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Wil, bedankt!
Het plotselinge vertrek van Wil Maasakkers als wethouder van Geldrop-Mierlo kwam
ook voor het BZ-bestuur als een complete verrassing. Hoog opgelopen, interne
partijproblemen noopten hem daartoe, zo hebben we allemaal in de krant kunnen
lezen. Jammer, de relatie tussen de BZ en Wil was uitstekend. Langdurig, wederzijds
kritisch, maar vooral open en eerlijk. Bovendien was Wil altijd een trouwe en zeer
welkome gast op onze Algemene Ledenvergaderingen. Wil, bedankt voor al die
jaren. Namens de BZ wensen wij je alle goeds toe en.. we komen elkaar vast nog wel
eens tegen.

Aanwezigheid politie
in wijken wordt beter
De politie van Geldrop-Nuenen-Mierlo neemt organisatorische maatregelen om haar
zichtbaarheid / aanwezigheid in de wijken te vergroten. Dat liet de hoofdinspecteur
weten in een door het BZ-bestuur aangevraagd gesprek. Daarin spraken wij onze
zorg uit over het feit dat onze buurtbrigadier, als gevolg van allerlei andere
politietaken, zich in de wijken niet heel vaak kan laten zien. Een deel van zijn taken
wordt nu aan zogenoemde wijk-adoptiecollega’s overgedragen. In een volgend
Infobulletin zullen wij nader ingaan op wat de politie beschouwt als buurttaken en wat
de taken zijn van bijzondere opsporingsambtenaren, milieu-, parkeer- en andere
wetshandhavers. Overigens: onze buurtbrigadier is altijd aanwezig op de
maandelijkse bestuursvergaderingen. Dan is er altijd wel een gaatje te vinden om uw
probleem aan hem voor te leggen.

Buurtbijeenkomsten nuttig;
BZ gaat er in 2008 mee door
De BZ gaat in 2008 door met het houden van buurtbijeenkomsten. De recente
bijeenkomst in Genoenhuis sterkt ons in de overtuiging dat de formule van direct
contact met de leden prima werkt. Er kwamen aardig wat mensen op af en een brede
waaier van kleine en grotere (buurt)ergernissen kwam boven tafel. Waar wenselijk en
mogelijk zal de BZ die op- en aanpakken. Overigens: ook door het jaar heen kunt u
uw opmerkingen, ergernissen en tips aan ons kwijt. Schrijf, fax of mail ons (zie
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl). Of, beter nog: kom naar onze altijd
openbare ledenvergaderingen.
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Strengere controles op
overlast (honden)poep
Naar aanleiding van klachten omtrent overlast van hondenpoep in Genoenhuis op
onze laatste wijkbijeenkomst in de Ganzebloem, hebben wij de gemeente hieromtrent
aangeschreven. Enkele relevante passages uit de antwoordbrief van de gemeente
aan de BZ:
"De hondenuitlaatstroken aan bijvoorbeeld de Groeneweg en Aragorn te Geldrop worden nu
veelvuldig gebruikt om de honden hun behoeften te laten doen. Deze hondenuitlaatstroken
worden wekelijks gereinigd met een poepzuiger.Toch zijn er nog steeds hondenbezitters die
hun hond bijvoorbeeld uitlaten op het park “Spiegelgevecht”. Dit is niet op alle plaatsten
verboden, maar de honden moeten uiteraard aangelijnd zijn en de hondenpoep moet door de
eigenaar worden opgeruimd.
Sinds enkele maanden is de frequentie van controles door de milieuwachters sterk verhoogd.
Ook in de wijken Genoenhuis en Zesgehuchten (vooral in parken en bij scholen) surveilleert de
milieuwachter ook buiten kantoortijden. Inmiddels zijn veel hondenbezitters aangesproken en
de dat heeft opgeleverd dat de overlast en het aantal klachten is afgenomen. Door middel van
poeptellingen valt te concluderen dat steeds meer hondenbezitters de uitlaatstroken gebruiken
en de verbodsgebieden links laten liggen. Dat is dus positief.
De milieuwachters blijven de overtreders van het hondenbeleid niet eindeloos stimuleren om
de poep op te ruimen of om naar een uitlaatstrook te gaan. Er komt een tijd, en dat kan al heel
binnenkort zijn, dat de milieuwachter een proces-verbaal kan schrijven. Een overtreding kost u
dan € 50,- tot € 75,-.
Mocht u nog vragen hebben over het hondenbeleid van de gemeente, dan kunt u een folder
over het hondenbeleid ophalen in het gemeentelijk Informatiecentrum aan de Hofstraat 4 in
Geldrop. U kunt ook kijken op onze website: www.geldrop-mierlo.nl ."

Houdt de overlast aan, dan raden wij u aan het klachtennummer van de gemeente te
bellen: 2893900.
Bijzondere bomenbestand
Zesgehuchten mag er zijn
Ooit gehoord van de Anna Paulownaboom, vleugelnoot, ginkgo, moerascypres – en
niet te vergeten het kermisbosje? De ongeveer 40 deelnemers aan de
bomenwandeling, eind oktober in Zesgehuchten gehouden, weten er alles van. De
tocht, die bijna een uur langer duurde dan de geplande twee uur, maakte duidelijk dat
het bomenbestand in ons stukje Geldrop heel divers is. En dat – om maar een
voorbeeld te noemen – haagbeuk en beuk zo veel verschillen dat ze niet eens familie
zijn. Veel bomen, waaronder enkele amberbomen, stonden in een prachtige
herfsttooi, toonden zich op hun mooist . Hoe het zit met dat kermisbosje? Tijdens de
kermis overnachten op het veld tussen Tournooiveld en Baljuwstraat jaarlijks
kermisexploitanten. Kinderen van die exploitanten planten eveneens jaarlijks een
nieuwe boom in het bosje links van het pad naar de Baljuwstraat. Dit ‘bosje’, nu
bestaande uit vijf verschillende bomen, wordt het kermisbosje genoemd. De
bomenwandeling werd georganiseerd door het IVN, in samenwerking met de
Bomenstichting en de gemeente.
Pad Ganzebloemschool
heeft tijdelijke functie
Het pad ten westen van de Ganzebloemschool wordt niet verhard en / of verlicht. Dat
heeft de gemeente ons desgevraagd meegedeeld. Het pad heeft een tijdelijke
functie, en wel voor de duur van de uitbreidingswerkzaamheden aan de school.
Daarna wordt het pad aan de oostkant van de school in ere hersteld.
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BZ volgt verhuisplannen
Josephinehof op de voet
De BZ houdt de vinger nadrukkelijk aan de pols als het gaat om de
verplaatsingsplannen van Josephinehof. Wooninc en de Ananz Zorggroep zijn
voornemens het bejaardencomplex aan Papenvoort / Diepe Vaart te verplaatsen naar
het Tournooiveld, pal tegen de spoorlijn. Dat dit project én de beoogde locatie grote
impact hebben op de bewoners, staat buiten kijf. Alle reden om deze zaak op de voet
en kritisch te volgen. Voorlopig is het wachten op de formele gemeentelijke plannen

Nieuwe plek voor kledingcontainers bij Albert Heijn
De kledingcontainers bij Albert Heijn in Genoenhuis zijn op verzoek van de BZ
verplaatst. Op hun aanvankelijke plek waren de bakken ontsierend en belemmerden
ze het zicht. Verder wordt de besmeurde ‘nuts’-kast bij de fontein tegenover de
winkel schoongemaakt. Over de toegankelijkheid van Albert Heijn voor langzaam
verkeer, het bouwverkeer in Genoenhuis en de parkeerdruk op de Frodo komen
gemeente en BZ binnenkort te spreken.

Bied oud papier gebundeld
aan - en voorkom zwerfvuil
De gemeente gaat de bewoners oproepen oud papier gebundeld – of verpakt in
dozen – aan te bieden. Onze commissie milieu kaartte bij de gemeente aan dat de
huidige onregelmatige ophaaltijden en het niet-gebundeld aanbieden van oud papier
het ontstaan van zwerfvuil in de hand werkt. De gemeente erkent nu dat het ‘los’
aanbieden van papier vervelend is en overlast veroorzaakt. In de nieuwe afvalwijzer
en op haar website vraagt de gemeente oud papier zo aan te bieden dat zwerfvuil
wordt voorkomen.
Hoe? ‘U kunt uw oud papier en karton in een kunststof krat, kartonnen doos of
gebundeld met een touw aan de straat zetten. Indien u het oud papier en karton op
een andere wijze aanbiedt, bijvoorbeeld los of in een plastic zak, dan loopt u kans dat
het oud papier en karton niet wordt meegenomen. Voor de huisvuildienst is het zeer
lastig om aan te geven hoe laat ze in welke straat inzamelen. Het vastleggen van de
tijden is ook niet bevorderlijk omdat mensen hier snel aan wennen, waardoor het erg
hinderlijk kan zijn indien de inzamelwagen door omstandigheden verlaat / vervroegd
is. Wagen gemist, u mag het altijd aanbieden bij de milieustraat.’

Waterdruk vaak laag,
maar niet onder norm
De leidingwaterdruk in Genoenhuis is vaak aan de lage kant, maar komt niet onder
de wettelijke norm van 2 bar. Dat hoorden wij van Brabant Water, waarmee we naar
aanleiding van klachten een gesprek voerden. In de praktijk is de druk 2,5 bar, doch
bij grote vraag wordt dit niet altijd gehaald. Brabant Water is van plan om medio 2009
een nieuw opjaagstation in gebruik te stellen, waardoor hopelijk een gewenste druk
van 3 bar wordt gehaald.
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Enquête biedt handvat voor
veiligheid op / rond Lorien
De BZ gaat goed bekijken of verkeersremmende maatregelen op en rond de Lorien
wenselijk zijn. Leidraad voor onze stellingname is de enquête over de
verkeersveiligheidssituatie, die wij recent onder direct-omwonenden hielden. Tevens
is er een discussie op gang gekomen over het al dan niet herplaatsen van de goaltjes
op het speelterrein. Van vorderingen / resultaten houden wij u op de hoogte.

Schijnwerpers golfclub
hinderlijk voor fietsers
De BZ heeft nogal wat klachten ontvangen over de wel erg uitbundige verlichting van
Golfclub Riel. De meeste Zesgehuchtenaren hebben er geen last van, want de
schijnwerpers schijnen richting Eindhoven. Maar menig fietser die via dit ‘Rielse pad’
richting Geldrop trapt, vraagt zich af of het niet een beetje minder kan. Aanleiding
voor de BZ om de gemeente te vragen de golfclub tot ‘tempering’ aan te sporen.

Energie besparen? Leen
verbruiksmeter van BZ!
Oude koel- en vrieskasten, computers, tuinverlichting. Enig idee hoeveel energie – =
CO² en geld – u morst? De energiemeters die wij als BZ hebben aangeschaft, en die
u gratis en voor niets kunt lenen, maken u wijzer. Het project loopt al een tijdlang als
een trein: veel leden hebben er inmiddels gebruik van gemaakt. Goed voor het
milieu, goed voor de portemonnee – wat wil je nog meer? Als lid van de BZ kunt ook
u een energiemeter lenen. Telefonisch via nummer 2858810 of via onze website
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl. De borg van 10 euro krijgt u terug bij
inlevering van de meter. De uitleenperiode is in beginsel twee weken.

Algemene Ledenvergadering
komt eraan: u komt toch ook?
De BZ houdt donderdagavond 31 januari haar jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering. Vanaf 20 uur bent u van harte welkom in ons vergaderlokaal,
Tournooiveld 10. Wilt u zich inzetten voor het wel en wee in uw woonomgeving? Dan
is een bestuurs- of commissiefunctie binnen de Belangenvereniging Zesgehuchten
een prima keuze. Al zo’n 19 jaar maken we waar, waarvoor we staan: we zijn een
club die in de breedte de belangen behartigt van de inwoners van Zesgehuchten –
voor en door diezelfde inwoners. Aanmelden of meer weten over wat de
consequenties zijn van meedoen in een succesvolle beweging? Meldt u aan via ons
secretariaat, onze website of zittende bestuursleden. Een avondje meemaken?
Binnenkort vindt u op onze website ons vergaderschema voor 2008 – altijd openbaar.
De eerstvolgende bestuursvergadering van de BZ vindt plaats op donderdag 10
januari 2008 in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang
Rederijkerstraat).

De BZ wenst u prettige kerstdagen,
een spetterende jaarwisseling
en een heel goed en gezond 2008.
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De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

