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Projectgroep A67 zet belangrijke stappen
De Projectgroep A67, die de BZ in het voorjaar van 2017 samenstelde om de geluids- en
fijnstofoverlast die de A67 met zich meebrengt terug te dringen, heeft een aantal
belangrijke stappen gezet. Enerzijds heeft de groep zich verdiept in het zogenoemde
MIRT-project, een project waarmee Rijkswaterstaat (RWS) de doorstroming van de A67
hoopt te verbeteren. En anderzijds heeft zij onderzoek gedaan naar waar de
gemeentelijke verantwoordelijkheid voor overlastreductie begint. Tot dusver beperkte
die zich tot verwijzen naar landelijke computermodellen, die tevens de norm bepalen
voor overlast-werende voorzieningen (zoals geluidswallen, schermen). Dat is te mager:
de gemeente moet zich verantwoordelijk voelen voor de daadwerkelijk gemeten
veiligheid, gezondheid en welbevinden van haar bevolking. Dat die met de huidige
verkeersintensiteit in de wijk Genoenhuis en delen van de Coevering zwaar in het geding
zijn, spreekt voor zichzelf.
Gelukkig heeft onze stellingname gehoor gevonden bij de gemeenteraad. Die heeft
60.000 euro beschikbaar gesteld om, op basis van reële metingen, de feitelijke fijnstofen geluidsproductie in deze wijken in kaart te brengen. Samen met de Omgevingsdienst
Zuid-Oost Brabant ontwikkelt de gemeente momenteel een (concept)meetplan.
Daarnaast hebben wij ook zelf onderzoek verricht naar meetsystemen en soortgelijke
vormen van burgerparticipatie. Hierbij stuitten wij op de (regionale) projecten
- AiREAS (www.aireas.com),
- Gezonder Brabant (provinciaal) (https://gezonderbrabant.nl) en
- de Stad van Morgen (Eindhoven) (www.stadvanmorgen.com).
Alle drie projecten gaan uit van het standpunt dat de volksgezondheid voorop staat.
De projectgroep heeft het gemeentebestuur verzocht ook hier nader onderzoek naar te
doen, dan wel zich aan te sluiten bij het project AiREAS. Dat voorziet in concrete
metingen die de inwoners per huisadres digitaal kunnen volgen. De gemeente heeft
laten weten onder meer hierover binnenkort met de projectgroep in gesprek te willen
gaan.
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Zwembad de Smelen
Wederom bereiken ons verontrustende geluiden over zwembad de Smelen.
Aanvankelijk leek het erop dat nieuwe creatieve plannen het voortbestaan van het bad
op de lange termijn zouden kunnen waarborgen. Maar de gemeenteraad vindt de
voortgang van de plannenmakerij zo traag en vaag, dat de gemeentelijke subsidie
opnieuw dreigt weg te vallen, waardoor het bad gedoemd is over te gaan tot sluiting. De
BZ acht dit onacceptabel en zal zich in dat geval opnieuw beraden. Een zwembad in een
gemeente als Geldrop-Mierlo is een basisvoorziening die niet verloren mag gaan. Als er
geen ruimte meer is voor een overeenkomst met de huidige exploitant dan dient
nieuwbouw, desnoods op een andere plek, als een alternatief in beeld te komen.
De BZ sluit aan bij de stellingname van andere gemeenten, zoals Veldhoven en
Helmond, en niet in de laatste plaats bij de suggestie van een aantal partijen in onze
gemeenteraad, dat een nieuw bad mogelijk de voorkeur geniet boven renovatie.

30 jarig bestaan BZ
De BZ bestaat volgend jaar (april 2019) dertig jaar. Wij willen dit heuglijke feit vieren
zoals we dat ook met eerdere lustra deden: met een lustrumcadeau aan de
Zesgehuchtense gemeenschap. De keus is wat ons betreft deze keer gevallen op het
laten maken van een beeldje / sculptuur van Harry van Vlerken.
Harry was in Zesgehuchten een ‘wereldberoemde postbode’. Begin vorige eeuw schonk
hij aan Zesgehuchten een legaat, waarvan het voormalig bejaardenhuis Josephinehof en
het jeugdhuis de Vlerken gedeeltelijk zijn gebouwd. Daarom lijkt het ons zinvol en
gepast zijn beeltenis in de gemeenschap te laten terugkomen. Hierbij denken wij aan
plaatsing van het beeldje of sculptuur in Zesgehuchten. Een plaats zou kunnen zijn in of
in de nabijheid van het nieuw te bouwen complex de Jonkvrouw. Hierover zullen wij
tegen die tijd in overleg gaan met Wooninc.
Om de kosten enigszins binnen de perken te houden zoeken wij een beeldend
kunstenaar die dit kan vervaardigen. Het te gebruiken materiaal en de vormgeving staan
nog niet vast. Graag komen wij in contact met mensen, die bereid zijn om ons idee
gestalte te geven. Dat kan via e-mail of het adres in ons briefhoofd.

Teruggaaf BTW zonnepanelen ook voor 2013!
Heeft u vóór 20 juni 2013 zonnepanelen aangeschaft? Dan kunt u, aldus de Vereniging
Eigen Huis, alsnog de over de aanschafprijs – inclusief installatie – betaalde BTW
terugkrijgen. Een arrest van de Hoge Raad uit december 2017 maakt dit mogelijk. De
teruggave bedraagt al gauw enkele honderden euro’s per geval. Wellicht kunt ook u hier
aanspraak op maken. Voor meer informatie, zie de website van Vereniging Eigen Huis:
www.veh.nu/zonnepanelen-en-btw.
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Buurtcontactpunt Zesgehuchten
Zoals bekend is het gebouw Josephinehof vooralsnog behouden gebleven voor
Zesgehuchten. Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met een goede invulling voor
de algemene ruimte als een sociaal ontmoetingspunt in de wijk. De werkgroep is in
samenspraak met het bestuur van de BZ tot de conclusie gekomen, dat deze activiteit
beter ondergebracht kan worden bij Plein6G. Op 1 april aanstaande wordt het
huurcontract met Wooninc van kracht. We hopen spoedig daarna te kunnen starten met
activiteiten, zoals een inloopochtend of -middag, waar wijkbewoners onder het genot
van een kopje koffie of thee met elkaar in gesprek kunnen gaan, een ‘sociaal eetpunt’,
spreekuur van de buurtregisseur in het kader van “Samen werkt” en andere zaken. We
nodigen bewoners van Josephinehof en wijkbewoners nadrukkelijk uit zich hiervoor in
te zetten als vrijwilliger of gebruiker. Neem hiervoor contact op met Plein6G
(www.onsplatform.tv/plein6g).
Plein6G
Veel bewoners van Zesgehuchten kennen de Stichting Jeugdbelangen Zesgehuchten. Al
55 jaar organiseert deze stichting activiteiten voor de jeugd. Maar kleintjes worden
groot; de leeftijdsopbouw van onze wijken schuift op. Daarom worden de faciliteiten
van de stichting aan het plein achter het gemeenschapshuis aan Papenvoort nu ook
beschikbaar gemaakt voor alle leeftijden en heeft de stichting een nieuwe naam
gekregen: Stichting Plein6G..

“Gemeenschapshuis voor Zesgehuchten”
of klaslokalen en goedkoop regionaal bridgen?
Al sinds begin vorig jaar, toen het voltallige bestuur van Gemeenschapshuis
Zesgehuchten aftrad na een conflict met de gemeente, is het voortbestaan van het
gemeenschapshuis onzeker. Een zeer ongewenste situatie: de BZ vindt het
gemeenschapshuis belangrijker dan ooit; er zouden juist meer mogelijkheden moeten
komen voor de buurt. Daarom hebben wij een groepje ervaren bestuurders uit de BZ en
Plein6G bij elkaar gebracht om te bekijken hoe het gemeenschapshuis voortgezet en
uitgebouwd kan worden tot een wijkgericht buurtcentrum.
Dat groepje is in gesprek gegaan met de gemeente. Gaandeweg werd duidelijk dat de
gemeente intern verdeeld is over de toekomst van het gemeenschapshuis. Uiteindelijk,
na veel vertraging, bleek voor de sectie vastgoed slechts verhuren van een paar losse
ruimtes in het gebouw bespreekbaar – en alleen voor een korte periode en tegen voor
onze vrijwilligers onmogelijke juridische voorwaarden en financiële risico’s. Begin
november heeft de groep zich teleurgesteld teruggetrokken.
Vervolgens legde de gemeente wel binnen de kortste keren het beheer in handen van
een bekende, dure consultant!
De BZ blijft voorstander van een gemeenschapshuis als centraal punt voor sociale
activiteiten voor Zesgehuchten en hoopt dat er na de verkiezingen wel ondersteunend
vastgoedbeleid voor en met vrijwilligers voor de buurt gerealiseerd kan worden.

-4-

Algemene Ledenvergadering BZ
Op 27 februari j.l. heeft de BZ haar 30e Algemene Ledenvergadering (ALV) gehouden.
Ondanks de koude was er toch een redelijke opkomst, wat ons altijd weer tot genoegen
stemt. Immers, de BZ is het hele jaar voor u in touw en legt graag verantwoording aan u
af voor de geleverde prestaties en de door u gegeven opdrachten.
Het was een levendige vergadering, waarin tal van onderwerpen en verenigingsverplichtingen de revue passeerden. Zo werd de penningmeester decharge verleend en
is de minimum-contributie voor het komende verenigingsjaar weer op 2,27 euro per jaar
vastgesteld. En het zittende bestuur werd bij acclamatie herkozen. Bij deze
herverkiezing past de kanttekening dat er ook dit jaar geen nieuwe kandidaatbestuursleden zijn opgestaan en dat er, door verhuizing van een bestuurslid, in de loop
van dit jaar een extra (tweede) vacature in het bestuur zal ontstaan.
Ons verzoek aan u: denk eens na over een functie binnen ons bestuur. Wij komen graag
in contact met mensen die een paar uurtjes per maand over hebben om, in gezellige
sfeer, de schouders te zetten onder het verbeteren, c.q. in stand houden van onze
leefomgeving. Specifieke kennis is niet vereist. Kortom: een unieke kans om uzelf te
verrijken en u in te zetten voor alles wat er speelt in ons mooie Zesgehuchten. Graag
zien wij uw aanmelding tegemoet.

Jonkvrouw
De gemeente heeft, zoals reeds gemeld, het bestemmingsplan begin november 2017 ter
inzage gelegd. Wij weten dat er door diverse groepen en individuen zienswijzen
ingediend zijn. Zo ook door de Belangenvereniging Zesgehuchten. Wij hebben met name
gewezen op de marges die in het bestemmingsplan zitten ten aanzien van bouwhoogtes
en volumen, parkeeroverlast voor bewoners, de veiligheid en mogelijke geluidsoverlast.
De verwachting is, dat binnenkort de ingediende zienswijzen onderwerp zijn in het
college-overleg en dat in april of mei het bestemmingsplan met de ingediende
zienswijzen aan de gemeenteraad voorgelegd wordt.

Goed om te weten
Soms komt de natuur dichter bij ons. Zo berichtten diverse media dat het wilde zwijn
oprukt in Zuidoost-Brabant. Via leden horen wij, dat deze wildsoort inmiddels ook ten
zuiden van de A67 is gesignaleerd. Voor ieders veiligheid is het raadzaam honden in het
gebied aangelijnd te houden en op afstand te blijven van die beesten. Vooral als ze
jongen hebben, kunnen wilde zwijnen zeer agressief en gevaarlijk zijn.
Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergaderingen vinden plaats op de dinsdagen 1 en 29 mei;
aanvang 20.00 uur.
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat). U bent altijd welkom een vergadering bij te wonen.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

