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Wijkschouw neemt 14 plekken
in Zesgehuchten onder de loep
Een delegatie van wijkbewoners, ambtenaren en bestuursleden van de BZ hield op 22
oktober op 14 plekken in Zesgehuchten een wijkschouw. De plaatsen die onder de loep
werden genomen, werden niet lukraak gekozen. Nee, we baseerden ons op de
verbetersuggesties die bewoners aan de BZ hebben gemeld. Hieronder passeren ze de revue
– met vermelding van de huidige stand van zaken.
De Zesgehuchtenaren die de verbeterpunten aangereikt hebben, krijgen in dit infobulletin
de antwoorden. Zij worden dus niet apart benaderd.
1. ‘Spin’ op Beekweide
Deze vertoont slijtageplekken, waardoor staaldraad bloot komt te liggen, wat tot
verwondingen kan leiden. Omdat een nieuwe ‘spin’ te duur is, is voor een andere oplossing
gekozen: de slijtageplekken worden – of zijn inmiddels al – gerepareerd met een krimpkous.
2. Pad Tournooiveld naar Baljuwstraat
De tegels liggen zó ongelijk, dat – zeker voor ouderen – gevaarlijke situaties kunnen
ontstaan. Ondertussen is dit opgelost: het pad is weer vlak en goed begaanbaar.
3. Tegels bij speelterrein brandgang Hertogenlaan/Gravenstraat
De rubberen tegels liggen ongelijk en enkele ontbreken. Dit is of wordt nog hersteld.
4. Afrit fietspad Beekweide-Hertogenlaan-Pastoor van Hooffstraat
‘Geen afritje maken’, concludeerden de deelnemers aan de schouw. Omdat fietsers dan nog
sneller de weg op rijden, zal dat de verkeersveiligheid niet verbeteren. Daar komt bij, dat de
meeste fietsers het afritje toch niet zouden gebruiken. Fietsers nemen immers veelal ‘de
weg van de minste weerstand’: ze zullen een klein stukje over het trottoir blijven fietsen en
ter hoogte van het kruispuntplateau de weg op rijden.
5. Straatverlichting Smuldersstraat
Door takken van de monumentale beukenbomen is de straatverlichting niet optimaal. De
gemeente zal de bomen, voor zover mogelijk, op het geëigende moment snoeien en een
aantal lantaarnpalen verplaatsen.
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6. Uitrit parkeerplaats P.J. Zweegersplein
De paaltjes naast de uitrit zijn al verder naar voren gezet. De heg wordt aan beide kanten
tot de bomen verwijderd. Hierdoor hebben automobilisten die het parkeerterrein verlaten
beter zicht.
Ook kregen we opmerkingen over plassen water op het parkeerterrein na (flinke) regen.
Maar dit is nog niet zo kwalijk, dat het hele parkeerterrein opnieuw bestraat zou moeten
worden.
Verder kwam de grote verkeersdrukte op Roggeland ter sprake. De gemeente is van plan de
verkeersintensiteit en de snelheid te gaan meten. Of – en, zo ja, wanneer – dat ook echt
gaat gebeuren, hangt af van de beschikbaarheid van de benodigde apparatuur.
7. Verlichting voetpaden Zaailand/Hooiland naar Zomerland
Omdat verlichting ontbreekt, kijken mensen vanuit de gangpaden in een ‘donker gat’ en is
de situatie voor mensen die ’s avonds de hond uitlaten niet als veilig te kwalificeren. We zijn
nog in gesprek met ambtenaren over een oplossing.
8. Bermen Rielsedijk
De bermen hebben veel te lijden gehad van bouwverkeer. Nu dat verleden tijd is, zullen de
bermen hersteld worden zodra dit mogelijk is. Natuurlijk is dat mede afhankelijk van de
weersituatie.
9. Inrit Albert Heijn vanuit Elanor
Fietsers die het fietspad langs de Gijzenrooiseweg in zuidelijke richting volgen en de Laan
van Tolkien willen inslaan, moeten volgens de regels bij de verkeerslichten oversteken. In de
praktijk doet niet iedereen dat, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De BZ heeft
al eens geopperd om een opening in het hekwerk bij Albert Heijn te maken, zodat je van het
fietspad direct naar AH kunt. De Vereniging van Eigenaren van de appartementen boven
Albert Heijn, en Albert Heijn zelf, zien dat echter niet zitten. Andere mogelijkheden om de
situatie te verbeteren zijn er momenteel niet.
10. Parkeerproblemen Laan van Tolkien, parkeren op grasstrook
De gemeente gaf aan niet eerder signalen over parkeerproblemen te hebben ontvangen.
Medio november werd de situatie een week lang op verschillende tijdstippen bekeken.
Conclusie: het aantal parkeervakken is meestentijds voldoende. Als auto’s op de grasstrook
geparkeerd staan, is dit op de opritten van de huizen. Die bestaan uit betontegels waarin
gras groeit.
11. Laan van Tolkien onder hoogspanningskabels: zebrapad aanleggen en
stoepranden verlagen voor voetgangers
De gemeente legt alleen nog zebrapaden aan op verhoogde plateaus, en dat zijn plaatsen
waar gemotoriseerd verkeer afremt. Op korte afstand van de bedoelde locatie zijn al twee
plateaus aanwezig. Zo dicht bij elkaar nog een plateau aanleggen is niet wenselijk. Overigens
kan op de nabij gelegen kruising met de Fangorn veilig overgestoken worden. Daar ligt een
kruispuntplateau, dus is de snelheid er laag.
12. Verharding pad ten westen van basisschool ‘De Ganzenbloem’
Dit pad, langs het zogenoemde ‘bosje’, wordt niet verhard met tegels of asfalt. Om het pad
toch beter begaanbaar te maken wordt het voorzien van ‘slam’, een soort halfverharding.
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13. Aanleg voetpad Gijzenrooiseweg van rotonde Emopad tot Hoog Geldrop
Hoewel de ruimte beperkt is, zou een voetpad aldaar een grote verbetering zijn. De kosten
zijn echter hoog. De gemeente wil eerst een inventarisatie maken van de
verkeersintensiteit. Bovendien is het goed mogelijk om over het (brede) fietspad te lopen.
Waar een voetpad ontbreekt, is dat toegestaan.
14. Allerhande
Verder waren er klachten over te weinig bladkorven, met name bij de flats in de
Schepenenstraat en Schoutstraat. De gemeente ziet het probleem dat er veel tuinafval in
verdwijnt; en daarvoor zijn de korven niet bedoeld.
Tevens werd tijdens de wijkschouw gekeken naar de verkeerssituatie op de aansluiting
Gijzenrooiseweg – Aragorn. Het gevaar bestaat dat fietsers door motorvoertuigen die de
Aragorn inslaan over het hoofd worden gezien. De afstand tussen de rijweg en de
fietsersoversteek is echter dusdanig groot dat maatregelen niet noodzakelijk worden
geacht.
Tot zover de wijkschouw. Iedereen die daar een bijdrage aan geleverd heeft, hartelijk
bedankt!
Paaltjes fietspaden verwijderd
Mogelijk is het u al opgevallen: diverse paaltjes die midden op de fietspaden staan zijn
verwijderd. Dat is gedaan om het strooien van de paden mogelijk te maken. In het voorjaar
worden de paaltjes teruggeplaatst.
AED’s in Zesgehuchten
Inmiddels zijn er 4 locaties waar zich 24 uurs toegankelijke AED’s bevinden:
Gemeenschapshuis Zesgehuchten naast ingangspoort.
Baljuwstraat naast nr. 2 aan het verdeelstation van OnsBrabantnet.
Gijzenrooiseweg 2, sleutelkluis naast voordeur.
Fangorn 37 aan garage naast woonhuis.
Ledenvergadering
Op 31 januari 2013 wordt de ledenvergadering van de Belangenvereniging Zesgehuchten
gehouden, in het gebouw aan Tournooiveld 10. U ontvangt nog een uitnodiging.
Wilt u zich inzetten voor de belangen van Zesgehuchten? Dat kan door u kandidaat te
stellen voor een bestuurs- of commissiefunctie binnen de BZ. Aarzel niet en neem gerust en
vrijblijvend contact met ons op.
De huidige bestuursleden hebben aangegeven zich opnieuw beschikbaar te stellen.
Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergadering van de BZ is op donderdag 17 januari, 20.30 uur.
Vergaderingen van de BZ zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
Tot slot wensen wij u fijne kerstdagen en een goede jaarwisseling toe. Wij hopen u in goede
gezondheid in 2013 weer te mogen ontmoeten.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

