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Aftocht kermiskampement op
Tournooiveld stap dichterbij
De gemeente had zichzelf geen vergunning mogen verstrekken voor het kermiskampement op
het Tournooiveld in zijn huidige vorm. Dat stelt de Bezwaarcommissie naar aanleiding van een
bezwaarschrift van de BZ. Wij vinden dat zo’n kampement niet op een belangrijke doorgaande
weg in Zesgehuchten thuishoort. Afgelopen september kwam de gemeente ons enigszins
tegemoet: de doorgang voor fietsers en voetgangers, zowel over het Tournooiveld als door de
stationstunnel, werd beter vrij gehouden dan in voorgaande jaren. Beter zou zijn als het
kampement daar helemaal zou verdwijnen – en de bezwaarcommissie steunt ons daar nu in: zij
gaf opnieuw aan dat het tijd wordt dat de gemeente uitziet naar een andere, meer geschikte
locatie. Ook stelde zij dat de gemeente het bestaande parkeerverbod voor langdurig parkeren
van vrachtwagens op het Tournooiveld had moeten respecteren.
Volop bespaartips tijdens
goed bezocht Energiecafé
Het Energiecafé, dat de BZ in samenwerking met de gemeente en Essent op 30 september
organiseerde, was een schot in de roos. De opkomst was redelijk goed (ongeveer veertig
bezoekers) en de hele opzet was plezierig, informatief en leerzaam. Aan de hand van een
‘multiple choice’ vraag- en antwoordspel werd de energiekennis van de deelnemers getest (de
best scorende deelnemer won een energiebespaarpakket; later werd ook nog een Energie
Prestatie Advies (EPA) verloot). Aansluitend werd uitvoerig stilgestaan bij de goede en foute
antwoorden, en werden talloze besparingstips gegeven. Inmiddels is voor zo’n EPA subsidie te
verkrijgen; die is zo hoog dat het advies u niets kost. Geïnteresseerd? Haal dan bij de gemeente
een waardebon op of neem contact op met het Energie Besparings Centrum, tel. 020 52 86 700
of www.energiebesparingscentrum.com
De power point presentatie die tijdens het Energiecafé werd gegeven, vindt u terug op onze site
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl
De BZ wil komend voorjaar soortgelijke bijeenkomsten organiseren rond het thema veiligheid,
met extra aandacht voor onze oudere bewoners. Verder denken we na over een ‘Afvalcafé’.
‘Hinder’paaltjes op stoep
Hoog Geldrop verwijderd
De BZ heeft de gemeente kunnen overtuigen weer een aantal plaatjes op het voetpad langs
Hoog Geldrop weg te halen. Het gaat om paaltjes op plekken waar de kans klein is dat er op de
stoep geparkeerd wordt en waar ze voetgangers alleen maar in de weg staan.
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Hardrijden in woonstraten
nu objectief vast te stellen
Meten is weten. Onder dat motto heeft de gemeente apparatuur aangeschaft waarmee
gemeten kan worden hoe vaak motorvoertuigen te hard rijden in woonstraten. De klachten die
de BZ daarover regelmatig bereiken, spelen wij door naar de gemeente. Met de apparatuur kan
de mate van overlast objectief vastgesteld worden, zodat zo nodig gefundeerde maatregelen
genomen kunnen worden. Straten die regelmatig genoemd worden zijn o.a. Papenvoort,
Tournooiveld, Galadriel en Baronessestraat.
Nieuwe zenderaanbod OBN
wens kijkers of bezuiniging?
Geeft OnsBrabantNet met de op 4 november aangekondigde wijziging van het zenderpakket
gehoor aan, zoals men zelf beweert, de wensen van zijn abonnees? Wij betwijfelen dat: diverse
BZ-leden lieten ons weten daar niet blij mee te zijn. Als je goed kijkt naar wat de veranderingen
zijn, dan ontkom je niet aan de indruk dat niet de wensen van abonnees, maar
kostenbesparingen de drijfveer zijn. In plaats van 52 tv-zenders geeft OBN er nog maar 38 door.
Vervallen zijn o.a. Discovery World, Discovery Science, Discovery Travel&Living, Travel Channel,
BBC 1 + 2, Eurosport 2 en een aantal Duitse zenders. Een Turkse en Arabische nieuwszender en
een autozender kwamen daarvoor in de plaats. De BZ zal OBN om een reactie vragen.
BZ wil last van stroomuitval in kaart brengen
Veel huishoudens in Zesgehuchten hebben er soms tot vaak last van: dat bij onweer de stroom
uitvalt. Ben je thuis, dan is dat snel opgelost: je schakelt de aardlekschakelaars weer in en klaar
is Kees. Maar gebeurt het tijdens je vakantie, dan kun je bij thuiskomst voor een heel vervelende
verrassing komen te staan – bijvoorbeeld omdat je inhoud van de koel- en/of vrieskast bedorven
is. De BZ wil graag weten of plotselinge stroomuitval een veel voorkomend euvel is in
Zesgehuchten. Zo ja, dan willen we ons inspannen om daar een oplossing voor te vinden.
Overkomt het u soms of regelmatig? Laat het ons weten.
Werkgroep Burenhulp biedt helpende
hand aan wie niet alles zelf meer kan
Sinds enige tijd is in Zesgehuchten de Werkgroep Burenhulp actief. Een uiterst sympathiek
initiatief, voortgekomen uit het pilotproject ‘Woon- en Leefomgeving oud Zesgehuchten’. Het
doel: een groep mensen bijeen brengen, die kleine klussen opknappen voor ouderen en mensen
met een beperking in onze Zesgehuchtense leefgemeenschap. Denk aan simpele doedingen in
en om het huis, een boodschap doen, het vervoer naar dokter of ziekenhuis, de stoep
sneeuwvrij maken, de vuilcontainer aan de straat zetten. Iets voor u? Neem dan contact op met
projectcoördinator Harie Lochs, Drossaardstraat 28, tel. 040 285 09 62 of 06 164 64 270, email
h.lochs@onsbrabantnet.nl
Milieutip
Gloeilampen vervangen door spaarlampen – of het nieuwste op dit gebied: LED-lampen – levert
een mooie besparing op de stroomkosten op. Doen dus! Toch valt die in het niet bij wat u
bespaart door uw oude koel-/vrieskast, wasmachine/-droger te vervangen door een nieuwe.
Moderne witgoedapparaten met A++ label verbruiken spectaculair minder energie dan hun
voorgangers van pakweg acht of meer jaar geleden. Zo heb je tegenwoordig wasdrogers met
warmtepomptechnologie, wat erop neer komt dat ze bij veel lagere temperaturen toch prima
droogresultaten opleveren. Toegegeven: ze zijn duur, maar zeker het overwegen waard.
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Nieuwe brigadier: Frans
bedankt, Joris welkom!
Partir c’est mourir un peu. Tot onze spijt hebben we in onze laatste bestuursvergadering
afscheid moeten nemen van Frans van den Oord. Frans is ruim vijf jaar de buurtbrigadier voor
Zesgehuchten geweest – jaren waarin we intensief met elkaar zijn opgetrokken.
Waarin hij veel voor elkaar heeft gekregen en waarvoor wij hem veel dank
verschuldigd zijn. Frans, bedankt! We wisten al een poosje dat onze wegen
zouden scheiden; dat hij, langzaam maar zeker op zijn pensioen afstevenend,
zijn werkveld naar Mierlo zou verschuiven. Een verstandige keuze, waarbij we
hem het allerbeste wensen. In dezelfde vergadering waarin wij afscheid van
Frans namen, stelde hij zijn opvolger voor: Joris Boumans. We hebben er alle
vertrouwen in, dat hij Frans’ werk met evenveel betrokkenheid en inzet zal
voortzetten. Joris, welkom! Voor vragen en opmerkingen kunt u hem mailen via
www.politiegeldropmierlo.nl. Voor spoedeisende meldingen kunt u 112 bellen en overige
meldingen kunt u doen via het nummer 0900-8844.
BZ juicht buurtschouw
oud-Zesgehuchten toe
Welke knelpunten zijn er in onze woon- en leefomgeving? Om die met eigen ogen te zien – en
dus goed te kunnen beoordelen – hebben de Werkgroep Buurtschouw, de politie en de
gemeentelijke dienst Openbare Werken op 21 november jl. een rondgang door oudZesgehuchten gemaakt. Deze schouw is ondermeer gebaseerd op de inventarisatie van de
reacties die bij de BZ zijn binnengekomen. N.a.v. deze schouw is een lijst van actiepunten
samengesteld. Een goede aanpak, die als het aan de BZ ligt in de komende jaren navolging krijgt.
BZ: buurtparticipatie prima, maar
wij zijn er voor heel Zesgehuchten
Hoe verbeter je een woon- en leefomgeving? Juist, door de mensen in die omgeving nauw bij de
plannenmakerij te betrekken. Want niemand beter dan zij weten wat eraan schort, zo
eenvoudig is het. Om die reden laat de BZ geen kans om de buurtparticipatie te verbeteren aan
zich voorbij gaan. Dus hebben we er hard aan getrokken, dat Zesgehuchten wordt betrokken bij
de pilot Woon- en Leefomgeving van de gemeente Geldrop-Mierlo. Maar hoe zit het met de
rolverdeling als het om buurtparticipatie gaat? Wat doet het pilotproject (lees: de buurtpanels
waar men naartoe wil) en wat doet de BZ? Dat is niet altijd even duidelijk, zo blijkt. Met de
gemeente zijn we het erover eens geworden dat dubbelingen zoveel mogelijk voorkomen
moeten worden. Wat onverlet laat, dat de BZ het standpunt innam dat zij dé
buurtbelangenorganisatie van heel Zesgehuchten is en blijft – met hopelijk prima contacten met
de beoogde buurtpanels. Kort en goed: de BZ blijft de kritische voorvechter van wat goed is voor
de inwoners van heel Zesgehuchten.
‘Verbeter veiligheid kruising
Rielsedijk - Gijzenrooiseweg’
De commissie Verkeer heeft de onveilige situatie voor (brom)fietsers op de kruising Rielsedijk –
Gijzenrooiseweg opnieuw onder de aandacht van de gemeente gebracht. Vanaf het fietspad
langs de Gijzenrooiseweg zijn auto’s die op de Rielsedijk de kruising naderen niet op tijd te zien.
De commissie stelt voor de aanpassing mee te nemen in de opknapbeurt van de Rielsedijk
(tussen kerk en Gijzenrooiseweg). Bij het tot stand komen van deze kruising pleitte de BZ voor
een tunnel. De gemeente heeft toen serieus onderzocht of dat haalbaar was. De kleine
aanpassing die we nu voorstellen, mag dus geen probleem zijn.
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Klimaatstraatfeest: doe mee
en win een gratis straatfeest
Energie besparen is leuk – voor je portemonnee en voor het milieu. Nog leuker wordt het als je
dat samen doet, bijvoorbeeld door als straat mee te doen aan het Klimaatstraatfeest. Temeer
omdat je dan kans maakt om nog iets extra’s te winnen: een gratis straatfeest. Medio november
is een nieuwe editie van de HIER Klimaatcampagne van start gegaan. Voor de derde keer op rij
gaan duizenden straten met elkaar de strijd aan om zoveel mogelijk energie te besparen. De 500
beste straten winnen per deelnemend gezin een cheque van 25 euro, te besteden aan een
spetterend straatfeest in mei 2011. Omdat Geldrop Mierlo in 2011 weer meedoet, sta je als
straat meteen op voorsprong: je start met 2.000 klimaatpunten. Ook leuk: onder de deelnemers
worden 25 dozen met energiebesparende producten verloot (voor meer informatie: neem
contact op met Anke Kirkels, tel. 289 38 11 of email a.kirkels@geldrop-mierlo.nl) In 2010
wonnen zes straten in Geldrop Mierlo ‘hun’ straatfeest. Waaronder Gandalf en Hertogenlaan in
Zesgehuchten. Milieudefensie Geldrop Mierlo ondersteunt de campagne van harte – en de BZ
doet dat ook. Houdt de website www.klimaatstraatfeest.nl in de gaten en schrijf je straat in – en
win op alle fronten.
Boete voor scooteren op
nieuwe voetpad Smelen
De politie treedt op tegen scooteren op het nieuwe voetpad bij de Smelen (naast de sauna). Dat
heeft de gemeente de BZ toegezegd. Het komt regelmatig voor dat scooteraars de wandelpaden
als ‘racebaan’ gebruiken. Wie betrapt wordt, krijgt een bekeuring.
Overlast hangjongeren?
Bel naar het meldpunt!
Overlast van hangjongeren? Meldt dat dan op het meldpunt overlast hangjongeren, telefoon 06
410 38 921. Een jongerenwerker zal een oplossing proberen te vinden. Het meldpunt zal te
zijner tijd in de gemeentegids worden vermeld.
Jaarvergadering BZ: meld
u aan als nieuw bestuurslid
De BZ houdt op donderdag 27 januari 2011 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.
Tien van de elf zittende bestuursleden stellen zich herkiesbaar. De BZ kan altijd een aanvulling van
haar bestuur gebruiken. Wij nodigen u dan ook graag uit om u hiervoor kandidaat te stellen: een
leuke en nuttige vrijetijdsbesteding. Specifieke kennis en ervaring zijn geen must.
Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 13 januari 2011.
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 2011
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

