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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 31 januari 2008

Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Jan Feijen, Hans de Greef, Marc Haarler, Piet
Leenders, Adriaan van der Velden, Mieke Campman; buurtbrigadier Frans van den Oord,
alsmede een 17-tal, op de presentielijst aangetekende, leden.
Afwezig met kennisgeving: bestuursleden: Wim Hoefman, Hans Timmermans en Louk v.d.
Wildenberg; hr. v. Lipzig, hr. Maasakkers, Jan de Vries, wethouders.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
-

-

Mededelingen
Er hebben zich geen kandidaat bestuursleden gemeld.
Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2008, lijst medewerkers, jaarverslag en
financiële stukken kan een ieder pakken.
De vereniging bestaat 19 jaar; dit is de 20e algemene ledenvergadering.
Bij elk lustrum heeft de BZ iets gerealiseerd; bij het 5-jarig bestaan: herstel
gemeentewapen op het voormalig gemeentehuis; 10 jaar: naambordjes Zesgehuchten
laten plaatsen; 15 jaar: kunstwerk 6G. Ook volgend jaar bij het 20-jarig bestaan willen
we iets doen. Inmiddels is er een kleine commissie gevormd om hierover te denken.
Ideeën hiervoor zijn welkom.
Vorig jaar had de BZ een record aantal leden: 1660.

3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 25 januari 2007
Anton van der Hijden: vraagt zich af of de helft van de paaltjes op Hoog Geldrop zijn
verwijderd, zoals op pag. 4 van het verslag staat vermeld. Dit is inmiddels inderdaad gebeurd.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag heeft iedereen kunnen pakken.
Marc Haarler licht het verslag van de commissie verkeer toe:
In een buurtbijeenkomst kwam naar voren dat bewoners van Legolas, Lorien en Arwen
verkeersremmende maatregelen zouden willen. De BZ heeft een enquête hierover gehouden:
een meerderheid bleek niet direct behoefte te hebben aan extra drempels, wel aan het veiliger
maken van het speelterrein Lorien, door met name de heggen lager te maken. De BZ is hier
nog mee bezig.
Paaltjes Hoog Geldrop: inmiddels is de helft verwijder. De vraag is of dit genoeg is; we
willen hier voorlopig toch even genoegen mee nemen.
Hertogenlaan; sleuven bij drempels zijn verzakt; is inmiddels hersteld.
Reconstructie Papenvoort: vooroverleg gehad met de gemeente; inspraakavonden
bijgewoond. Het gedeelte tussen Smuldersstraat en Eindhovenseweg wordt pas aangepakt als
woningbouw op het terrein van Brekelmans is gerealiseerd. Er wordt nog wel steeds te hard
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gereden. We blijven de wijkagent vragen om te handhaven. Het duurt veel langer dan
gedacht.
Situatie rond Ganzebloem: het normale fietspad is afgesloten. Dat betekent dat men
ofwel ver moet om fietsen of door de bosjes moet fietsen. We proberen de gemeente zo ver te
krijgen om tijdelijke maatregelen te treffen.
Drempels Laan van Tolkien: deze zijn erg ongelukkig en hoog uitgevallen. De gemeente
heeft een deskundige ingehuurd om alle 30 km. gebieden te bekijken.
Albert Heijn: er is contact met de gemeente over het beter bereikbaar worden voor
fietsers en voetgangers. Fietsers moeten tegen het verkeer in en een voetpad ontbreekt.
De weg Genoenhuis: er is niet veel aan te doen om ervoor te zorgen dat hier minder
hard gereden wordt. Er is 1 extra 30 km. bord geplaatst. Een deel van het extra verkeer komt
ook door de bouwactiviteiten; deze zijn binnenkort afgelopen.
Fietspad kruising Aragorn: voorlopig geen aanleiding tot verdere actie.
Frodo: de gemeente gaat tellen n.a.v. het verzoek om extra parkeerplaatsen.
De beide basisscholen hebben het brabants veiligheids label.
Gijzenrooiseweg: hier komt een verkeerstelling.
Verkeerslichten Gijzenrooiseweg: veelvuldige storingen aangekaart.
Parkeerplaatsen tegenover kerk: gemeente gevraagd om 'varkensruggen' aan te
brengen, zodat auto's niet op het voetpad parkeren.
De heer Scheerder: hoe is het mogelijk dat er op het zandpad parallel aan de Rielsedijk een
bord met snelheidsaanduiding 60 km. staat? Frans van den Oord: dit is wettelijk zo bepaald en
de gemeente heeft dit gewoon uitgevoerd. Meenemen in commissie verkeer.
Anton v.d. Hijden: als het tweede deel van Papenvoort wordt gereconstrueerd s.v.p. aandacht
vragen voor verlichting tijdens de werkzaamheden. Bij de reconstructie van het eerste
gedeelte was de verlichting uitgeschakeld.
Commissie milieu: verwezen wordt naar het jaarverslag. Henk Bos haalt een enkel punt aan
uit het verslag van de commissie milieu:
Dempen van sloten aan het begin van de Rielsedijk: vast is komen te staan dat de
bewoners dat weer moeten herstellen en dat daar toezicht op zal worden gehouden.
Henk richt zich tot de aanwezige voorzitter van de golfclub: eens praten over de
verlichting van de driving range van de golfclub; hier komen nog steeds klachten over binnen.
Commissie algemene zaken: verwezen wordt naar het jaarverslag. Henk Bos licht toe:
Bezwaar aangetekend tegen de bouw Rielsedijk 19; dit was naar onze mening te groot.
We voelden ons misleid omdat op de tekeningen de suggestie werd gewekt dat er een garage
zou komen, doch de betreffende ruimte behoort gewoon tot de woning. We hebben hierover
geschreven aan de gemeente: deze heeft geantwoord dat de huidige bouw is toegestaan en
daarbij gemeld dat er op dat perceel niets meer mag worden bijgebouwd, dus ook geen
garage.
Bezwaar aangetekend bij de provincie tegen het plan Rielsepark. Wij vinden dat er geen
nieuwe argumenten zijn om nu wel te bouwen.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Hans de Greef geeft een korte toelichting op de financiële stukken.
De heer Van Hout: op de begroting 2007 staat een bedrag voor het 20-jarig jubileum vermeld
van 1.500 euro; hier is niets op uitgegeven. Op de 'stand van zaken per 31.12.07'staat niet de
reservering voor het jubileum vermeld. Als je iets reserveert moet dit op de balans zichtbaar
blijven. De reservering kan bij het eigen vermogen staan, maar dan moet het eigen vermogen
gespecificeerd worden.
Een en ander zal bekeken en aangepast worden; de juiste informatie wordt achteraf nog
verstrekt.
De kascontrolecommissie bestond uit Nel Roovers, Anton van der Hijden en Harie Lochs.
Anton: knap dat de penningmeester het kasgeld tot nul heeft teruggebracht.
De boekhouding is akkoord bevonden. De penningmeester wordt décharge verleend.
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De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit Anton van der Hijden
(Schepenenstraat) en 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
De zittende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Alle leden worden herkozen.
8.

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

9.
Beleid 2008
Het afgelopen jaar hebben we wijkbijeenkomsten gehouden. Dit willen we komend jaar ook
doen omdat we hebben gemerkt dat het goed is om dieper door te dringen in de wijk.
Een van de dingen die in september bij de wijkbijeenkomst in Genoenhuis naar voren is
gekomen, is de inzet van de buurtbrigadier Frans van den Oord. Hij is bij al onze
bestuursvergaderingen, maar kan vanwege andere prioriteiten niet volledig tot zijn recht
komen in onze wijk. Dat heeft ons doen besluiten in gesprek te gaan met zijn chef. Ook hij
vindt dat Frans meer in de wijk te zien zou moeten zijn, maar staat voor tal van problemen. We
zijn overeengekomen dat zijn inzet verruimd wordt doordat hem een aantal uitwerkende taken
ontnomen wordt door collega's. Op termijn zal dit waarschijnlijk beter gaan lopen door het
vervullen van vacatures.
Frans van den Oord: er is een grote uitstroom van deskundige collega's. Nieuwe collega's
moeten opgeleid worden. Het blijft op dit moment passen en meten. De buurtbrigadier krijgt
ondersteuning van twee wijkadoptanten, die ingeschakeld kunnen worden. Zesgehuchten
groeit nog steeds. Laatste cijfers: inwonertal van ruim 7800. Normaal gesproken heeft een
buurtbrigadier als taak om voor 5000 inwoners te zorgen.
We hebben een actief buurtpreventieproject in de Beekweide. We promoten ook het opzetten
van buurtpreventieprojecten.
We hebben ons bij de gemeente aangemeld om deel te gaan nemen in pilots m.b.t.
buurtcontracten: de gemeente gaat actief beleid voeren op buurtorganisaties door het afsluiten
van contracten.
De BZ blijft tegen verdere bebouwing aan de Rielsedijk. Er is in de natuurwaarde niets
veranderd, dat bebouwing thans wel zou rechtvaardigen.
Nieuwbouw Josephinehof: er is een plan gepresenteerd door de projectontwikkelaar, maar
nog niet door de gemeente.
De Smelen - spiegelgevecht; info-avond bezocht; we zullen dit blijven volgen.
Geluidwerende voorzieningen A67; punt komt keer op keer terug.
Forum op de website onder de aandacht brengen.
Verkeersdrempels Laan van Tolkien: hier is veel onvrede over.
Ouderenbeleid; er zouden ouderenvoorzieningen in de wijk moeten zijn. Je ziet vaak het
tegendeel: voorzieningen worden gecentraliseerd, bijv. apotheek, vervoersvoorziening.
We blijven ook kijken naar ontwikkelingen in de omgeving m.b.t. het aanleggen van
wegvarianten.
Proberen goede contacten met B&W en raadsleden te onderhouden.

-4-

De heer Notten denkt dat het forum op de website een krachtig medium moet zijn. Het zou fijn
zijn om enkele dagen voordat er een vergadering plaatsvindt te kunnen kijken op de website
wat er op de agenda staat. Om op de hoogte te blijven zou je elke vergadering moeten
bijwonen; dat is lastig. Hij zou graag zien wat de actiepunten uit de vergadering zijn.
Henk Bos: verslagen willen we niet op de website plaatsen omdat er namen van mensen in
voorkomen. Marc Haarler: je kunt een voorbereiding van acties niet altijd op voorhand op de
website zetten: als de commissie zijn gedachten en voorstellen helemaal openbaar moet
leggen terwijl de tegenpartij zijn acties niet openbaar hoeft te maken, dan heb je een ongelijke
strijd. De heer Van Hout: openbaar is openbaar en dat moeten we ook zo houden; het kan dus
zijn dat een ander hier voordeel bij heeft.
Henk: we zullen bezien of het te doen is om actiepunten uit bestuur- en
commissievergaderingen op de website te plaatsen.
Bewoner oppert het idee om vanuit het bestuur een stelling op het forum te plaatsen, waarop
reacties gegeven kunnen worden. Henk: dit is al eens gedaan.
10. Rondvraag
Hr. van der Vleuten (CDA):
in Mierlo is een apotheek die zaken bezorgt; kan in Geldrop misschien ook.
Ten aanzien van vervoer: Geldrop-Mierlo heeft een vraagafhankelijk vervoer voor alle 65plussers. Je wordt thuis opgehaald en weer afgezet.
De Raad is los van B&W komen te staan sinds het duale stelsel. Als we een brief schrijven,
kan deze het beste geadresseerd worden aan B&W en alle leden van de Raad.
Er wordt bevestigend geantwoord op de vraag van een bewoner om de voortgang rond De
Smelen in de gaten te houden.
11. Sluiting
22.00 uur.

Vastgesteld d.d.

H.W. Bos
Voorzitter

2009

M.J. Campman
notulist

