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Welkom bij première
Zesgehuchtense mars
Muziekkorps Euphonia zal begin 2010 voor de eerste keer een speciaal voor
Zesgehuchten gecomponeerde mars ten gehore brengen. De Belangenvereniging
Zesgehuchten liet het muziekstuk schrijven ter gelegenheid van haar 20-jarig bestaan. In
mei, tijdens het 60-jarig bestaan van Euphonia, werd het aan het korps aangeboden. Het
idee is een ‘eigen’ Zesgehuchtense mars te hebben, waarmee Euphonia op evenementen
herkenbaar voor de dag komt.
Het muziekstuk gaat op zaterdag 9 januari 2010, tijdens het nieuwjaarsconcert van
Euphonia, in première. Het concert wordt gegeven in het gemeenschapshuis aan de
Papenvoort, aanvang 20.00 uur. U bent van harte welkom.

Jaarvergadering BZ: meld
u aan als nieuw bestuurslid
De BZ houdt op donderdag 28 januari 2010 haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.
Plaats van samenkomst: ons verenigingsgebouw aan het Tournooiveld, aanvang 20.00
uur. Noteer dat vast in uw agenda en zorg dat u erbij bent. Binnenkort ontvangt u
overigens nog een officiële uitnodiging en agenda.
Vermeldenswaardig is, dat de BZ op zoek is naar een aanvulling van haar bestuur. Door
tussentijds aftreden van een bestuurslid hebben we een (tweede) vacature.
De volgende leden stellen zich herkiesbaar:
1. Henk Bos
voorzitter
2. Adriaan van de Velden
secretaris
3. Mieke Campman
2e secretaris
4. Hans de Greef
penningmeester
5. Hans Timmermans
bestuurslid, voorzitter commissie algemene zaken
6. Marc Haarler
bestuurslid, voorzitter commissie verkeer
7. Louk v/d Wildenberg
bestuurslid
8. Piet Leenders
bestuurslid
9. Vacature
10.Vacature
Graag nodigen wij u uit zich kandidaat te stellen: een leuke en nuttige vrijetijdsbesteding.
Specifieke kennis en ervaring zijn geen must: zo nodig bieden wij u alle nodige
begeleiding.
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Projectgroep Woon- en Leefomgeving
stuurt aan op convenant met gemeente
De projectgroep Woon- en Leefomgeving heeft onlangs prioriteiten gesteld in de in de
loop van 2009 ingebrachte buurtactiepunten. In beginsel werd uitgegaan van tien
zogenoemde contractpunten. Gaandeweg de bijeenkomst bleek echter, dat vrijwel alle
actiepunten wel ergens binnen de BZ (bij bestuur of commissies) ondergebracht kunnen
worden. Als er ergens behoefte aan is, dan is het dat er vaste, consequente en effectieve
afspraken met de gemeente gemaakt kunnen worden over het aanpakken en wegnemen
van wijkknelpunten. Daarom werd besloten voorrang te geven aan het overeenkomen en
afsluiten van een overlegconvenant tussen gemeente en BZ. Wethouder Van Zeeland,
die verantwoordelijk is voor dit project, komt op 14 januari 2010 met een
concept/ontwerp-convenant bij ons terug.
BZ bespaart door kleine, maar
dure opslagruimte in te leveren
Dat ook de BZ last heeft van de kredietcrisis is wat overdreven. Maar toch: door het
wegvallen van giften die (soms veel) hoger waren dan de jaarlijkse contributie en doordat
de gemeente o.a. de huurcompensatie voor ons verenigingsgebouw heeft ingetrokken,
moeten ook wij bezuinigen. Inmiddels hebben wij onze archief- en opslagruimte moeten
prijsgeven: ruim 1.000 euro per jaar neertellen voor die kleine ruimte, dat kan bruin niet
meer trekken. Jammer dat de gemeente eerdere toezeggingen over een eigen
archiefruimte voor de BZ nooit is nagekomen. Wij zijn op zoek naar een oplossing!
Bezorgers infobulletin gezocht
De BZ is naarstig op zoek naar een aantal bezorgers voor ons infobulletin. Wie wil
gemiddeld 4 of 5 keer per jaar een half uurtje de brievenbussen langs? Dat is niet alleen
goed voor uw conditie, maar ook voor de saamhorigheid in uw wijk. Belangstellenden
kunnen zich melden bij onze coördinator, Mieke Campman (tel 2511840), of via onze
website.
Commissie adviseert alternatief voor
kermiskampement op Tournooiveld
In het vorige infobulletin hebben we al gemeld dat de BZ bezwaar heeft aangetekend
tegen het kermiskampement dat ieder jaar langer en groter neerstrijkt op het
Tournooiveld. Inmiddels heeft de Advies Commissie voor Bezwaarschriften ons gelijk
gegeven! Letterlijk is de uitspraak: "[..]Wel doet de commissie, gelet op de complexe
situatie ter plaatse en het verzoek van reclamanten, de aanbeveling om het zoeken naar
een geschikte alternatieve locatie spoedig ter hand te nemen [..].” Het bezwaar zelf werd
niet ontvankelijk verklaard, omdat de verstrekte vergunning helemaal geen kampement
toestond (alleen een kermis). Het kampement zelf was dus illegaal. De BZ blijft voor een
kermis in Geldrop, maar wil wel graag een oplossing voor de wekenlange hinder die het
bijbehorende kampement veroorzaakt voor bewoners, voetgangers en fietsers. Het
overleg hierover met de gemeente wordt vervolgd.
Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 14 januari 2010.
De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).

Het bestuur van de BZ wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2010

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

