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Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de Belangenvereniging
Zesgehuchten

Ledental BZ naar nieuw record
De belangenvereniging sluit het eerste jaar van het nieuwe millennium af met 1534 betalende
huishoudens. Een nieuw record en een aantal waar we trots op zijn, omdat het duidelijk maakt welk
belang de inwoners van Zesgehuchten aan de vereniging toekennen. Zo’n twaalf jaar geleden ging de
BZ aarzelend van start, met 200 leden en een enigszins onduidelijke koers. Anno 2000 staat er een
organisatie die weet wat zij wil; die veel actieve, enthousiaste en trouwe bestuurs- en commissieleden
telt; die kennis van zaken tentoonspreidt, en die zich gesteund weet door een grote achterban. Wij
danken u voor het in ons gestelde vertrouwen.
Provincie: voldoende
waarborgen voor buitengebied
De belangenvereniging vindt dat het gebied ten noorden van de Rielsedijk in het bestemmingsplan
Buitengebied moet worden opgenomen. Het gebied tussen de Rielse Heideweg, Gijzenrooiseweg en
Eindhovenseweg is onlosmakelijk verbonden met de rest van Gijzenrooi. Verdere verstedelijking lijkt
ons hier niet wenselijk. Van goot belang is namelijk de groene buffer tussen Eindhove en Geldrop,
waarin het oorspronkelijke Brabantse land nog tot zijn recht kan komen. Wij hechten aan de
bescherming van natuur- en landschapelijke waarden alhier. De gemeente is in principe vrij om zelf de
grens van een bestemmingsplan te bepalen. Mede omdat er al een ander bestemmingsplan in
voorbereiding is, waarbij gestreefd wordt naar natuurontwikkeling, zo schrijft de provincie ons.
Daarom is zij niet akkoord met ons bezwaar. Wij zouden verder graag gezien hebben, dat er
onderscheid wordt gemaakt op de plankaart wat betreft onverharde en semi-verharde wegen. De
paden breder dan 1 m. dienen naar onze mening ook onder een veilige regeling te vallen, zodat deze
niet zomaar verhard worden, wanneer dat toevallig wat beter uitkomt. De provincie vindt echter dat er
voldoende waarborgen in het plan zijn ingebouwd. De BZ gaat zich beraden over eventuele volgende
stappen tegen de afwijzingen.
Keurmerk Veilig Wonen
Hebt u in ons vorige bulletin het artikel over het politiekeurmerk Veilig Wonen gelezen? En kreeg u de
indruk dat hang- en sluitwerk dat is goedgekeurd door een brancheorganisatie automatisch leidt tot
dat keurmerk? Dan is dat een vergissing. Het keurmerk geldt alleen voor hang- en sluitwerk dat
voldoet aan de normen die door de afdeling Bouw- en woningtoezicht en de politie Geldrop worden
gesteld. Overweegt u aan de actie mee te doen, informeer dan bij een van deze organisaties.
Constructief gesprek met raadsleden
De BZ heeft weer overleg gevoerd met een deel van de Geldropse raadsleden. Er werd onder meer
gesproken over:
- de verdere bebouwing van de Rielsedijk (waar de BZ apert op tegen is);
- een sport- annex jeugd- en jongerenaccommodatie in Genoenhuis (waarvan de BZ een

groot voorstander is);
- beveiliging van de fietsenstalling bij het NS Station;
- geluidsoverlast van de A67, met name in Genoenhuis;
- diverse wijkvoorzieningen.
Het overleg verliep constructief, maar werd overschaduwd door het –kort daarna- plotselinge
overlijden van PvdA-raadslid De Vooght. Hij blijft in onze herinnering als een actief en bekwaam
volksvertegenwoordiger. Wij wensen zijn naasten sterkte toe bij het verwerken van dit verlies.
Jongeren werken aan ‘Bruisend Geldrop’
Jongerenwerk Geldrop heeft plannen om op 9 juni 2001 onder het motto ‘Bruisend Geldrop’ een dag
te organiseren waarop jong en oud elkaar aan de hand van verschillende thema’s kunnen ontmoeten.
De BZ heeft haar steun toegezegd, en mogelijk wordt ook u tezijnertijd om steun gevraagd. Wij hopen
dat hier een jaarlijkse traditie uit groeit, zodat niemand meer kan zeggen dat er ‘in Geldrop nooit iets
te doen’ is. Het plan voor ‘Bruisend Geldrop’ komt van het jongerenpanel en de gemeentelijke
jongerenwerker. Ideeën en suggesties kunt u kwijt bij Laurent Pennings, Jeugd- en Jongerenwerk,
Halte 131/Bogardeind 131, tel. 040 280 20 53 of via e-mail adries straathoek.werk@chello.nl
Geen schot in Wijkgericht Werken
De BZ vindt het onbegrijpelijk en onaanvaardbaar dat er twee jaar na samenstelling nog altijd niets
met de gemeentelijke nota ‘Wijkgericht werken’ is gedaan. Deze nota, waaraan de BZ indertijd van
harte heeft meegewerkt, geeft aan hoe de taakverdeling en samenwerking tussen de gemeente en de
wijken en wijkorganisaties zou moeten worden geregeld. De huidige wethouder van Welzijn voert
ambtelijke en politieke problemen aan als reden waarom er twee jaar na dato nog steeds niets met de
nota is gedaan. De BZ zal de gemeenteraad nu verzoeken om tot actie over te gaan om de nota toch
nog ‘van de plank’ te krijgen.
Wegcategorisering verkeersveiligheidsplan
De gemeente Geldrop is in november gekomen met een voorstel Wegcategorisering Duurzaam Veilig.
In de wegcategorisering wordt gesproken over stroomwegen (in eldrop de A67),
gebiedsontsluitingswegen, erftoegangswegen en voorlopige verkeersaders. Op Zesgehuchten ziet dat
er in het voorstel als volgt uit: Eindhovenseweg, Gijzenrooiseweg en Emopad zijn
gebiedsontsluitingswegen. Hier moet altijd de voorrang geregeld worden; er is een 50 km. regieme; er
dienen fietsvoorzieningen aanwezig te zijn en het parkeren vindt buiten de rijbaan plaats.
Voor de Laan van Tolkien wordt voorgesteld om die als voorlopige verkeersader te categoriseren.
Zoals bekend is de BZ voorstander om ook de Laan van Tolkien tot erftoegangsweg te benoemen. We
zijn dan ook content dat die mogelijkheid nog steeds open is gebleven.
De rest van Zesgehuchten is in het voorstel bestemd tot erftoegangswegen. Bij erftoegangswegen
wordt uitgegaan van gelijkwaardige kruispunten met een 30 km. regime. Al met al een voorstel waarin
de BZ zich goed kan vinden. We delen dan ook beslist niet de mening van enkele leden van de
gemeentelijke commissie Ruimtelijke Ordening en Verkeer, die het gebied met erftoegangswegen te
groot vinden. Ze laten zich daarbij leiden door het bereikbaarheidsidee. Opvallend is dat deze
gemeenteraasleden niet met een alternatief komen en er zich dus vrij goedkoop afmaken.

Multifunctionele ruimte in Genoenhuis moet er komen

De BZ neemt er geen genoegen mee dat de bouw van een multifunctionele accommodatie in
Genoenhuis niet in de gemeentelijke plannen wordt opgenomen. Wij vinden dat besluit niet alleen
onaanvaardbaar, maar ook onbegrijpelijk. In juni jl. werd ons tijdens het wethouders-overleg
geadviseerd de gemeente te vragen deze voorziening op te voeren in het gemeentelijk
activiteitenplan. Dat is niet te rijmen met de botte afwijzing waartoe nu is besloten. Temeer omdat we
met nieuwe en onderbouwde argumenten zijn gekomen en de sport- annex jongeren/ouderenaccommodatie de steun heeft van het jongerenwerk en de politie en mogelijk zelfs van een
sponsor. Verder liggen er nog 800 handtekeningen van wijkbewoners die om zo’n voorziening vragen
en zit de Ganzebloemschool te springen om sportaccommodatie. Wij vinden dat redenen genoeg om
van de gemeente te verlangen dat men hierover een dialoog met ons aangaat.
Algemene ledenvergadering 25 januari
Reserveer nu al in uw agenda: op donderdag 25 januari 2001 houdt de belangenvereniging haar
algemene ledenvergadering. In onze vergaderruimte aan het Tournooiveld, aanvang 20.00 uur.
Wederom zal de vergadering uit twee delen bestaan: voor de pauze komen de formele zaken (zoals
verkiezingen, notulen) aan de orde, na de pauze gaat het er informeler aan toe. Na de ‘break’ gaat
het bestuur in op uw wensen en kunt u een babbeltje maken met mensen uit de politiek of het
verenigingsleven die als genodigden gevraagd zullen worden de vergadering bij te wonen. We hopen
en verwachten dat de opkomst groot zal zijn.
Nieuwe bestuursleden zijn welkom
De BZ hoeft geen moeite te doen om aan voldoende goede bestuursleden te komen: onlangs, tijdens
een interne evaulatie, bleek dat alle zittende bestuursleden zich wederom herkiesbaar stellen. Laat dat
echter geen reden zijn om u niet verkiesbaar te stellen. Vers bloed leidt tot nieuwe ideeën en houdt
de vereniging scherp. Overweegt u zich nuttig te maken voor de Zesgehuchtense gemeenschap en
wilt u ook wel eens proeven van de goede sfeer in de BZ? Stel u dan kandidaat voor een
bestuursfunctie. Opgeven kan –tot de opening van de algemene ledenvergadering op 25 januari a.s.bij ons secretariaat, bij de zittende leden en via ons e-mail adres bvzesgehuchten@wxs.nl
Onderzoek naar behoefte wijkactiviteiten
Zoals u weet is de BZ geen typische wijkorganisatie in de zin dat we ons bezighouden met het
organiseren van feesten (barbecues), gezellige bijeenkomsten (kaarten, bingo) of evenementen
(feesten, countrydansen etcetera). Toch kunnen wij ons voorstellen dat hieraan behoefte is. De enige
organisatie die op dit gebied actief is –en dat ook buitengewoon succesvol doet- is de Stichting
Jeugdbelangen Zesgehuchten. Maar zoals de naam al zegt, beperkt deze zich tot de jeugd. De BZ wil
ook wel eens weten of oudere jongeren en volwassenen het leuk zouden vinden om iets dergelijks op
touw te zetten. Heeft u ideeën of suggesties? Of zou u zich best willen inzetten voor een of andere
wijkactiviteit? Laat het ons weten. Bij voldoende animo zal de BZ bekijken wat de mogelijkheden zijn.
Proficiat Euphonia
Muziekkorps Euphonia is gepromoveerd naar de ereklasse, een geweldige prestatie zo kort na alle
drukte rond het 50-jarig bestaan. De korpsleden hebben vele maanden keihard geoefend met het doel
zich te handhaven in de klasse uitmuntendheid. Dat de jury de uitvoering tijdens het bondsconcours
honoreerde met promotie, is een groot compliment voor de korpsleden. Op 6 januari geeft Euphonia
haar nieuwjaarsconcert en zal het werk dat tot promotie leidde ten gehore worden gebracht.
Voorafgaand aan het concert is er van 19.30 tot 20.30 uur gelegenheid om het korps te feliciteren
met het promoveren naar de ereklasse.
Kort nieuws

- De BZ is in onderhandeling met een benzinemerk om voor haar leden tankpassen – waarmee aan de
pomp met een fikse korting kan worden getankt – te organiseren. Het is nog te vroeg om te juichen,
maar we doen ons best.
- De gemeente heeft het langverwachte ontwerp Fietsenplan klaar. Zodra de tekeningen beschikbaar
zijn, zal onze commissie verkeer zich erover buigen.
- De wijkvereniging Oranjerie is opgeheven en heeft het kasoverschot (circa 1500 gulden)
overgemaakt aan de BZ, op voorwaarde dat het geld wordt besteed aan verfraaiing van deze wijk.
- De commissie algemene zaken van de BZ heeft contacten gelegd met de Nederlandse Spoorwegen
(om de veiligheid rond het station te verbeteren en het aantal (brom-)fiets-diefstallen terug te
dringen) en met de bewoners van het Prijsvraaggebied en de Kruisboog (over de herinrichting van
deze gebieden). We houden u op de hoogte.
- De BZ heeft een abonnement genomen op de Nieuwsbrieven die informatie geven over de
ontwikkelingen rond de IJzeren Rijn, de spoorlijnverbinding die het havengebied van Antwerpen
mogelijk gaat verbinden met het Ruhrgebied in Duitsland. Het tracé loopt dwars door onze gemeente,
reden waarom we de vinger aan de pols willen houden.
Milieutip
Chemische bestrijdingsmiddelen.
Bestrijdingsmiddelen verdelgen onkruid of insecten, maar komen helaas ook in ons milieu terecht.
Overigens zijn die bestrijdingsmiddelen vaak helemaal niet nodig. Onkruid in de tuin kan bijvoorbeeld
heel goed worden weggeschoffeld. Ook veel insecten kunnen op milieuvriendelijke manier bestreden
worden.
Geschiedenis van Zesgehuchten 5
Straatnamen.
Toen steeds meer mensen gingen fietsen werd het noodzakelijk om betere fietsvoorzieningen aan te
leggen. In Zesgehuchten werd een vereniging opgericht die zich sterk maakte voor de aanleg van een
goede fietsroute. De vereniging heette E.M.O. (Eindhoven Met Omstreken). Café Emo op Hoog
Geldrop diende hoogstwaarschijnlijk als rustplaats; in het pand is nu bakkerij Van den Broek
gevestigd. Ook de naam Emopad herinnert ons aan de voormalige fietsroute. Inmiddels is hier een
nieuw fietspad aangelegd.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: donderdag 21 december en donderdag
11 januari; commissie algemene zaken: donderdag 18 januari; commissie verkeer en milieu:
donderdag 1 februari.
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld
10 (ingang Rederijkerstraat), aanvang 20.30 uur. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan doet u
er goed aan om tevoren even bij het secretariaat te informeren of de betreffende vergadering
daadwerkelijk doorgang vindt.

Het bestuur van de Belangenvereniging Zesgehuchten wenst een ieder prettige
kerstdagen en alle goeds voor het nieuwe jaar.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

