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Idee of tip voor feestelijke
opening Spiegelgevecht?
In september wil de gemeente het ‘Spiegelgevecht’, het park onder de hoogspanningsleiding
op Genoenhuis, officieel openen. Om daar een leuke happening voor alle Zesgehuchtenaren
van te maken is de BZ gevraagd om ideeën aan te dragen. Graag spelen wij deze vraag
aan onze leden door. Heeft u een leuk idee of een goede tip? Laat dit dan weten aan een
van onze bestuursleden of mail ons op info@belangenverenigingzesgehuchten.nl

Drie plekken op de korrel
door grote jeugdoverlast
Onze jeugd moet natuurlijk de ruimte krijgen om elkaar te ontmoeten en samen lol te maken.
Meestal geeft dat ook helemaal geen problemen. Maar soms worden grenzen overschreden
en is er sprake van ernstige overlast of zelfs vandalisme. Momenteel staan drie plaatsen in
de spotlights als het gaat om jeugdoverlast: de Beekweide, rond de visvijver in het
recreatiegebied de Smelen en de vrachtautoparkeerplaats aan ‘onze’ kant van het NSstation. Zowel het Jeugd- en Jongerenwerk als de buurtbrigadier zijn actief bezig de overlast
in kaart te brengen en maatregelen te nemen om deze te beteugelen. Indien nodig worden
de plaatselijke verordening en/of de locaties aangepast. Maar.. het oplossen van deze
problematiek begint bij uw melding. Bij acute problemen staat het telefoonnummer van
Jeugd- en Jongerenwerk (Rogier le Pair) voor u open, ook buiten kantooruren.
Bel dan 06 41 03 89 21. Ook kunt u eventuele klachten kwijt bij het gemeentelijk meldpunt
op 289 39 00 of bij de plaatselijke politie via 0900 88 44. Met wederzijds begrip en op zijn tijd
misschien wat relativering moet het lukken dat zowel onze jeugd als onze volwassenen zich
senang voelen in onze mooie wijk. De BZ zal over dit thema actief met instanties in gesprek
blijven.

BZ: maak de Gijzenrooise
Zegge beter toegankelijk
De BZ heeft de gemeente gevraagd om op sommige drassige/natte stukken in de
Gijzenrooise Zegge de looppaden van bijvoorbeeld een plankier of vlonders te voorzien. Het
fraaie natuurgebied, enige tijd geleden verrijkt met de ‘Kees Menken-bank’ (ter
nagedachtenis aan natuurkenner Kees Menken), zou met genoemde aanpassingen voor
veel meer mensen toegankelijk worden, ook in het winterseizoen en na een regenbui.
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BZ: goede afspraken maken over
kermiskampement Tournooiveld
Misschien herinnert u het zich nog: vorig jaar maakte de BZ bezwaar tegen het
kermiskampement aan het Tournooiveld. Het kampement dijde alsmaar uit, zowel wat
aantallen wagens als wat verblijfstijd betreft. De BZ maakte bezwaar tegen de vergunning
die de gemeente (volgens de publicatie in de Trompetter) had verstrekt. Later, tijdens de
behandeling van ons bezwaar, bleek dat er wel een vergunning was voor de kermis maar
niet voor het kampement. Daarmee werd duidelijk dat er een illegale situatie bestond. Want,
zomaar zonder vergunning een kampement midden op straat plaatsen is natuurlijk is strijd
met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Daarin staat namelijk dat vrachtwagens
parkeren en ook kamperen verboden is aan en op de rijweg van het Tournooiveld. En juist
de blokkade van de rijweg veroorzaakt de meeste overlast.
Aangespoord door de BZ - wij spanden de kwestie aan bij de gemeentelijke
klachtencommissie - verklaarde de gemeente voor volgende jaren naar een nieuwe locatie
op zoek te gaan. Maar ook gaf de gemeente aan dat het kampement dit jaar weer op
dezelfde plek komt . De BZ vindt dit zonder aanpassingen in de uitvoering niet acceptabel.
Wij vinden dat er dit jaar al betere oplossingen moeten komen om de overlast voor de buurt
te beperken. - zodat de BZ niet genoodzaakt zal zijn om via de bestuursrechter op een
verbod van het kampement aan te dringen.

Project Woon- en Leefomgeving
komt, na koude start, op stoom
Na een wat aarzelende ‘koude’ start is het project Woon- en Leefomgeving oudZesgehuchten goed op gang gekomen. De negen werkgroepen, die de afgesproken
contractpunten gaan uitwerken, hebben voor de eerste keer in een voltallige vergadering van
projectvoorzitters rapport uitgebracht over hun werk tot nu toe. Zo is er al een eerste proef
geweest met het energiezuinig aanlichten van de kerk in Zesgehuchten; overigens komt
daar voorlopig niets. En ook binnen de werkgroepen verkeer, veiligheid, speeltoestellen en
buurtopruimacties is het een en ander gaande. Verder wordt binnenkort nauwkeurig
vastgesteld hoe we omgaan met het thema burenhulp. Al met al mogen we vaststellen, dat
er alle partijen goed bezig zijn om samen handen en voeten te geven aan de
overeengekomen contractpunten. De BZ ondersteunt dit project actief en zal binnenkort met
de gemeente gaan praten over het afsluiten van een overlegconvenant (contractpunt 9). Met
dit convenant hopen wij wederzijdse gedragsregels m.b.t. buurtparticipatie ook voor de
toekomst te borgen.

Uw hulp van harte welkom bij
inventarisatie speeltoestellen
Welke speeltoestellen mist u in uw woonomgeving? En welke toestellen worden niet of
nauwelijks gebruikt (zodat ze beter verwijderd of – wellicht – uitgeruild kunnen worden met
andere toestellen)? In het kader van het project ‘woon- & leefomgeving’ heeft een werkgroep
het onderwerp speeltoestellen opgepakt. U kunt de werkgroep een handje helpen door
antwoord te geven op bovenstaande vragen. Ook tips zijn van harte welkom. Graag
reageren bij een van onze bestuursleden of op info@belangenverenigingzesgehuchten.nl

BZ staat kritisch tegenover
nieuwbouw Rederijkerstraat
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Binnenkort wordt in de Rederijkerstraat, op de hoek Hoog Geldrop met de bouw van zes
starterwoningen begonnen. Een wijziging van het bestemmingsplan zit eraan te komen en
de projectontwikkelaar heeft inmiddels een aantal gesprekken met direct omwonenden
gevoerd. Ook de BZ heeft met omwonenden over de voors en tegens gesproken. Ons
standpunt is dat realisatie van dit plan niet indruist tegen het algemeen belang. Derhalve zal
de BZ geen bezwaar tegen de bouw maken. Wel kijken we kritisch mee naar de
(her)inrichting van dit gebied. Mochten hieruit voor de huidige bewoners (negatieve)
consequenties voortvloeien, dan zullen wij ons best doen deze bespreekbaar te maken.

Commissie Milieu
zoekt versterking
Draagt u het milieu een warm hart toe? Onze commissie Milieu zit dringend verlegen om
mensen die eens in de twee maanden allerlei zaken die ons Zesgehuchtense leefmilieu
betreffen bespreken. Specifieke kennis is geen must, een flinke portie enthousiasme wel. De
werkgroep stelt zijn eigen doelen en bepaalt zelf hoe die het best gerealiseerd kunnen
worden. Als commissielid kunt u uw ideeën dus kwijt – en u bent constructief met onze wijk
bezig. Voor aanmelden of meer informatie bel 285 88 10 of mail naar
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl

Prettige vakantie
Het bestuur van de BZ wenst u een prettige en zeker ook veilige vakantie. Wat dat laatste
betreft, willen wij u eraan herinneren dat u op het politiebureau terecht kunt voor een
vakantiekaart. Daarop kunt u aangeven wanneer, hoe lang en waar u met vakantie bent. De
politie zal uw woning dan tijdens uw afwezigheid wat extra in de gaten houden. En zo zijn er
meer dingen die u zelf kunt doen om te voorkomen dat uw vakantie eindigt in een
teleurstellende thuiskomst. Maak bijvoorbeeld afspraken met uw buren: waarom hun tweede
auto tijdens uw vakantie niet op uw oprit? En een lamp met tijdschakelaar geeft wat leven in
huis, wat inbrekers kan afschrikken. Kleine dingen die u voor grote ellende kunnen
behoeden. Fijne vakantie!
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn:
bestuur: donderdag 26 augustus, donderdag 30 september; 20.30 uur
commissie milieu: donderdag 2 september; 20.30 uur
commissie algemene zaken: donderdag 9 september; 19.30 uur
commissie verkeer: donderdag 9 september; 20.30 uur
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

