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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 28 januari
2010
Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Marc Haarler, Piet Leenders, Adriaan van der
Velden, Louk v.d. Wildenberg, Mieke Campman; kandidaat-bestuursleden: Jos
Broekhuisen en Hans Mutsaers; buurtbrigadier Frans van den Oord, alsmede een 20tal, op de presentielijst aangetekende, leden.
Afwezig met kennisgeving: de bestuursleden Hans de Greef en Hans Timmermans;
Wijnand Hollander, Nel Verstappen.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom
en stelt de bestuursleden voor.
2.
-

-

Mededelingen
De bestuursleden Hans de Greef en Hans Timmermans vertoeven in het
buitenland; zij wensen ons een goede vergadering.
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2010, lijst medewerkers,
jaarverslag en financiële stukken kan een ieder pakken.
De BZ heeft dit jaar bewust de politiek niet uitgenodigd: binnenkort zijn er
gemeenteraadsverkiezingen; we hebben er geen behoefte aan dat partijen zich
hier komen profileren.
Aan het 20-jarig bestaan van de BZ hebben we op gepaste wijze aandacht
besteed: we hebben een vlag ontworpen, die op historische gegevens is
gebaseerd, en deze tegen kostprijs aan de bewoners aangeboden. Aan Euphonia,
dat vorig jaar 60 jaar bestond, hebben we geld gegeven om een mars te laten
ontwerpen. Deze mars is er inmiddels en is genaamd 'six flags'; Euphonia heeft
het alleenrecht en het stuk zal telkens als er in Zesgehuchten iets te doen is, ten
gehore worden gebracht. Misschien kunnen we Euphonia vragen het lied een keer
op te nemen, zodat we het hier kunnen laten horen. Het plaatsen van een
vlaggenmast hebben we even uitgesteld: er was een tijdelijke mast geplaatst voor
het gemeenschapshuis; daar bleek de vlag echter niet goed uit de verf te komen.
Een mogelijke nieuwe plaats is bij het nieuw te bouwen Josephinehof. e hebben
de gemeente gevraagd de subsidie hiervoor even te 'parkeren'.
Oud-bestuurslid Joop Camerlink is afgelopen jaar overleden. Het jaar ervoor is
Cees Menken, actief op natuur- en milieugebied, gestorven. Ter nagedachtenis
aan hem is onlangs een bankje geplaatst in het natuurgebied Gijzenrooi.
In het laatste infobulletin hebben we een oproep geplaatst voor bestuursleden en
bezorgers van het infobulletin. Er hebben zich 3 kandidaat bestuursleden en 8
bezorgers gemeld. We hebben het gevoel dat de vereniging leeft in de
gemeenschap. Vorig jaar telde de vereniging 1310 leden.

3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 29 januari 2009
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
Bewoonster n.a.v. pag. 3: woningbouw Rielsedijk hebben we helaas niet kunnen
tegenhouden. Deze zomer zag zij een bord "te koop" aan een hek van de nog
onbebouwde percelen hangen. Trieste zaak. Een bewoner reageert hierop: wij kunnen
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hierover niet oordelen omdat we niet weten waarom deze grond te koop wordt
aangeboden.
Henk n.a.v. pag. 4 wijkbijeenkomst: afgelopen jaar niet gedaan omdat wij ook al diverse
vergaderingen hebben gehad in het kader van het project woon- en leefomgeving.
Henk n.a.v. pag. 4 laatste regel: is inmiddels ook aan de orde gekomen in het project
woon- en leefomgeving: het zijn en blijven ambtenaren, en die werken nu eenmaal niet
's avonds.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag heeft iedereen kunnen pakken.
Enkele punten worden besproken:
De BZ is inmiddels niet meer in het bezit van een koelkast. We hadden een eigen
archiefruimte in dit gebouw. Deze was echter erg duur; de huur hebben we dan ook
opgezegd en er is dan ook geen plaats meer voor een koelkast.
Een bewoner is van mening dat de naam van het nieuw te bouwen Josephinehof niet
gewijzigd moet worden in Jonkvrouwe. De naam Josephinehof dient gehandhaafd te
blijven.
De drempels in de Laan van Tolkien hebben inmiddels een opknapbeurt gehad.
De verkeerslichtinstallatie op de splitsing Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg is
vernieuwd. Deze gaf al langer complicaties omdat het verlichtingsgedeelte nieuw was en
het schakelgedeelte oud.
Bewoner: er wordt al jaren gesproken over de 30 km. zone Losweg/Tournooiveld. De
straten zouden worden heringericht als Josephinehof herbouwd zou worden, maar dat
blijft echter uitgesteld worden. Zeker op het Tournooiveld wordt soms erg hard gereden.
Henk Bos vraagt de commissie verkeer hier nog eens aandacht aan te besteden. Frans
v.d. Oord doet de suggestie aan de gemeente te vragen of zij het matrixbord dat zij
heeft daar eens wils plaatsen: dan kan men zien hoe hard men rijdt.
De BZ is in het project woon- en leefomgeving gestapt. Voor het project is 35.000 euro
beschikbaar. Hoofddoelstelling om dit te doen is als gesprekspartner erkend te worden
door het afsluiten van een convenant met de gemeente. Een nadeel is wel dat
Genoenhuis niet in dit project wordt opgenomen; dat zou een tweede project moeten
worden. Wij denken dat het slimmer zou zijn geweest om heel Zesgehuchten in het
project onder te brengen. Veel problemen zijn dezelfde als die de BZ behandelt. We
hopen dat het project integratie vindt in onze club. Er gaat een convenant opgesteld
worden waarin een tiental contractpunten worden opgenomen.
1.
Aanstellen buurtcoördinator: de wethouder vindt het raadzaam dat de BZ dit zal
worden.
2.
Buurtschouw, 2 x per jaar bijvoorbeeld met instanties als politie, gemeente,
fietsersbond en buurtbewoners.
3.
Opzetten burenhulp.
4.
Gezamenlijk acties organiseren, bijv. zwerfafval opruimen.
5.
Het veiliger maken van de buurt, onder meer door voortzetting van de al
bestaande BZ inbraakpreventie- en veiligheidsavonden.
6.
Inventariseren van speelvoorzieningen.
7.
Verlichting van kerk; is bij de BZ al meermalen geopperd. Het stuit steeds op
milieu- en kostenbezwaren.
8.
Structureel kijken naar verkeer. Aansluiten bij werkgroep verkeer van de BZ.
9.
Verwijderen van de paaltjes op Hoog Geldrop; met name de wethouder maakte
zich hiervoor sterk.
10. Samenwerking tussen BZ, buurt en gemeente, ondergebracht in een overlegconvenant.
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Bewoonster: net als aan de zuidzijde in de Beekweide, zien ook de garagedeuren aan
de noordzijde er niet goed uit en de opritten zijn vreselijk verzakt. De gemeente heeft de
stoepen opnieuw gelegd, maar de opritten zijn niet meegenomen = eigendom van de
eigenaren van de garages. Bij de opritten staan bij regenachtig weer regelmatig
waterplassen. Zij vraagt of het mogelijk is om dit nog mee te nemen in het project woonen leefomgeving. De gemeente heeft overigens niet tevoren laten weten dat men de
stoepen opnieuw kwam leggen, zodat er snel auto's moesten worden verplaatst; de
gemeente zou dit tevoren moeten laten weten.
Bewoner: graag aandacht voor de "deuk" in het wegdek bij de overgang van het
kerkplein naar Papenvoort (voor de Jozefschool).
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Marc Haarler geeft - bij afwezigheid van penningmeester Hans de Greef - een korte
toelichting op de financiële stukken.
De uitgaven waren begroot op € 12.100; uiteindelijk € 10.068 uitgegeven en € 10.307
ontvangen. Dat betekent € 2.000 minder uitgegeven dan begroot en € 1.400 meer
binnengekregen dan begroot.
Aan contributie is 6,5% meer ontvangen dan in 2008. Aan het jubileum is € 3.300
uitgegeven, maar staan inkomsten van € 1.000 aan de vlaggenverkoop tegenover. De
vlaggen zijn tegen kostprijs verkocht; er zijn er ook enkele weggegeven aan
verenigingen. De kleine vlaggen zijn op; er zijn nog wel enkele grote vlaggen.
Het banksaldo is gegroeid met € 239. De reservering van € 3.200 is niet gebruikt en dus
weer teruggevloeid in het eigen vermogen, waardoor dit € 15.093 bedraagt.
De begrote inkomsten en uitgaven voor 2010 zijn € 9.500.
Hr. Van Hout: de gemeente heeft toch een subsidie gegeven voor een vlaggenmast?
Nee, deze subsidie is nog niet ontvangen, we hebben alleen een toezegging van de
gemeente. Volgens dhr. Van Hout hadden we dit bedrag wel in de begroting kunnen
opnemen. Marc: het zou een meevaller kunnen zijn in 2010.
De kascontrolecommissie bestond uit John Leenders en Harie Lochs.
De boekhouding is akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit Thérèse Broekhuisen
(Grasland) en John Leenders (Drossaardstraat).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt
aangenomen.
7.
Verkiezing bestuur
Jan Feijen is afgelopen jaar gestopt met het bestuurslidmaatschap.
Piet Leenders en Hans Timmermans maken 10 jaar deel uit van het bestuur.
Louk v.d. Wildenberg en Joop Dirkx zijn al 10 jaar erelid.
Het 8 leden tellende bestuur, alsmede de 3 leden die zich hiervoor kandidaat hebben
gesteld: Jos Broekhuisen, Ton Kropff en Hans Mutsaers, worden her- en gekozen.
8.
Beleid 2010
Er zijn al een aantal zaken voor het voetlicht gekomen rond de behandeling van het
jaarverslag. Het accent zal liggen op zaken die ons door de bewoners worden
aangedragen. Daarnaast zijn we bezig in het project woon- en leefomgeving. Daarnaast
zullen we mogelijk weer een bewoners- en/of informatieavond organiseren. We willen
actief inspelen op wat leeft in onze gemeenschap.
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9.
Rondvraag
Bewoner: is er nog iets gedaan met zijn suggestie om '30 km' stickers op
afvalcontainers te plakken? Dit is aangekaart in het bestuur en er zal aandacht aan
worden besteed.
Bewoonster: is het mogelijk de agenda en het verslag van de vergadering per mail te
ontvangen? We zullen de agenda op de website vermelden, evenals het concept van
het verslag; dit kan immers pas goedgekeurd worden in de volgende ALV.
10. Sluiting
21.30 uur.
Vastgesteld d.d. 27 januari 2011

H.W. Bos
Voorzitter

M.J. Campman
notulist

