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De Jonkvrouw:
geen extra bouwlaag
In de vergadering van de Ruimtekamer van 14 mei is het bestemmingsplan van de
Jonkvrouw aan de orde geweest. Ook hier heeft de Belangenvereniging namens u haar
standpunt verwoord. Met name de veiligheid in verband met het spoor en de chemische
ladingen die in wagons vervoerd worden en de aanwezige hogedrukleiding van het
gasnet en het punt van de “zelfredzaamheid” van de toekomstige bewoners hebben we
nogmaals voor het voetlicht gebracht. Ook het feit dat de marges in het
bestemmingsplan een extra verdieping op de geplande bouw mogelijk maken, is
voorgelegd. De toezegging is gedaan, door de verantwoordelijk wethouder, dat er geen
ruimte is voor een extra bouwlaag en dit dus niet kan en mag gebeuren. Inmiddels heeft
de Raad op 28 mei jl. het bestemmingsplan vastgesteld.

Storing iDEAL hindert contributie-inning;
alternatieve betaalwijze
Heeft u onze vernieuwde website al eens bezocht? Tot onze spijt ‘draait’ die nog niet tot
volle tevredenheid. Zo blijkt ons automatisch betalingssysteem door een storing niet
goed te werken. Hierdoor is het een aantal mensen niet gelukt om de contributie voor
2018 te voldoen via het betalingssysteem iDEAL. Aangezien het nog wel enige tijd kan
duren alvorens het systeem naar behoren functioneert, verzoeken wij degenen die
hierdoor de contributie niet hebben kunnen betalen, die dit jaar nog één keer door
middel van internetbankieren te voldoen. Dit kan door de minimum contributie van
€ 2,27 per jaar (meer mag natuurlijk ook) te storten op:
rekening NL41 INGB 0002 8944 41, ter attentie van Belangenvereniging Zesgehuchten.
Graag met vermelding van uw adres in de betalingsomschrijving.
Excuus voor het ongemak.
In verband met de storing wordt dit infobulletin niet elektronisch verzonden aan leden
die zich voor deze verzendwijze hebben opgegeven.
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Stichting Huurdersbelangen Geldrop
zoekt vrijwilligers in Zesgehuchten
Onlangs heeft het bestuur van de BZ collegiaal contact gehad met de Stichting
Huurdersbelangen Geldrop (https://www.hbvmierlo.nl/pages/198071/SHGM.html).
De stichting zet zich in voor alle huurders in Geldrop-Mierlo en is op zoek naar
contactpersonen en/of bestuursleden uit Zesgehuchten. De BZ helpt graag die te
vinden, want ook in onze wijk staan huurwoningen – met huurders die van tijd tot tijd
best een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Achterstallig onderhoud, verkoop van de
huurwoning, conflicten, voorzieningen, renovaties; het zijn allemaal zaken waarover
partijen van mening kunnen verschillen en waarvoor het best samen oplossingen
gezocht kunnen worden. Een klankbord is dan zeer nuttig.
Heeft u interesse, wendt u zich dan tot: Secretariaat Stichting Huurdersbelangen,
Haagwinde 6, 5731 WD te Mierlo. Het e-mailadres is shg-m@hotmail.com.
De vergaderingen vinden plaats in het wijkgebouw Oranjeveld, Jan van Amstelstraat 1,
Geldrop.

Meetplan A67 brengt feitelijke
belasting door snelweg in kaart
De stelling ‘Meten is Weten’ van de projectgroep A67 heeft gehoor gevonden bij de
gemeenteraad: die besloot 60.000 euro uit te trekken om de geluids- en
fijnstofbelasting door de A67 gedurende één jaar fysiek te meten. Volgens de gemeente,
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de GGD – die het meetplan A67 op 17 april
aan de projectgroep presenteerden – geven die metingen een beeld van de feitelijke
belasting. Terwijl Rijkswaterstaat (RWS) zich op landelijke computerberekeningen
baseert die voor elk traject in Nederland gelijk zijn. Concrete meetgegevens zijn van
groot belang nu RWS onderzoek doet naar het verbeteren van de verkeersdoorstroming
op de snelweg A67, die – als belangrijke verbinding tussen het Ruhrgebied en de
Antwerpse en Rotterdamse havens – meer en meer verkeer – vooral vrachtwagens – te
verwerken krijgt. De projectgroep A67 vermoedt dat deze drukte gepaard gaat met een
onacceptabele geluid- en fijnstofbelasting voor de inwoners van aan deze weg liggende
woonwijken. Maar, zoals gezegd, ‘Meten is Weten’. Daarom zijn we blij met het besluit
van de gemeenteraad én met de meetpunten die dankzij burgerinitiatief worden
ingericht. Voor geluid zijn dat Legolas 31 en Mackenziestraat 25. Voor fijnstofmetingen
zijn er meerdere locaties. De bewoners kunnen die meetuitkomsten 24/7 digitaal
volgen. Voor de door de gemeente c.s. geïnitieerde metingen staat in principe één jaar.
Na dat jaar is aansluiting bij een regionaal meetsysteem, bijvoorbeeld AiREAS, een
serieuze optie. (www.aireas.com).
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Stappen gezet in realisering
Buurtcontactpunt Zesgehuchten
Zoals u wellicht weet, heeft de BZ zich indertijd ingezet om een buurtcontactpunt te
realiseren in Zesgehuchten. Een projectgroep met bestuursleden van de BZ heeft
hierover gesprekken gevoerd – en heeft de gemeente, de Stichting 6G, Vrienden van
Josephinehof en Wooninc (eigenaar van de voormalige Josephinehof) weten te
enthousiasmeren om in het voormalig bejaardencentrum een buurtcontactpunt op te
zetten. In de eerste plaats is dat bedoeld om de ouderen uit Zesgehuchten een ‘baken in
zee’ te bieden: een plek waar verschillende (hulp)geledingen samenkomen. Denk aan
ouderengymnastiek, zorginstellingen, spel- en andere contactactiviteiten, een eetpunt,
de wijkagent, de gemeente, enzovoort. De huidige stand van zaken is dat met hulp van
verschillende sponsoren de inventaris bij elkaar is gesprokkeld en, als kroon op het
werk, er geld voor een keukeninrichting ter beschikking is gesteld. Dat sterkt ons, de
projectgroep, in de overtuiging dat onder de vleugels van Stichting 6G het contactpunt
binnen afzienbare tijd haar deur zal openen.

BZ: waarom zijn wij niet bij
evaluatie bladinzameling betrokken?
Waar blijft de evaluatie van het bladinzamelingsbeleid, die de gemeente heeft beloofd?
Dat vraagt het BZ-bestuur zich af. Tot onze verbazing blijkt in de Ruimtekamer op 14 mei
2018 een voorstel te zijn besproken over dit onderwerp. In tegenstelling tot eerdere
toezeggingen is de BZ niet betrokken geweest bij een evaluatie. Onze leden hebben zich
overigens in meerderheid uitgesproken vóór het handhaven van de huidige wijze van
inzameling: in het najaar circa 10 weken gratis groenbakken aanbieden. Wel zijn wij van
mening dat er een oplossing moet komen voor die straten/gebieden waar buitensporig
veel blad valt. In Zesgehuchten moet je denken aan de Rielsedijk, Genoenhuis en
Smuldersstraat. Wellicht dat daar nog een aantal bladkorven geplaatst kunnen worden;
ook in straten waar buiten het najaar veel blad valt, zoals van de Amerikaanse eiken op
Morgenland. De Raad heeft op 28 mei jl. besloten de proef met het gratis aanbieden van
de groenbakken komend najaar te verlengen. Hierna zal een evaluatie plaatsvinden.

Gezocht: bezorgers Infobulletin BZ
De BZ is op zoek naar bezorgers van het infobulletin. Bij een zo groot netwerk kan het
niet anders of van tijd tot tijd vallen er om welke reden ook wel eens bezorgers af. Zou u
het leuk vinden de BZ een handje te helpen door zo’n vier keer per jaar een half uurtje
de benen te strekken en ondertussen infobulletins bij onze leden door de bus te
drukken? Lekker ontspannend en gezond – en u dient er een goede zaak mee. U kunt
zich aanmelden via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl. Wij nemen dan contact
met u op.
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Schitterende kindercarnavalsoptocht
heeft vervelend staartje
Op carnavalsdinsdag wordt in Zesgehuchten al heel wat jaren de kindercarnavalsoptocht
gehouden. Tijdens de optocht vliegen de serpentines en confetti deelnemers en
toeschouwers om de oren. Niks mis mee, dat hoort bij carnaval… ware het niet dat ook
tijdens dat festijn de modernisering heeft toegeslagen. We doelen op de serpentines,
die steeds vaker uit glinsterende stroken plastic bestaan. Duurzaam, misschien, maar in
de voortuinen langs de route slecht verteerbaar! De BZ heeft de vergunningverlener - de
gemeente - daarom verzocht eisen te stellen aan het materiaal waarmee tijdens de
optocht wordt gestrooid. Zodat het voor iedereen ook werkelijk een schitterend festijn
blijft. De gemeente heeft ons geantwoord dat reeds in de voorwaarden is opgenomen
dat het niet is toegestaan confetti te gebruiken waarin plastic is verwerkt. Zij zal de
organisatie laten weten dat deelnemers zich hier mogelijk niet aan hebben gehouden.
Volgend jaar zal hierop gecontroleerd worden en in de voorwaarden zal worden
opgenomen dat het opruimen aan de organisatie in rekening zal worden gebracht.

Graag uw reactie op terugkeer
Ronde van Geldrop naar Zesgehuchten
De Ronde van Geldrop vond op 29 april niet in het centrum maar in Zesgehuchten
plaats. Sinds de herinrichting van de Langstraat – waardoor de wielerronde in 2016 niet
doorging – en de Korte Kerkstraat is het centrum niet meer geschikt voor dat
evenement. Daarom besloot organisator wielerclub TML Dommelstreek naar
Zesgehuchten uit te wijken. In feite een terugkeer, want van 1958 tot en met 1970 werd
de ronde ook al in ‘onze’ wijk verreden. Als we de plaatselijke krantjes mogen geloven,
was het nieuwe parcours – rondjes van bijna twee kilometer – een groot succes. Maar…
wat vond u, inwoner van Zesgehuchten, ervan? Wij zijn benieuwd naar uw reactie,
zowel positief als negatief, en ook suggesties om in komende jaren de feestvreugde te
verhogen zijn van harte welkom. Wie weet, komt de Zesgehuchtense vlag, die de BZ
destijds heeft laten ontwerpen, daar nog eens van pas ...
U kunt uw reactie sturen naar info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.
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