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Inventarisatie groenproblemen
spoort gemeente tot actie aan
Enige tijd geleden riepen wij u op grieven over de gemeentelijke groenvoorziening aan ons
kenbaar te maken. Door is fors op gereageerd. Wij hebben uw reacties geïnventariseerd en
een grove schifting gemaakt. Feitelijk zijn drie probleemgebieden te onderscheiden:
1. Problemen die op de korte termijn zijn op te lossen, zoals snoeien, schoffelen,
herbeplanten e.d.
2. Problemen die op de middellange termijn zijn op te lossen, zoals het ruimen en
herinrichten van groenstroken, plantsoenen e.d.
3. Problemen op de lange(re) termijn, waarbij (kap)procedures wellicht opnieuw tegen
het licht moeten worden gehouden, bijvoorbeeld bij het verwijderen van bomen die
overlast geven.
Alle gesignaleerde problemen hebben we onder de aandacht van de gemeentelijke afdeling
groenvoorziening van de gemeente gebracht. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Half mei
vond in de Bronzenwei een eerste officiële schouw plaats. Daarin werd de belabberde staat
van de groenstroken langs de voetpaden vanaf Korenland naar de hondenuitlaatroute nader
bekeken. Afgesproken is dat de gemeente een of meer (concept-)herinrichtingsplannen zal
maken. In overleg met de direct-aanwonenden worden die in een definitieve herinrichting
omgezet. De BZ houdt hierover te zijner tijd een of meer informatieavonden. Bij de schouw
hebben wij ook de wens voor betere verlichting van de paden onder de aandacht gebracht.
Over de overige problemen gaat de BZ in gesprek met de gemeente en andere deskundigen.
Onze insteek: de gesignaleerde verbeterpunten zo voortvarend mogelijk op pakken.

Betaling contributie
Veel Zesgehuchtense huishoudens hebben de contributie voor 2015 voldaan; waarvoor onze
hartelijke dank. Mocht het u ontschoten zijn of bent u de acceptgiro kwijtgeraakt? Dan kunt u
alsnog € 2,27 (een hoger bedrag mag natuurlijk ook) overmaken op rekeningnummer:
NL 41 INGB 0002894441. Niet vergeten a.u.b. in de omschrijving uw straat en huisnummer te
vermelden.
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Werkgroep verdiept zich in
opties gebied ‘De Smelen’
Zoals bekend heeft de gemeenteraad besloten de subsidie voor zwembad de Smelen aan de
Laco-groep vanaf 1 september 2016 stop te zetten. Hierop is een discussie op gang gekomen
over ‘hoe nu verder met de zwemmogelijkheden in Geldrop?’ Voor zover ons bekend heeft
noch de raad noch Laco daar tot dusverre uitsluitsel over gegeven. Zodra er meer bekend is,
hoort u dat van ons.
Wat op de achtergrond meespeelt, is de wens van Laco om het hele gebied rond de Smelen
te herontwikkelen. Destijds zijn plannen ontwikkeld om daar woningbouw in de vrije sector te
plegen. Tot nu toe heeft de gemeente geen medewerking willen verlenen. Zij ziet meer heil in
de ontwikkeling van een bewegings- en/of welzijnsconcept. Om – in het kader van
burgerparticipatie – beslagen ten ijs te komen heeft de Belangenvereniging Zesgehuchten
een werkgroep gevormd. Die gaat met de omwonenden/belanghebbenden bediscussiëren
en in kaart brengen wat er leeft en (on)gewenst is in hun leefomgeving. Op de oproep voor
‘bemensing’ van die werkgroep kregen we een aantal reacties. Tijdens het eerste overleg,
begin juli, werd de werkgroep ‘De Smelen’ een feit.
De werkgroep heeft in eerste instantie gekeken naar de mogelijkheden voor een duurzaam
behoud van de Smelen. Mocht daar aanleiding toe zijn, dan zal de werkgroep zich in verdere
gebiedsontwikkeling verdiepen. Half augustus worden de koppen weer bij elkaar gestoken.

Vijfde lustrum BZ: wel ideeën
over cadeau, nog geen besluit
Net als bij de eerdere lustrums is gebeurd, wil de belangenvereniging haar vijfde lustrum (in
2014 bestonden we 25 jaar) aangrijpen om de gemeenschap van Zesgehuchten een cadeau
aan te bieden. Wat dat gaat worden? Daar worstelen we nog mee.
Ter herinnering: bij het eerste lustrum is het tegelplateau van het oude gemeentehuis van
Zesgehuchten gerenoveerd.
Bij het tweede lustrum zijn de oude grenzen van Zesgehuchten opnieuw zichtbaar gemaakt
door de groene Zesgehuchten-bordjes.
Voor het derde lustrum werd het 6G object op de hoek Gijzenrooiseweg-Eindhovenseweg
geschonken.
Het vierde lustrum heeft de originele vlag van Zesgehuchten opgeleverd.
Voor het vijfde lustrum hebben wij diverse ideeën uitgewerkt. Zoals een drijvend object in de
IJzeren Man: zes nimfen (de gehuchten voorstellend) die op het water dansen. Omdat de
gemeente teveel mitsen en maren opwierp, hebben wij dit laten vallen. Daarna hebben wij
een ‘rondje Zesgehuchten’ uitgedokterd, dat de bewoners aanspoort tot meer bewegen en
op wetenswaardigheden over onze wijk attendeert. Omdat we professionele begeleiding
hiervoor niet geregeld kregen, hebben wij dit met het IVN besproken. Die is ook bezig om
routes met interessante punten in de hele gemeente uit te zetten. Wij onderzoeken nu de
mogelijkheden om de historisch interessante plekken in Zesgehuchten hierin op te nemen.
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Afspraken over betrekken
bewoners bij plan Jonkvrouw
Het herzien concept-bestemmingsplan voor de Jonkvrouw wordt momenteel voorbereid en
met het maken van het ontwerp is gestart. De basis daarvoor: het nieuwe schetsontwerp, dat
tijdens de jaarvergadering van de BZ (eind maart) door onze leden vrijwel unaniem werd
aanvaard.
We hebben inmiddels met het projectbureau, Laride, afgesproken dat de bewoners van de
direct aanpalende straten nauw bij het ontwerpproces betrokken kunnen worden (denk aan
groenvoorzieningen, bestrating, verlichting, parkeren, etcetera). De ontwerpen zullen met
hen gedeeld worden, met de mogelijkheid om mee te denken en terugkoppeling te geven.
Daarvoor zijn drie extra zetels in het klankbordoverleg geregeld; bij meer belangstelling zal
een panel worden opgericht.
De Belangenvereniging helpt bij het uitnodigen van de bewoners, het opzetten van het panel
en zo meer. De direct betrokken bewoners zijn inmiddels door ons geïnformeerd.

Professionals jeugd- en
jongerenwerk praten BZ bij
De BZ heeft zich in haar jongste bestuursvergadering uitvoerig laten voorlichten over de stand
van zaken m.b.t. het jeugd- en jongerenwerk in onze wijk. Vooral over hoe het staat met
hanggroepen die overlast (kunnen) veroorzaken en over de bestaande mogelijkheden om
jongeren zoveel mogelijk binnen hun interessegebieden op te vangen.
De jongerenwerkers zeggen de jongeren in Zesgehuchten goed in beeld te hebben, en van
buitensporige overlast zou geen sprake zijn. Plekken waar jongeren zich verzamelen zijn van
alle tijden. Zodra er echt overlast begint te ontstaan, zullen de jongerenwerkers zich hier zo
snel mogelijk over buigen.
Mocht u vragen of problemen op dit gebied hebben, dan kunt u zich wenden tot (fysieke
afspraak) Hofstraat 4, Geldrop, tel. 14040. Of anders:
Mohamed Chamou, m.chamou@levgroep.nl, 06 34 16 51 09
Mark van den Boomen, m.vandenboomen@levgroep.nl, 06 41 03 72 20

BZ neemt deel aan debat over
toekomstvisie Geldrop-Mierlo
De BZ zal op deelnemen aan een debat over de toekomst van Geldrop-Mierlo als een
middelgrote gemeente. De vraag hierbij is of onze gemeente in staat is om de steeds groter
wordende verantwoordelijkheden waar te maken. Opties hierbij zijn blijvende zelfstandigheid
of intensieve samenwerking met andere gemeenten en op wel gebied dan?
Voorafgaand heeft al een burgerpeiling plaatsgevonden waarbij zo’n 2000 willekeurig
geselecteerde burgers zich via een enquête hebben kunnen uitspreken. Met name over wat
zij belangrijk vinden voor hun woonomgeving.
Een mooie gelegenheid voor het bestuur van de BZ om zich nader te oriënteren over die
onderwerpen die ook onze gemeenschap raken.
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Wijziging vergadertijdstippen
Na de vakantie zal de BZ haar vergaderschema wijzigen. Al ruim 27 jaar vergaderde het
bestuur op de laatste donderdagavond van de maand. Met ingang van dinsdag 25 augustus
wordt dit de laatste dinsdagavond van de maand. Ook het aanvangstijdstip verandert, naar
20.00 uur. Voor de precieze tijdstippen, zie onze website. Wilt u een vergadering bijwonen –
om de sfeer te proeven of een specifiek onderwerp te berde te brengen? U bent van harte
welkom. We stellen het op prijs indien u van tevoren even contact met ons opneemt.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende (alle op dinsdag):
Bestuur: 25 augustus, 29 september, aanvang 20.00 uur.
Commissie verkeer: 8 september, aanvang 20.00 uur.
Commissie algemene zaken: 15 september, aanvang 19.30 uur.
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat). U bent altijd welkom een vergadering bij te wonen.

Wij wensen u een fijne vakantie toe.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

