Oplage: ca. 2700
mei 2002
Leden steunen BZ in nieuw verenigingsjaar
De BZ heeft haar 13e algemene ledenvergadering alweer een poosje achter de rug.
Het bestuur legde daar weer verantwoording af over het gevoerde beleid. De leden
ondersteunden dit van harte. Het zittende bestuur werd herkozen en kreeg wederom
mandaat voor een jaar vol activiteiten. Het eerste wapenfeit, het 12 ½ jarig bestaan
van de vereniging, zit er inmiddels op; meer daarover hieronder. De ledenvergadering
werd besloten met een hapje en een drankje, waarbij de leden van gedachten konden
wisselen met de politieke gasten. Zo kort voor de verkiezingen werd daar door de
raadsleden c.q. wethouders in spe druk gebruik van gemaakt. Via ons extra
verkiezingsinfobulletin heeft u een en ander over hun denkbeelden kunnen vernemen.
Kortom, het bestuur gaat er weer een jaar tegenaan. Wij rekenen op actieve inbreng,
bijvoorbeeld door uw kandidaatstelling volgend jaar. Oefenen kan alvast door u aan
te melden voor een van onze commissies: algemene zaken, verkeer of milieu.

Open Middag was druk en gezellig
Onder een stralende zon heeft de BZ met een Open (zondag)Middag haar 12 ½ jarig
bestaan gevierd De BZ heeft op deze middag enerzijds geprobeerd inzicht te geven in
haar vele activiteiten en anderzijds de diverse doelgroepen te amuseren. Zo waren er
diverse kinderactiviteiten, politie- en brandweerdemonstraties en werden historische
films van Zesgehuchten getoond. De opkomst heeft het bestuur verrast: honderden
Zesgehuchtenaren kwamen op het evenement af, zodat de honderd ballonnen voor
de ballonnenwedstrijd al na 2 uur waren 'opgebruikt'. Een politieke partij schonk
ballonnen om de zaak te redden. De middag werd besloten met een fantastisch
optreden van Sizamo, dat - klaarblijkelijk aangestoken door de grote opkomst en
gezellige sfeer - de sterren van de hemel blies. Allen die dit mogelijk hebben
gemaakt: hartelijk bedankt.

Meer steun voor kunstwerk in Zesgehuchten
Als de schijn niet bedriegt, tekent zich langzaam maar zeker een politieke
meerderheid af voor een kunstwerk in Zesgehuchten. Het bestuur denkt hierbij niet
aan projecten zoals Huis Clos, maar aan een creatief iets dat iets van het
oorspronkelijke Zesgehuchten visueel maakt. Inmiddels zijn er binnen het bestuur wat
voorstellen de revue gepasseerd, maar ook uw inbreng wordt op prijs gesteld. Dit
geldt zowel voor het idee als de plaats waar een en ander gerealiseerd zou moeten
worden. Heeft u een idee? Laat het ons even weten.

Multifunctionele ruimte Genoenhuis komt dichterbij
De BZ heeft de gemeente wederom gevraagd de mogelijkheid voor een
multifunctionele voorziening voor de wijk Genoenhuis nog eens te bezien. Het is te
gek, dat zo'n grote woonwijk het geheel en al zonder basisvoorzieningen moet doen.

De hevig bevochten en uiteindelijk verworven basisschool moet het tot nu toe stellen
zonder gymlokaal. De BZ pleit daarom al lang voor een multifunctionele voorziening,
waarin zowel wijkactiviteiten, buurtsport, jongeren/ouderen activiteiten en schoolgym
kunnen plaatsvinden. Langzaam maar zeker lijken de politieke antennes zich te
verzetten. Als wij de antwoorden van de diverse politieke partijen op onze vragen
over zo'n voorziening in de verkiezingsuitgave van ons infobulletin mogen geloven,
dan bestaat er nu een raadsmeerderheid om tot actie over te gaan. Wij hebben
inmiddels schriftelijk om actie gevraagd.

30 km. regime ook in Laan van Tolkien
De aanhouder wint: de BZ stelt tot haar genoegen vast, dat het gemeentebestuur de
voorstellen van de BZ t.a.v. wegcategorisering heeft overgenomen. Vrijwel geheel
Zesgehuchten wordt verblijfsgebied (30 km. zone), en dat geldt ook voor de Laan van
Tolkien. Vooral deze laatste straat is lang omstreden geweest, maar het is uiteindelijk
dan toch gelukt.

BZ vergadert in nieuw politiehonk
De BZ was officieel aanwezig bij de ingebruikname van het nieuwe politiebureau. Ook
werden we in de gelegenheid gesteld een werkvergadering in het nieuwe pand te
houden. Met enorme bezieling voor het politievak gaf onze netwerkambtenaar, de
heer Gerrit van Halteren, tekst en uitleg over het gebouw en de huidige
politieorganisatie. Neem van ons aan: de politie wil graag, maar de veelheid aan
taken en vooral de complexe regelgeving werken nog wel eens belemmerend. Uw
plaatselijke politie doet er echter alles aan om dit zoveel mogelijk te beperken.
Buurtpreventie, waarvan de BZ groot voorstander is, kan een goed middel zijn om de
politie enigszins te ontlasten.

Scheidende wethouders en raadsleden: bedankt
De BZ dankt alle wethouders en raadsleden die na de verkiezingen niet meer zijn
teruggekomen voor hun inspanningen. Lang niet altijd waren wij het eens, aar de BZ
beseft als geen ander dat het werken aan een publieke zaak mooi, maar ook zeer
moeilijk is. Wij hopen dat u allen op uw eigen wijze uw doelstellingen heeft kunnen
realiseren en wensen u veel succes en gezondheid bij uw vervolgactiviteiten. Het was
ons een genoegen. Verder veel wijsheid en succes voor de her- dan wel verkozen
leden; wij zullen elkaar nog regelmatig ontmoeten.

Voordracht milieuprijs
De BZ heeft laatst de heer Cees Menken voorgedragen voor de gemeentelijke
milieuprijs. Deze prijs is dit jaar voor het eerst ingesteld als blijk van waardering voor
innovatie milieuprojecten of mensen die zich verdienstelijk hebben gemaakt voor de
milieuzaak. De heer Menken, dit zich sinds jaar en dag inzet voor de grondwater- en
verdrogingsproblematiek, was in onze ogen een goede kanshebber. Hij is dan ook
genomineerd. Van de vier genomineerden is uiteindelijk "De Andere Mert" de
prijswinnaar geworden. Voorwaar: ook een leuk initiatief; van harte gefeliciteerd.

Cees Menken blijft voor ons de grote en minstens zo eervolle watermanager van
Zesgehuchten.

Schoonmaakactie Beekweide-zuid
Op zaterdag 23 maart heeft het buurtpreventieproject Beekweide-Zuid zijn jaarlijkse
schoonmaakactie gehouden. Anders dan anders werd ook Beekweide-Noord onder handen
genomen en werd het aangrenzende gebied langs de spoorlijn van zwerfvuil ontdaan.
Er is in totaal circa 1 m3 afval verzameld. Dit is minder dan in 2001, hoewel het dit
maal een groter gebied betrof.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
Binnenkort wordt weer een poging gewaagd het politiekeurmerk veilig wonen in onze
wijk in de wacht te slepen. Het buurtpreventieproject Beekweide-Zuid zal beginnen
met het peilen van de belangstelling in een van de straten, en hoopt ditmaal wel
succes te hebben. Hoewel men zich realiseert dat er hoge kosten moeten worden
gemaakt om te voldoen aan dit keurmerk. Maar het is nuttig en nodig, want ook onze
wijk wordt wel eens door het dievengilde bezocht (auto/woninginbraken). Ook hier
geldt: beter voorkomen dan genezen.

Vergaderdata
De data van de vergaderingen voor de rest van dit jaar zijn de navolgende:
bestuur: 27 juni - 29 augustus - 26 september - 31 oktober - 21 november - 12
december.
commissie verkeer: 19 september - 28 november.
commissie milieu: 4 juli - 5 september - 10 oktober - 14 november - 19 december.
commissie algemene zaken: 20 juni - 5 september - 24 oktober - 19 december.
De vergaderingen vinden alle plaats op een donderdag. Zij zijn openbaar en worden
gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat),
aanvang 20.30 uur. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan doet u er goed aan
om tevoren even bij het secretariaat te informeren of de betreffende vergadering
daadwerkelijk doorgang vindt.
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