Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 30 januari 2003
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aanwezig: de bestuursleden, behalve Hans de Greef en Hans Timmermans, alsmede een 13tal, op de presentielijst aangetekende, leden.
Afwezig met kennisgeving: Joop Dirkx, Gerrit van Halteren, Ton Kitzen.
1.

Opening
Nadat zich op de desbetreffende vraag van voorzitter Henk Bos geen kandidaten aanmelden
voor een bestuursfunctie, wordt de vergadering om 20.05 uur geopend. Henk Bos heet de
aanwezigen welkom en stelt de bestuursleden voor.

2.

Mededelingen
Op de vraag of er personen willen helpen bij het verspreiden van het infobulletin
melden zich 2 vrijwilligers.
Iedereen wordt verzocht de presentielijst te tekenen.
De aanwezigen kunnen exemplaren meenemen van: jaarverslag, financieel verslag,
lijst medewerkers en vergaderschema 2003.
Afgelopen jaar heeft de BZ iets minder dan 1500 leden geteld. Misschien omdat we
geen herhaalde oproep hebben gedaan bij mensen die niet betaald hebben. Het
bestuur gaat proberen dit te analyseren.
Brief ontvangen van kinderdagverblijf De Grabbelton met het verzoek na te denken
over een accommodatie in Genoenhuis.
Het huishoudelijk reglement stamt nog uit de oprichtingstijd. Het bestuur heeft een
voorstel voor enkele wijzigingen hierop gedaan, met de bedoeling het gewijzigde
huishoudelijk reglement vanavond vast te stellen. Deze wijzigingen hebben op het
internet gestaan en worden behandeld bij punt 6.

3.

Verslag algemene ledenvergadering 31.1.2002
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.

4.

Jaarverslag secretaris en commissies
Het jaarverslag is op schrift gesteld en uitgereikt. Henk Bos: het verslag is een overzicht van
activiteiten van bestuur en commissies van afgelopen jaar.
Op dit moment heeft de BZ geen kopieerapparaten meer. De contractsdatum verviel per 1
november jl. We zijn op zoek naar goedkopere apparaten.
We hadden de toezegging van wethouder Sommer dat wij een behoefte-enquête in
Zesgehuchten zouden kunnen doen. Deze hebben we samen met de gemeente ontwikkeld.
Toen kwam ineens de Geldropse enquête 'toekomstvisie 2015'. Onduidelijk was even of er
nu toch nog een aparte enquête in Zesgehuchten zou komen. Inmiddels is duidelijk dat deze
er nog komt. Uit de zaal komt de vraag of de BZ deskundigen heeft aangetrokken voor een
dergelijke enquête. Hij vond de enquête over de toekomstvisie van Geldrop nogal moeilijk
om in te vullen. Henk Bos antwoordt dat er iemand aan meegewerkt heeft die beroepsmatig
met het opstellen van enquêtes heeft te maken. Het zal een overzichtelijke enquête moeten
worden.
De heer Van Hout merkt op dat de datum van vaststelling van het jaarverslag gewijzigd
dient te worden in de datum van vandaag.

5.

Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Piet Leenders geeft bij afwezigheid van penningmeester Hans de Greef een korte uitleg over
het financieel verslag. Er is meer uitgegeven dan begroot: dit komt voornamelijk door de
kosten van de viering van het 12,5 jarig jubileum, hetgeen niet begroot was. De begroting
van de te ontvangen contributiegelden is tot nu toe altijd op het minimaal te ontvangen
bedrag gesteld. Omdat door de leden vaak meer wordt overgemaakt, is nu een gemiddeld
bedrag opgenomen. De kascontrolecommissie heeft de boeken gecontroleerd en akkoord
bevonden. Een schriftelijke verklaring van deze commissie is nu niet voorhanden; Hans de
Greef is vergeten deze bij Piet Leenders af te geven. De penningmeester wordt décharge
verleend. De heer Van Hout merkt op dat de boekhouding er goed uit ziet.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit: mevrouw Van Rooyen
(Papenvoort), mevrouw Roovers (Klaverland) en de heer Van Hout (Schepenenstraat).
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6.

Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt
aangenomen.
Huishoudelijk reglement
Henk Bos meldt enkele van de voorgestelde wijzigingen:
- Er wordt her en der gesproken over een werkgroep; deze bestaat niet meer.
- Mensen die actief politiek bedrijven kunnen geen lid zijn van ons bestuur.
- Apparatuur: werd aangeschaft door de BZ voor mensen die deze nodig hadden. Anno 2003
kun je er bijna voor 100% vanuit gaan dat men een computer heeft en hoeft de BZ deze dus
niet meer aan te kopen. Voorgesteld wordt dan ook een jaarlijkse vergoeding te geven en
dan ook nog gedifferentieerd naar hoeveel men gebruik maakt van de computer.
Het huishoudelijk reglement wordt in de pauze ter inzage gelegd. Na de pauze wordt hierop
teruggekomen.

7.

Verkiezing bestuur
De zittende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe
kandidaten gemeld. Bij acclamatie wordt het voltallige bestuur herkozen.
Henk Bos zou graag wat jong bloed in het bestuur zien. Ook de commissies kunnen altijd
nieuwe mensen gebruiken.
Koos Louman dankt namens de vereniging het bestuur voor de inzet en al het werk.

8.

Na de pauze verwelkomt Henk Bos de gasten.
Henk Bos noemt het op 21.4 jl. met een open dag gevierde 12,5-jarig jubileum van de BZ.
Het bestuur dacht dat hier misschien 10 leden op af zouden komen; het zijn er honderden
geworden.
Een van de leden heeft een tekstuele wijziging op het huishoudelijk reglement voorgesteld.
Deze wijziging zal worden opgenomen. Het huishoudelijk reglement wordt hierbij
vastgesteld.

9.

Beleid 2003
Het bestuur probeert weer een aantal zaken te bereiken. Henk Bos noemt een aantal
aandachtspunten:
Het ledental is iets gedaald; dit moet echter weer te verhogen zijn. Misschien moeten
we gerichte avonden gaan beleggen voor deelgebieden van Zesgehuchten, waarin wij
mensen uitnodigen om dingen te berde te brengen. De vergaderingen zijn wel
openbaar, maar misschien ligt de drempel toch wat te hoog.
Enquête Zesgehuchten. Wij willen weten hoe men denkt over voorzieningen voor
ouderen, jongeren, op sociaal gebied etc. Hierover is met wethouder Sommer
gesproken.
Geluidsoverlast A67. In Genoenhuis is een aantal woningen tegen de regels van het
bestemmingsplan gebouwd. Dat impliceert dat daar een aantal maatregelen genomen
moeten worden. Wij willen dat er voor de hele wijk iets gebeurt en niet alleen voor
een aantal woningen. Recentelijk zijn al onze voorstellen afgewezen. Koos Louman
weet te melden dat dit jaar de noordeljke rijbaan van zoab wordt voorzien en de
zuidelijke rijbaan misschien in 2004. Zoab is geluidsarmer.
Tegengaan van verdere verstedelijking Rielsedijk. De BZ heeft haar zienswijze over de
bebouwingsplannen aan de zuidzijde van de Rielsedijk ter hoogte van huisnr. 1A aan
de gemeente kenbaar gemaakt. Indertijd is bij de vaststelling van het
bestemmingsplan Gijzenrooi deze plek genoemd als zeer waardevol voor natuur en
landschap. Klaarblijkelijk is deze visie in 10 jaar tijd omgeslagen.
Realiseren van een kunstwerk. Idee: wij moeten zeker aan nieuwe bewoners laten
weten hoe Zesgehuchten er oorspronkelijk uitzag. Hierover is een goed gesprek
geweest met de burgemeester. De BZ zou met wat voorstellen moeten komen.
Supermarkt Genoenhuis. Staat al enige jaren op de agenda. Dit staat in relatie met de
opknapbeurt van het winkelcentrum Coevering.
Stationsgebied.
Meer discussie gaan voeren via internet.
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Mogelijk wordt er nog een avond over inbraakpreventie op touw gezet.
Moeten wij ons misschien meer richten op ouderen of jongeren; of hiervoor een
commissie in het leven roepen?

In het afgelopen jaar hebben we een goede samenwerking gehad met ambtenaren,
raadsleden en wethouders. Daar zijn ook resultaten uit gerold: verblijfsgebieden 30-km,
inclusief Laan van Tolkien. Goed inzicht gekregen in het rampenplan. Discussie over diftar.
Verbetering plantsoenen, verlichting en fietsenstalling bij het station is een kwestie die door
de BZ is aangezwengeld. Helaas werden wij niet genoemd in de door een lid van ons
bestuur uitgereikte folders over deze vernieuwingen. Diverse kleine wijkvoorzieningen, zoals
speel- en groenvoorzieningen zijn het afgelopen jaar de revue gepasseerd. We hebben
deelgenomen aan diverse inspraakavonden. Recentelijk heeft de BZ nog ingespeeld op
kwestie sluiting peuterspeelzalen.
Verder heeft de BZ een bijzonder goede relatie met de politie in de persoon van de heer Van
Halteren.
De kracht zit er nu in om met elkaar te communiceren en een brug te vormen tussen
bewoners en de gemeente of andere instellingen. Mocht men opdrachten of vraagtekens
hebben, laat dit dan s.v.p. horen.
10.

Rondvraag
Koos Louman vraagt of er al duidelijkheid is over de komst van een supermarkt naar
Genoenhuis. Wethouder Maasakkers legt uit dat dit alles te maken heeft met de
revitalisering van het winkelcentrum Coevering. Er is een raadsbesluit dat deze 2 zaken
gekoppeld moeten worden. Zolang er geen panklare oplossing voor de Coevering is kan er
niet met de bouw in Genoenhuis worden begonnen.
Paul Batenburg wil namens de club mensen die aktief is rondom de peuterspeelzalen
bedanken voor de steun die is ontvangen. Hij heeft goede hoop dat de zaak op zijn pootjes
terecht komt. Hij zou graag zien dat de gemeente wat sneller zou acteren in dit soort
gevallen.
De heer Boss: Brekelmans zou naar een andere lokatie gaan. Er zouden huizen gebouwd
worden op de huidige lokatie van Brekelmans. Wethouder Maasakkers: het is aan het bedrijf
om te verhuizen; de gemeente kan niet verplichten. De gemeente wacht op definitieve
plannen van Brekelmans. Eerder kan het bestemmingsplan op de nieuwe lokatie niet
gewijzigd worden.
Koos Louman: de nieuwe fontein in Genoenhuis vindt iedereen leuk. Hij wordt mooi verlicht.
Voortreffelijk gedaan.
Tot slot merkt iemand op dat bij het Spiegelgevecht helaas een jaar lang bouwketen hebben
gestaan. Deze blijken recentelijk te zijn weggehaald.

11.

Sluiting
Een ieder dankend voor de aanwezigheid sluit de voorzitter de vergadering om 22.00 uur.
Vastgesteld d.d. 29.1.2004
H.W. Bos
voorzitter

M.J. Campman
notulist

