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Ledenvergadering
weer goed bezocht
De algemene ledenvergadering, gehouden op 27 februari 2014, was goed bezocht. 34 leden
waren aanwezig tijdens het huishoudelijke gedeelte, in totaal 60 mensen bezochten de
themabijeenkomst over het energiecollectief. De vergadering stemde ook deze keer weer in
met handhaving van de contributie op € 2,27 per jaar.
Jos Klomp en Hans Timmermans gaan de mensen die zich reeds aangemeld hebben voor
hetzij woningisolatie (energiebesparing) hetzij de aanschaf van zonnecollectoren
(energieopwekking) benaderen voor een eerste bijeenkomst. Alsnog aanmelden? Neem dan
via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl contact met ons op.

Het Goed wil ook in
Geldrop Repair café
Naar het voorbeeld van Eindhoven en Best wil ‘Het Goed’ ook in Geldrop – locatie Emopad –
een repair café starten. Zij zoeken hiervoor nog vrijwilligers met enige technische kennis. Wil
je ook een steentje bijdragen aan het terugdringen van de wegwerpmaatschappij? Meld je
dan bij Hans van de Born, vestigingsleider. Telefoon: 040 286 32 83; e-mail:
geldrop@hetgoed.nl

Meer tappunten op
begraafplaats ’t Zand
De Belangenvereniging Zesgehuchten heeft herhaaldelijk aangedrongen op vergroting van
het aantal watertappunten op de begraafplaats ’t Zand. Het parochiebestuur van de H.
Brigida heeft die nu gerealiseerd. Wij bedanken het parochiebestuur hiervoor. Doordat er
slechts één centrale watervoorziening was – bij de ingang van de begraafplaats – konden
veel ouderen en minder mobiele bewoners de graven van hun dierbaren niet goed
verzorgen. Nu de nieuwe tappunten er zijn, is dit probleem opgelost.

Plannen voor verlenging
busbaan worden concreet
Recent bereikte ons het bericht dat de bestaande busbaan op de Gijzenrooiseweg - voor de
Eindhovenseweg - wordt verlengd tot voorbij het kruispunt met de Rielsedijk. Dit alleen in
de richting Eindhoven. De plannen zijn of zullen binnenkort ter inzage worden gelegd. Zoals
u van ons gewend bent, houden wij een vinger aan de pols.

-2-

Even voorstellen: Johan den
Ouden, de nieuwe wijkagent
Sinds 1 maart jongstleden ben ik een nieuw gezicht in
de wijk, en wel als wijkagent. Ik ben al geruime tijd
binnen de politie in Dommelstroom werkzaam. U zult
mij, vaak op de fiets, regelmatig in de wijk kunnen
vinden. En uiteraard ben ik altijd voor U aanspreekbaar.
Ook via twitter: @brigadier6G
Johan den Ouden, Senior GGP,
Wijkagent Zesgehuchten, Genoenhuis, Hoog Geldrop en
Gijzenrooi
Politie │Oost-Brabant │District Helmond│Basisteam
Dommelstroom
Laan der vier Heemskinderen 15, 5664 TH Geldrop
Postadres: Postbus 90163 5200 MS 's-Hertogenbosch
T 0900-8844

Extra controles moeten scooters en
brom-/snorfietsen uit centrum weren
De gemeente en politie krijgen regelmatig meldingen over brom-/snorfietsen en scooters
die in het centrum van Geldrop rijden. Dat mag niet: de Korte Kerkstraat en de Heuvel zijn
alleen toegankelijk voor voetgangers en fietsers; dus niet voor brom-/snorfietsen en
scooters. Omwille van de veiligheid van het winkelend publiek, worden extra controles
uitgevoerd. Overtreders krijgen tot en met vrijdag 25 april eerst een waarschuwing, bij een
tweede overtreding krijgen ze een boete van €90. Na 25 april worden direct boetes
uitgeschreven.

Idee voor jubileumgeschenk BZ
ketst af op voorwaarden gemeente
Dit jaar bestaat de Belangenvereniging Zesgehuchten 25 jaar. Zoals bij elk lustrum tot nu
toe, willen we dat aangrijpen om de gemeenschap een mooi geschenk aan te bieden.
Aanvankelijk dachten wij aan een kunstwerk in de vijver (‘IJzeren Man’) bij restaurant
Cocody. De voorwaarden die de Gemeente stelt, zijn echter zo verstrekkend, dat de hieraan
voor ons verbonden risico’s te groot zijn. Nu gaan onze gedachten uit naar het plaatsen van
een of meer speeltoestellen of bewegingstoestellen voor ouderen. Mogelijk hebt u hiervoor
een goede plaats binnen de wijk in gedachten. Meldt dit dan per e-mail via:
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Bewoners van Koninginnestraat stropen mouwen op
In het kader van ‘NL Doet’ hebben bewoners van de Koninginnestraat en nabij gelegen
straten het initiatief opgepakt om de speeltoestellen in hun wijk schoon te maken. Ook

-3-

willen zij een extra speeltoestel plaatsen voor de kinderen. De Belangenvereniging
Zesgehuchten heeft dit initiatief voor het verkrijgen van subsidie van harte ondersteund.
Buurtschouw en schoonmaakactie Beekweide-Zuid
Buurtpreventieproject Beekweide-Zuid heeft in de afgelopen maanden een tweetal acties
gehouden. De eerste was een buurtschouw. In samenwerking met de politie werden via de
brandgangen tussen de woonpercelen controles uitgevoerd op het vlak van
inbraakpreventie. Bij 15 woningen van de totaal 175 waren poorten niet op slot. Op diverse
plaatsen stonden afvalcontainers zodanig, dat zij een ideale opstap vormen om via platte
daken bij – of in – de woning te komen. De politie liet diverse “voetstappen” achter om
bewoners bewust te maken van inbraakgevoelige plaatsen.
Op 21 maart werd wederom een schoonmaakactie gehouden. De hoeveelheid zwerfafval
viel mee. Opvallendste vondst: een stuk vloerbedekking van 2 bij 4 meter.

Textielcontainer Tournooiveld
ontsierend, onnodig, ongewenst
Sinds een paar maanden staat er een grote witte container voor afgedankt woningtextiel op
de hoek Tournooiveld - Hertogenlaan. Deze container ontsiert, ook door de kleur, het
straatbeeld en ontneemt het uitzicht op het kruispunt. Bovendien: er staan al langer
containers voor dit type afval in de Smuldersstraat en bij het gemeenschapshuis. Op korte
afstand daarvan nog zo’n container is niet nodig en ongewenst. De belangenvereniging is in
overleg met de gemeente over een oplossing. Inmiddels heeft de gemeente een andere
locatie, aan de overkant van de straat, aan ons voorgesteld. Wij vinden deze plek weinig
beter en blijven bij het standpunt dat de container niet nodig is. Wordt vervolgd….

Ideeën gevraagd voor nieuw
logo van belangenvereniging
Wederom doen wij een oproep op uw creativiteit. De Belangenvereniging Zesgehuchten is
nog steeds op zoek naar een nieuw logo. Hebt u ideeën? Schrijf ze op, maak een schets of
zie maar, en mail die naar onze secretaris via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

BZ: bezorg(st)ers van
Infobulletin gezocht
Ook de Belangenvereniging Zesgehuchten is op zoek naar meer vrijwilligers. En wel voor het
rondbrengen van het informatiebulletin. Hebt u 4 á 5 keer per jaar een halfuurtje tijd over
voor een gezonde wandeling? Meldt u dan bij Mieke Campman. Zij neemt dan met u de
mogelijkheden door. U kunt haar bereiken op tel.nummer: 251 18 40 of via e-mail:
pmj.campman@planet.nl

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende:
Bestuur 24 april en 22 mei, aanvang 20.30 uur.
Commissie verkeer: 15 mei, aanvang 20.00 uur.
Vergaderingen van de BZ zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan
het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
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De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

