaan Gijzenrooiseweg. Voor de aanleg hiervan wordt de weg 3 weken gesloten. De
officiële omleidingsroute gaat om Zesgehuchten heen. De verwachting is echter dat er veel
verkeer door Zesgehuchten zal gaan rijden. De verwachting is dat het gaat stroppen bij de
verkeerslichten Eindhovenseweg/Losweg. We hebben de gemeente gevraagd welke
maatregelen men hiervoor gaat nemen. Dinsdag a.s. hebben we hierover een gesprek met de
gemeente.
•
Wijziging fietspad over Beekweide. Redelijk wat bewoners hebben contact met ons
opgenomen over de geplande wijziging. In samenspraak met de gemeente zijn er wat

-2-

wijzigingen in de planning gekomen. Het pad wordt rood geasfalteerd, wordt 3 meter breed en
er komt goede verlichting.
•
Tournooiveld - oversteek bij fietstunnel. Hier is nu weinig over te zeggen. Als De
Jonkvrouw gebouwd gaat worden, gaat de fietstunnel verkort worden.
•
Milieustraat/Het Goed. We vragen al jaren aan de gemeente of de toegang voor fietsers
en voetgangers verbeterd kan worden. Als antwoord kregen we altijd dat dit punt
meegenomen zou worden als de milieustraat heringericht zou gaan worden. Voor deze
herinrichting ligt nu een plan klaar - maar zonder verbeterde toegang voor fietsers en
voetgangers. Ons voorstel is een middenberm te maken op het Emopad, zodat er gefaseerd
overgestoken kan worden. De gemeente heeft geantwoord dat dit te duur is. Daarop hebben
we ingesproken op het raadsplein in januari jl. en het resultaat is dat de gemeenteraad aan B
& W de opdracht heeft gegeven om met een oplossing voor het probleem te komen.
Milieu
Hans Timmermans:
•
In het kader van “duurzaam Zesgehuchten” hebben we 2 items opgepakt:
- vloer- en spouwmuurisolatie in de woningen rondom de Beekweide; we hebben onder de
bewoners een enquête verspreid hierover; er zijn offertes aangevraagd en inmiddels heeft dit
erin geresulteerd dat een aantal bewoners deze isolatievoorzieningen hebben laten uitvoeren.
- zonne-energie. Er is een werkgroep gevormd in samenwerking met de coöperatie Morgen
Groene Energie. Er zijn een aantal offertes opgevraagd voor verschillende typen woningen
door de gehele wijk. Volgende week hopen we de bewoners een advies te kunnen geven en
kijken we of er een gezamenlijke actie mogelijk is.
•
Bodemverontreinigingen. Papenvoort, hoek Smuldersstraat; wordt door de provincie
opgepakt. Voormalig GAM-terrein: hierover zijn gesprekken gevoerd met provincie en
omwonenden.
3.
Financiën
Penningmeester Hans de Greef geeft een toelichting op de financiële stukken: inkomstenuitgaven 2014; balans 2014 en begroting 2015. Er was vorig jaar een positief saldo van
€ 98,13. Het eigen vermogen is daarmee van € 18.083,03 naar € 18.181,16 gegaan. Hierin is
nog steeds een reservering voor het lustrum-cadeau begrepen van € 7.275,06.
We zijn een gezonde vereniging; hebben genoeg reserves.
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 weer bestaan uit Karen de Jong en Johnie
Leenders.
De contributie blijft hetzelfde als de afgelopen 25 jaar: € 2,27, met de mogelijkheid om een
hoger bedrag te betalen.
4.
Bestuur
Marc Haarler: er hebben zich geen kandidaten voor het bestuur aangemeld; ter vergadering
melden zich ook geen nieuwe kandidaten. De zittende 11 bestuursleden willen blijven en gaan
dan ook door het komende jaar.
Er is behoefte aan ondersteuning in de diverse commissies, met name in de commissie
milieu. Als er bewoners zijn die in enige commissie zitting willen nemen: meer dan welkom.
Meldt u zich s.v.p. aan.
5.
Rondvraag
Bewoner: vraagt zich af of hij de contributie al heeft betaald. Antwoord: de hoogte van de
contributie wordt altijd in de ledenvergadering bepaald en daarna gaan de acceptgiro’s de
deur uit; zal binnen 2-3 weken gebeuren. We zijn bezig met een elektronische methode van
contributie-inning; dat krijgen we dit jaar net niet op tijd klaar; zal volgend jaar worden
geïntroduceerd. Bewoner: denk eens aan automatische incasso; met name jongeren willen
nog wel eens vergeten te betalen.
Bewoner: m.b.t. het idee voor toestellen voor ouderen: is er ooit aan bankjes gedacht voor de
Bronzenwei? Ze heeft iemand gesproken die dat zou waarderen. Antwoord: bankjes zijn een
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constant aandachtspunt. Er zijn diverse malen bankjes geplaatst en ook weer weggehaald.
Direct aanwonenden willen vaak geen bankjes vanwege overlast/vandalisme en bewoners
waarbij de bankjes niet direct voor de deur staan willen dit vaak wel. Met Albert Heijn is
destijds geregeld dat er een bankje geplaatst is in de winkel, zodat geen overlast/vernieling
plaats kan vinden. Ook in het kader van een cadeau voor het 25-jarig bestaan is gekeken
naar het plaatsen van bankjes met mozaïek, gecreëerd door bewoners/kinderen uit de wijk.
Het grote probleem blijft vandalisme.
6.

Sluiting 20.10 uur.

Vastgesteld d.d.

M. Haarler, vice voorzitter

2016

M.J. Campman, notulist

