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Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 31 januari 2013
Aanwezig: de bestuursleden: Henk Bos, Hans de Greef, Marc Haarler (vanaf 20.30 uur), Ton
Kropff, Piet Leenders, Hans Mutsaers (vanaf 21.00 uur), Adriaan van der Velden, Louk v.d.
Wildenberg, Mieke Campman; buurtbrigadier Joris Boumans, alsmede 10 leden, zoals op de
presentielijst vermeld.
Afwezig met kennisgeving: bestuurslid Hans Timmermans.
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.00 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
2.
Mededelingen
Agenda, verslag alv vorig jaar, vergaderschema 2013, lijst medewerkers, jaarverslag en
financiële stukken kan een ieder pakken. Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 26 januari 2012
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag geeft een opsomming van de door de commissies ontplooide activiteiten in het
afgelopen jaar. Het verslag wordt vastgesteld.
5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Penningmeester Hans de Greef geeft een toelichting op de financiële stukken: inkomstenuitgaven 2012, stand van zaken m.b.t. financiën per 31.12.12 en begroting 2013.
Er is een positief saldo van € 777,18.
Als bank staat nog Postbank vermeld; dit moet worden gewijzigd in ING.
Een van degenen die zich vorig jaar had aangemeld voor de kascontrolecommissie heeft
afgehaakt. Kees Karel (Diepe Vaart) is bereid gevonden haar plaats in te nemen. Hij heeft
samen met Arno van Lier de boekhouding gecontroleerd: alles ziet er goed uit.
De penningmeester wordt décharge verleend.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal bestaan uit Arno van Lier (Diepe Vaart) en
Johnnie Leenders (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 11 bestuursleden worden zonder stemming herkozen.
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8.
•

Resultaten 2012
We zijn een visie aan het ontwikkelen over het project Samen Werkt.

•
Nieuwbouw Josephinehof is uitgesteld. Wat betreft een nieuwe naam voor
Josephinehof, zoals de gemeente heeft voorgesteld: aan onze leden gevraagd wat zij hiervan
vonden; de meesten zouden de huidige naam willen behouden. We weten niet of de
oorspronkelijke plannen zijn veranderd. We hebben al een aantal jaren geen plannen meer
gezien.
•
Kermiskampement zal niet meer op het Tournooiveld zijn; we hebben hier vaak bezwaar
tegen ingediend en kregen ook telkens gelijk van de bezwarencommissie. Eindelijk heeft de
gemeente het verplaatst.
•
Creek meadow op Beekweide is niet echt bedoeld voor bewoners van Zesgehuchten.
Grasveld wordt slecht achtergelaten en het evenement gaf veel herrie. Er zijn afspraken
gemaakt met de gemeente over de vergunning. We zullen hier kritisch naar kijken.
•

Herinrichting van Papenvoort: daar kunnen alle partijen redelijk tevreden over zijn.

•

Rielsedijk is opgepimpt.

•
Samen met bewoners van Genoenhuis hebben we kunnen voorkomen dat de gemeente
een speelplek zou verwijderen.
•
Project aardlekschakelaars. In sommige huizen in de wijk sloegen de stoppen door bij
het minste of geringste onweer. In 2 woningen hebben we afgelopen zomer op proef nieuwe
apparatuur laten plaatsen met een goed resultaat. Dat heeft ertoe geleid dat diverse
bewoners hebben besloten deze nieuwe apparatuur te laten plaatsen.
•
Zoals vorig jaar in de ALV afgesproken hebben we een aed geschonken aan de
stichting Hart voor een Hart; deze is geplaatst bij het gemeenschapshuis. Ook de Rabobank
en de Kruisvereniging hebben een schenking gedaan.
•

We lenen nog steeds energiemeters uit.

•
We hebben een goede samenwerking met de buurtbrigadier Joris Boumans. Ook met
zijn voorganger Frans v.d. Oord was een goede relatie; hij is enkele weken geleden met
pensioen gegaan.
9.
•

Beleid 2013
Mogelijk organiseren we weer een thema-avond of een buurtschouw.

•
We proberen onze commissies nog beter te vullen. Alle commissies kunnen nog leden
gebruiken.
•
Misschien kunnen we nog iets met de vlag van Zesgehuchten doen: bijv. een dag
aanwijzen om de vlag buiten te hangen.
•

Energiemeters uitlenen.

•
Er zijn al gesprekken gevoerd over het instellen van een repair café: vrijwilligers gaan
aan de slag om spullen te repareren.
•
Goede contacten blijven onderhouden met andere belangengroeperingen, gemeente en
politie.
•
Nog steeds bezig om ons onderkomen wat rianter te maken. Mogelijk gesprek hierover
aangaan met Samen Werkt.
•

Infobulletins uitgeven.
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•
We gaan intern eens spreken over wat we wel en niet van de gemeente mogen
verwachten. Er wordt steeds meer bezuinigd. We moeten steeds meer zelf regelen en elkaar
helpen terwijl we wel veel belasting moeten betalen.
•
Volgend jaar viert de BZ haar 25-jarig bestaan. Het is een traditie om bij elk lustrum iets
aan de gemeenschap te geven. Er is inmiddels een idee ontwikkeld voor een kunstwerk in
een van de waterplassen in Genoenhuis. Het betreft een ring van kunststof met daarop 6
nimfen van metaal; tussen de armen van de nimfen komen de namen van de zes gehuchten.
Piet toont een schaalmodel en een computeranimatie van het kunstwerk. We hebben hiervoor
zelf gespaard; misschien wil de Rabobank iets bijdragen en er zijn gesprekken met de
gemeente.
Suggestie bewoner: er staan sporttoestellen bij de waterplassen; misschien een kunstwerk als
sporttoestel erbij plaatsen. Het huidige werk komt in het water en moet dus in de winter
worden verwijderd i.v.m. mogelijk vandalisme als het water dichtvriest.
10. Rondvraag
•
Bewoner: de gemeente stelt een speelplan op, waarin o.a. een visie op de speelplekken
staat. Omdat de jeugd ouder wordt kan het zijn dat de huidige speelplekken niet meer
voldoen.
Henk: in het verleden mocht de BZ samen met de bewoners meedenken over inrichting van
speelplekken in Genoenhuis; dat zou hij wel weer willen.
Gerloes van Nunen: kan opgepakt worden in het project Samen Werkt.
•
Bewoner: is er iets bekend wanneer de verkeersintensiteit van het Zweegersplein wordt
gemeten (kwam uit buurtschouw).
Ton heeft hierover nog contact gehad met de betreffende ambtenaar; deze is afhankelijk van
wanneer de meetapparatuur beschikbaar is.
•
Bewoner: In het jaarverslag van de secretaris wordt gesproken over het voetpad aan de
oostzijde van de Ganzebloem; dit moet westzijde zijn.
•
Bewoner: hoe zit het met de bodemverontreiniging Hoog Geldrop (GAM-terrein).
Zijn we nog mee bezig. Hans Timmermans heeft alle rapporten opgevraagd. Op de grond
heeft vroeger een wasserij gestaan, later een garage. De eigenaar wil de grond verkopen en
moet daarvoor een schoongrondverklaring hebben. Ook grond in de buurt is verontreinigd.
John Leenders: het terrein van de vroegere metaaldraaierij van Philips is ook zeer vervuild.
•
Gerloes van Nunen: de BZ heeft contact gehad met de Rabobank over het weghalen
van de pinautomaat.
Het weghalen van deze automaat is ook een van de redenen waarom de Rabobank gezegd
heeft iets te willen doen in de vorm van een financiële bijdrage aan bijv. het kunstwerk.
Het huis waarin de pinautomaat zich bevond werd verkocht. Om veiligheidsredenen mogen
pinautomaten zich niet meer bij woonhuizen begeven. Elders binnen Zesgehuchten waren
geen mogelijkheden. Inmiddels kan er bij Albert Heijn gepind worden. Overigens was de
eerste Rabobank van Nederland in Zesgehuchten.
•
Ruud Tijburg heeft gehoord dat Creek Meadow niet meer op de Beekweide zal worden
gehouden omdat er teveel gedoe was.
Heeft de BZ ook gehoord van de gemeente. Als Hans Timmermans terug is komt er een
gesprek met de gemeente.
11.

Sluiting 21.20 uur.

Vastgesteld d.d. 30 januari 2014

H.W. Bos
voorzitter

M.J. Campman
notulist

