BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN
Secretariaat
Giro
Telefoon
Fax
e-mail
Internet

: Rielsedijk 34 - 5663 PK Geldrop
: 28.94.441
: 040 - 285 15 20
: 040 - 285 15 20
: info@belangenverenigingzesgehuchten.nl
: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl

Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 29 januari 2004

Aanwezig: de bestuursleden, behalve Hans Timmermans, alsmede een 26-tal, op de
presentielijst aangetekende, leden.
Afwezig met kennisgeving:Joop Dirkx, Gerrit van Halteren,, fam. Lammers, fam. van Rooij.

1.
Opening
Nadat zich op de desbetreffende vraag van voorzitter Henk Bos geen kandidaten aanmelden
voor een bestuursfunctie, wordt de vergadering om 20.05 geopend. Henk Bos heet de
aanwezigen welkom en stelt de bestuursleden voor.
2.
Mededelingen
De BZ heeft plannen een kunstwerk te laten plaatsen ter gelegenheid van haar 15-jarig
bestaan. Op de computer is het ontwerp hiervoor te bekijken.
Alle aanwezigen kunnen exemplaren meenemen van het vergaderschema 2004, lijst van
medewerkers, financieel verslag en het jaarverslag.
3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 30 januari 2003
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: gemeente wil niet zo veel doen. De BZ blijft hiermee aan de slag.
Zwerfvuil: er zijn initiatieven van de gemeente voor het opstarten van een project m.b.t.
opruimen van zwerfvuil.
Regionaal Overslag Station Emopad: in verband met de overlast hiervan de
gedoogvergunning aangevochten. De provincie heeft gesteld dat er een nieuwe vergunning
moet komen.
Bezwaar gemaakt tegen woningbouw vooraan op de Rielsedijk, met name tegen de hoogte
van de woningen en de afstand van de woningen van elkaar i.v.m. doorkijk. Wat betreft het
gedeelte van de Rielsedijk aan de andere kant van de Gijzenrooiseweg: de BZ blijft tegen
bebouwing.
verkeer
Samen met deskundigen van de ENFB naar het fietspadenplan gekeken.
Sterk gemaakt voor 30-km. zones. Ook de Laan van Tolkien zal een 30-km. zone worden.
Een definitieve planning van de invoering hiervan is nog niet bekend. De commissie verkeer
schat in dat dit 2006/2007 zal worden.
Geopperd om de Rielseheideweg aan te sluiten op de Eindhovenseweg, en af te sluiten van
de Rielsedijk voor gemotoriseerd verkeer. De Rielsedijk zou dan een groot deel van het
gemotoriseerd verkeer kwijt zijn.
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algemene zaken
Gebogen over een kunstwerk ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de BZ. Van onze
leden is een aantal suggesties ontvangen. Uiteindelijk is een keuze gemaakt voor een
kunstwerk dat deels door een bewoner is aangedragen en deels door Piet Leenders is
bedacht. Dit werk is vanavond op de computer te bezichtigen. Het plan is inmiddels bij de
gemeente ingediend.
Deelgenomen aan een commissie voor het opstellen van richtlijnen voor de nieuwe
welstandscommissie.
Bezig geweest met grote prijsverhoging UPC.
Eindelijk zal er een gymzaal komen in Genoenhuis, zodat de Ganzebloem niet meer met
bussen naar andere gymzalen hoeft te gaan. Misschien kan dit nog uitgroeien tot een
multifunctionele ruimte. Het is nog niet bekend waar deze zaal precies wordt gesitueerd. Een
bewoner geeft aan dat men in de buurt vreest voor verdwijning van het groen. Dit zal goed in
de gaten moeten worden gehouden.
Aan de politiek een stuk aangeboden over Kenniswijk. Een van de grotere partijen heeft dit
inmiddels aangekaart.
De BZ kan steun aanbieden indien bewoners een buurtpreventieproject starten.
Voor het overige wordt verwezen naar het jaarverslag van de secretaris.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Penningmeester Hans de Greef geeft een korte toelichting bij de financiële stukken, o.a.:
subsidie woonconsumenten is hoger dan normaal: de gemeente heeft daar en inhaalslag
gemaakt. De huur was 2 jaar niet betaald omdat we de subsidie hiervoor niet hadden
ontvangen. Apparatuur is hoger dan begroot: bestuursleden krijgen nu een vergoeding voor
het computergebruik; dit was vorig jaar nog niet voorzien.
De heer van Hout (lid kascontrolecommissie) stelt voor om in de begroting voor 2004 een
bedrag van € 6.000,00 op te nemen aan contributiegelden, zijnde het bedrag dat in 2003
daadwerkelijk werd ontvangen. Tevens vraagt hij zich af wat de vereniging gaat doen met het
grote geldbedrag in kas. Henk Bos zegt deze discussie te zullen gaan opstarten binnen de
vereniging.
De heer Van Hout en mevrouw Roovers hebben de financiële stukken gecontroleerd en
akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit: mevrouw Roovers (Klaverland)
en de heren Van Dijck (Gloin) en Van Hout (Schepenenstraat).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
7.
Verkiezing bestuur
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.

9.
Beleid 2004
Het bestuur heeft er uitgebreid bij stilgestaan of wij nog voldoen aan onze doelstelling en is tot
de konklusie gekomen dat we nog steeds op koers zijn. We zijn nog steeds op allerlei fronten
bezig. Mogelijk gaan we dit jaar 2 of 3 bestuursvergaderingen in de verschillende wijken
binnen Zesgehuchten houden en deze vergaderingen dan ook richten op specifieke zaken uit
die wijk. De bewoners zullen dan worden uitgenodigd tot het bijwonen van een dergelijke
vergadering.
De commissies zijn zeer goed bezig. Het bestuur laat zich misschien wel eens te veel leiden
door een advies uit een bepaalde commissie. Het voornemen ligt er om als bestuur ook
nadrukkelijk mee te denken en ook de andere kant van bepaalde zaken in de gaten te
houden.
We hebben wel eens overwogen of we aktiviteiten moeten gaan organiseren. We hebben
besloten dit niet te doen, tenzij er hele andere geluiden vanuit de wijk komen. We blijven doen
waar we goed in zijn; we zijn een 'papieren organisatie'.
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UPC wil een harmonisatie van de tarieven in het gehele land doorvoeren, hetgeen in Geldrop
tot een forse prijsstijging heeft geleid. De BZ heeft gemeend hierop aktie te moeten
ondernemen door het sturen van een conceptbrief aan UPC aan alle leden. De BZ gaat
studeren op eventuele vervolgstappen en andere mogelijkheden onderzoeken, bijv. door te
kijken wat Digitenne voor mogelijkheden biedt. De politieke partijen wordt gevraagd hier ook
nog eens naar te kijken.
Een van de politieke partijen heeft de suggestie van de BZ om eens te kijken naar de
mogelijkheden die Kenniswijk biedt, opgepakt. Het zou inmiddels op de politieke agenda zijn
gezet.
Nog steeds is niet duidelijk wanneer in Genoenhuis met de bouw van een supermarkt en
kleinschalige voorzieningen kan worden gestart.
De BZ krijgt geen woonconsumentensubsidie meer. Deze is landelijk afgeschaft. De BZ krijgt
weinig subsidie en vraagt bijzonder weinig contributie. Er heeft vorige week een gesprek
plaatsgevonden met de gemeente. Mogelijk is er uit een ander potje nog wat subsidiegeld te
verkrijgen.
Een bewoner meldt dat het hem verheugt dat de BZ de wijken in gaat. Het grootste gevaar is
dat de BZ het kontakt met de bewoners verliest. Hij waarschuwt voor leegstand van een
nieuwe sportzaal. In Eindhoven is veel leegstand in sportaccommodaties. Dat kost de
gemeente veel geld.
Henk Bos: in het bestemmingsplan was oorspronkelijk geen school gepland. Deze school
blijkt inmiddels broodnodig te zijn. Bij een dergelijke school hoort een gymzaal. De bouw
hiervan mag niet ten koste gaan van allerlei groenvoorzieningen.
Bewoner: wat gaat de BZ doen tegen de door de gemeente ongegrond verklaarde bezwaren
tegen de bouw van woningen aan het begin van de Rielsedijk? Henk Bos: de bezwaren van
de BZ waren met name gericht tegen de uitvoering. De commissie milieu gaat volgende week
bekijken of het nuttig of noodzakelijk is beroep aan te tekenen. Bewoner: de nieuwbouw in
Genoenhuis mag maar een bepaalde hoogte hebben omdat dat beter in het landschap past.
Hij vindt dat dit ook van toepassing is op de Rielsedijk. Henk Bos: de hoogte van de
nieuwbouw in Genoenhuis heeft met name te maken met de geluidsbelasting van de A67.
Voor de verkiezingen heeft de BZ een infobulletin verspreid met daarin vermeld de
antwoorden die de politieke partijen hebben gegeven op door de BZ gestelde vragen.
Een bewoner vraagt de BZ bij te houden of de politieke partijen zich aan hun woord houden.
10. Rondvraag
Geen
11. Sluiting
Een ieder dankend voor de aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.
Vastgesteld d.d. 27.1.2005

H.W. Bos
Voorzitter

M.J. Campman
notulist

