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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 29 januari 2009
Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Jan Feijen, Hans de Greef, Marc Haarler, Wim
Hoefman, Piet Leenders, Adriaan van der Velden, Louk v.d. Wildenberg, Mieke Campman;
buurtbrigadier Frans van den Oord, Marc Albers en Carolina Blok als vertegenwoordigers van
de WMO-raad, alsmede een 14-tal, op de presentielijst aangetekende, leden.
Afwezig met kennisgeving: Hans Timmermans, hr. Beishuizen, wethouder Hoekman, fam.
Vink.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
-

Mededelingen
Dit jaar viert de BZ haar 20-jarig bestaan; op de agenda is een vlag afgebeeld; dat heeft
te maken met dat 20-jarig bestaan. Wordt nog op teruggekomen.
Er is een aanvulling op de agenda: Marc Alberts en Carolina Blok hebben gevraagd om
te spreken over de WMO-raad; wordt agendapunt 3a.
De BZ is altijd op zoek naar actieve leden; Henk vraagt de bezoekers te overwegen of
iets te gaan doen voor de BZ.
Er is 1 aftredend bestuurslid: Wim Hoefman. Er hebben zich geen kandidaat
bestuursleden gemeld.
Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2009, lijst medewerkers, jaarverslag en
financiële stukken kan een ieder pakken.
Medio vorig jaar is Kees Menken overleden. We betreuren dat zeer; het is niet alleen
voor de vereniging, maar ook voor de gemeenschap een verlies.

Enkele recent ontvangen brieven en mails:
Brief van gemeente over project wonen, werken en leven = pilot project voor
buurtorganisaties. Daar gaat de BZ aan deelnemen.
Brief van hr. Gorris gemeente over ontwatering en begaanbaarheid van de Rielsedijk.
Brief van mw. Dirks met verzoek actie te ondernemen tot het verplaatsen van een op
een ongelukkige plek geplaatste brievenbus op de Aragorn.
Mail van hr. Beishuizen die de gemeente wil bedanken voor de duidelijke afvalkalender
dit jaar en het hondenpoepprobleem onder de aandacht wil brengen.
Mail van de fam. Vink met de melding dat op de Aragorn te hard wordt gereden.
Mail van hr. Batenburg (oud lid en inmiddels naar Nederweert verhuisd) die een aantal
vragen stelt.
Mail hr. Verbeek op het Zweegersplein zijn werkzaamheden gestart om het voetbalveld
te vergroten en de hekken te veranderen. Hij is het daar niet mee eens en vraagt om
daar eens naar te kijken.
3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 31 januari 2008
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
3a. WMO raad
Marc Albers, lid van het dagelijks bestuur van de WMO-raad en Carolina Blok-Tournoy,
voorzitter van bewonersvereniging Hulst en in de WMO-raad voor alle wijken, willen meer
bekendheid geven aan de WMO-raad. Daarom komen zij vanavond hun verhaal doen:
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Carolina Blok:
"Vanaf 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning van kracht. Kernpunt van
deze wet is een zorgzame samenleving, waarin iedereen meedoet en niemand zich
buitengesloten voelt. Denk daarbij aan: hulp en ondersteuning bij het krijgen van bijv.
huishoudelijke hulp, een rolstoel of rollator; het verbeteren van de woon- en leefomgeving;
bestrijding van eenzaamheid. Binnen de WMO is er, om een en ander wat meer inzichtelijk te
maken, een verdeling gemaakt. Deze verdeling worden prestatievelden genoemd. Het
allereerste prestatieveld is: het bevorderen van de sociale samenhang in en leefbaarheid van
dorpen, wijken en buurten. Om de sociale samenhang in wijken te bevorderen moet er aan
een aantal voorwaarden worden voldaan. Er dient een hoge mate van veiligheid te zijn,
behoud van voorzieningen: winkels, onderwijs, culturele - en sportvoorzieningen, buurthuizen
en veel meer. Burgers die zich, zoals u, actief inzetten voor het welzijn van hun medeburgers
zijn de ogen en orden van een WMO-raad. Waar zitten de knelpunten, waar is inzet van de
overheid gewenst? Als voorzitter van een bewonersvereniging en ervaringsdeskundige op het
gebied van sociaal cultureel werk heb ik dit prestatieveld onder mijn hoede gekregen. Hoewel
ik een redelijk beeld heb van de vragen en behoeften in mijn eigen wijk, heb ik dat niet voor
alle andere wijken van Geldrop-Mierlo. Hier is uw steun erg gewenst."
Marc Albers:
"Nieuw beleid vraagt om een goede inbreng van al onze burgers. Wij mogen meedenken,
adviseren en alternatieven voorstellen. Om dit efficiënt en met kracht te doen is de WMO-raad
opgericht. Binnen de WMO-raad zijn meerdere organisaties vertegenwoordigd, zoals bijv.
seniorenbelangen en het gehandicaptenplatform. De WMO-raad wordt gevraagd om advies
over beleidsstukken, maar geeft ook ongevraagd advies. Heel recent deden wij dat over
zwembad de Smelen en het opheffen van de bushaltes in het centrum van Geldrop. Beleid
wordt soms niet goed omgezet naar uitvoeringsregels of regels worden niet duidelijk uitgelegd
aan burger of ambtenaar. Alleen uit de praktijk, door de ervaring van onze burgers, moet
blijken of alles soepel en correct verloopt. Als iemand er zelf met de gemeente niet uitkomt,
dan kan deze hulp halen bij zijn of haar belangenvereniging. Als een probleem duidt op
verkeerd beleid of een fout uitgevoerde procedure dan legt de belangenvereniging het voor
aan de WMO-raad. In de meeste gevallen gaat er daarna een advies naar de gemeente, dat
ondersteund wordt door alle groepen in die WMO-raad. Wij hopen dat u ons wilt helpen met
het verspreiden van deze informatie onder allen die u kent en dat u ons weet te vinden
wanneer dat nodig is."
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag heeft iedereen kunnen pakken.
Enkele zaken worden toegelicht:
Marc Haarler: verkeerscomfort en verkeersveiligheid zijn soms een beetje tegenstrijdig; zo ook
bij de drempels Laan van Tolkien. De BZ was wel voor drempels, maar niet in die hoeveelheid
en van die hoogte, zoals nu geplaatst. De gemeente heeft een evaluatie laten uitvoeren;
zojuist het rapport hiervan ontvangen. Dit bevestigt onze vermoedens: het drempelprofiel
voldoet waarschijnlijk niet aan de normen en zal waarschijnlijk herzien moeten worden. Er is
ook gekeken naar de drempels in Hertogenlaan, Smuldersstraat en Papenvoort; voldoet
waarschijnlijk ook niet.
Om de drempels in de Laan van Tolkien te ontwijken is er sluipverkeer op de Galadriel;
een ingenieursbureau geeft als advies aan om in de Galadriel 2 extra drempels te maken.
Fietsers zouden vanaf de Gijzenrooiseweg het parkeerterrein bij Albert Heijn op moeten
kunnen rijden, zodat ze niet tegen het verkeer in hoeven, of eerst via verkeerslichten over
hoeven te steken; dit is echter eigendom van de vereniging van eigenaren van het
appartementencomplex; in gesprek om een oplossing te vinden. Ook bezig met
verkeerslichten op die plek, die voor fietsers te lang op rood staan.
Aangedrongen op snelheidsmeting in 30 km. gebieden, bijv. een bepaald deel van
Papenvoort, omdat bewoners daarom gevraagd hebben.
De Gijzenrooiseweg begint toch een drukke weg te worden. In het begin werd
gesproken over 11.000 voertuigen per dag. Wij vroegen ons af of die norm niet overschreden
werd; uit metingen blijkt dat we nog net onder die 11.000 blijven.
Het wegdek van het eerste deel van de Rielsedijk is erg slecht door de gepleegde
nieuwbouw. Er zullen noodreparaties volgen. Als de bouw helemaal klaar is, zal waarschijnlijk
een reconstructie volgen.
Elanor 2: gekeken naar parkeermogelijkheden; nog geen oplossing kunnen vinden.
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Tegenover de kerk zijn parkeervakken; deze lopen over in het trottoir, waarop vaak
wordt geparkeerd. We zijn hier al even over bezig met de gemeente. Het laatste idee is om e
parkeervakken met witte lijnen te markeren.
Binnenkort worden de op- en afritten A67 10 weken afgesloten i.v.m. de aanleg van
rotondes. Aan gemeente gevraagd of periode niet verkort kan worden. De gemeente zegt al
veel gedaan te hebben om de periode te beperken.
In de ochtend loopt het verkeer van Geldrop naar Eindhoven vast voornamelijk door de
afslag naar rechts op de rondweg in Eindhoven. Het staat in de planning om hier in 2010 iets
aan te doen.
Henk Bos (namens Hans Timmermans):
O.a. bezig geweest met de pannakooi, die nogal wat overlast gaf.
Druk geweest met woningbouw aan de Rielsedijk; daar hebben diverse procedures
gelopen. Uiteindelijk tot de Raad van State. Wij hebben bebouwing aldaar niet kunnen
tegenhouden.
Verplaatsing Josephinehof; daar zijn wat concept plannen van.
We hebben de gemeente verzocht deel te mogen nemen aan pilot project woon- en
leefomgeving. Dat mag, maar een eerste gesprek met de gemeente heeft duidelijk gemaakt
dat zij een andere indeling van wijken voor ogen hebben dan wij: Genoenhuis en Beekweide
zouden niet meedoen. We hebben gezegd graag mee te doen: we kunnen ervaring brengen
en structuur halen, maar we willen Zesgehuchten als een geheel zien. Anton v.d. Hijden: als
Genoenhuis en Beekweide niet mee doen, blijft er bijna niets over.
In het raadsplein is ingesproken om zwembad de Smelen open te houden.
Verzocht om bankje in Albert Heijn te plaatsen.
We hebben een buurtbijeenkomst in Genoenhuis gehouden over inbraakpreventie en
algemene veiligheid. Een uitstekende avond, waar helaas niet erg veel bezoekers waren.
Bijeenkomst 'Buurten in Brabant' van provincie bezocht en cursus nieuwe Wet op de
Ruimtelijke Ordening gevolgd.
Bezig met het 20-jarig bestaan van de BZ dit jaar.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Hans de Greef geeft een korte toelichting op de financiële stukken.
Inkomsten: € 8.604,47; uitgaven € 10.859,17; verschil: -/- € 2.254,70; groot verschil zit in
ontvangen contributie; in kas € 14.854,19.
Een bewoner oppert het idee om de contributie te verhogen naar € 2,50. Dit is echter niet
nodig omdat het overgrote deel van de mensen toch meer dan € 2,27 betaalt.
De heer Van Hout: de stukken zien er goed uit, maar hij waarschuwt ervoor voorzichtig te zijn:
op de begroting staat aan lidmaatschapsgelden € 6.600,00 vermeld. Bijna de helft hiervan
(€ 3.200,00) wordt uit de reserves gehaald om rond te komen. Als je de helft tekort komt, ben
je niet goed bezig. Deze opmerking zal het bestuur zich ter harte nemen.
De kascontrolecommissie bestond uit Anton van der Hijden en Harie Lochs.
De boekhouding is akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit John Leenders (Drossaardstraat)
Harie Lochs (Drossaardstraat).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
7.
Verkiezing bestuur
Henk Bos neemt afscheid van Wim Hoefman als bestuurslid en dankt hem voor de geleverde
bijdragen. Wim Hoefman bedankt op zijn beurt het bestuur voor de vriendschap en het
genoten vertrouwen en wenst de BZ alle succes toe.
De overige bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Zij worden herkozen.
8.

Na de pauze verwelkomt Henk Bos de 2 gasten uit de politiek.

9.

Beleid 2009
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Het bestuur heeft ervoor gekozen om ter gelegenheid van het 20-jarig bestaan een vlag voor
Zesgehuchten te ontwerpen; deze is met behulp van een aantal historici samengesteld. Hij is
afgedrukt op de agenda. De drie hoorns zijn van Leende, Heeze en Zesgehuchten. De twee
sterren horen bij Zesgehuchten (Leende heeft geen ster; Heeze heeft één ster). Het idee is
om deze aan een aantal verenigingen te schenken, te koop aan te bieden aan inwoners en
misschien ergens in Zesgehuchten permanent een vlag te plaatsen.
Euphonia bestaat dit jaar 60 jaar. Henk Bos stuitte in de historie van deze harmonie op een
'voorloper' van de BZ: 'Zesgehuchten Vooruit'. Deze vereniging heeft Euphonia wat
instrumenten geschonken en beloofd een partituur te schenken als Euphonia een prijs zou
weten te winnen; of dat gebeurd is weten we niet. Met dit in het achterhoofd is het misschien
leuk om Euphonia een partituur en een vlag te schenken. Waarschijnlijk wordt het 20-jarig
bestaan op 17 mei gevierd. We hebben de gemeente gevraagd mee te denken en te betalen
aan een vlaggenmast. Het zou leuk zijn om de vlag ergens permanent te laten hangen,
misschien een van staal; een gewone vlag kun je 2 of 3 jaar laten hangen en is daarna aan
vervanging toe. Bewoner: een vlag van een gemeente kun je permanent laten hangen; deze
hoeft 's avonds niet gestreken te worden.
Een offerte voor het maken van een vlag is aangevraagd. De kosten van een partituur zullen
rond de € 150,00 liggen.
Hondenpoep probleem: de bijzondere opsporingsambtenaren hebben zich tot doel gesteld om
te verbaliseren; tot dusverre nog niet veel van gezien. Binnenkort zullen we de gemeente naar
de resultaten vragen.
In het voorjaar hebben we een succesvolle wijkbijeenkomst gehouden in een café op Hoog
Geldrop; deze willen we herhalen en dan in het teken stellen van buurtveiligheid, zoals we die
laatst in Genoenhuis hebben gehouden; deze avond werd toen helaas niet goed bezocht,
maar was wel de moeite waard.
Bebouwing stationsgebied, verplaatsing Josephinehof houden we in de gaten.
We proberen aan de slag te gaan met het project woon- en leefomgeving voor heel
Zesgehuchten.
We gaan door met het uitlenen van de energiemeters.
We willen nog meer de mening van de bewoners horen. Helaas hebben we het forum op de
website stopgezet, omdat deze regelmatig werd gehackt.
Voor ouderen zijn er nog weinig wijkvoorzieningen.
We hebben geparticipeerd in een lange termijn visie voor Geldrop. Deze visie staat eigenlijk
haaks op dpo-onderzoeken dat alle winkelfuncties in het centrum moeten komen. De wijken
denken daar anders over. In de lange termijn visie zouden wijken op termijn voorrang krijgen,
omdat men buurt- en wijkparticipatie belangrijk vindt.
10. Rondvraag
Bewoner: suggestie betreffende werkzaamheden bijzondere opsporingsambtenaren: zijn
ervaring is dat men 's avonds tussen 22.00 en 23.00 uur bij bosjes hondeneigenaren
tegenkomt die de honden niet aangelijnd hebben.
Frans v.d. Oord: het probleem is dat deze ambtenaren 's avonds niet werken. Hij pleit ervoor
om dit wel te laten doen.
11. Sluiting
22.00 uur.
Vastgesteld d.d. 28 januari 2010

H.W. Bos
Voorzitter

M.J. Campman
notulist

