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Voor € 2,27 per jaar
steunt u BZ en uzelf
Ruim een maand geleden hebben wij u verzocht de contributie voor het
verenigingsjaar 2003 over te maken. Velen van u hebben daar gevolg aan
gegeven. Tegen de mensen die het zijn vergeten - of die het om een
andere reden nog niet hebben gedaan - zouden we willen zeggen: doe het
alsnog, wat let je. Voor het geld hoeft u het niet te laten: voor het luttele
bedrag van 2 euro en 27 eurocent per jaar – dat is minder dan een
ouderwets dubbeltje per week! – helpt u ons weer een jaar vooruit. En kunt
u er weer van op aan, dat er wordt opgekomen voor de belangen van
Zesgehuchten. Uw belangen. Gewoon even overmaken die € 2,27 (ietsje
meer mág, maar hoeft niet). Waar naartoe? Zie het gironummer bovenaan
dit bulletin. Overigens: voor die € 2,27 krijgt u ook dit infobulletin regelmatig
in de bus.

Infoavond over buurten inbraakpreventie
Als u met vakantie gaat, maakt het dievengilde overuren. Hoe houdt u ze buiten
de deur? De BZ houdt maandag 23 juni een voorlichtingsavond over inbraak- en
buurtpreventie voor de bewoners van Zesgehuchten. De politie, gemeente en
specialisten op het gebied van inbraakpreventie zullen hun zegje doen. Verder
staan een video en een presentatie over beveiligingsmiddelen en –maatregelen op
het programma. De bijeenkomst wordt gehouden in de aula van basisschool ‘De
Ganzebloem’, aanvang 20.00 uur.
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Vergroting ‘de Smelen’ mag
flora en fauna niet aantasten
Vergroting en verdieping van de waterplassen in ‘De Smelen’ (naast het
gelijknamige zwembad) kan negatief uitpakken voor de waterhuishouding in de
wijde omgeving. Deskundig onderzoek kan daar uitsluitsel over geven. De BZ
spreekt zich niet uit tegen vergroting, maar dringt aan op zo’n onderzoek en vraagt
de gemeente alleen tot vergroting te besluiten als blijkt dat de flora en fauna niet
worden aangetast.
Er kan een ongewenste situatie ontstaan, omdat niet uitgesloten is dat door deze
werkzaamheden het grondwaterpeil zal dalen. Dat zou leiden tot verdere
verdroging en brengt, zeker in het moerasgebied De Gijzenrooise Zegge,
onherroepelijk schade toe aan de flora en fauna. Ook de provincie ziet daar de
bezwaren van in. Niet voor niets werd in het streekplan bepaald dat dit gebied
extra bescherming verdient. Natuur- en landschapsontwikkeling dienen er centraal
te staan, en dat kan alleen als sprake is van een goede waterhuishouding.
Een deskundig onderzoek kan de zorgen van de BZ over verdroging wegnemen.

Overleg met politiek
constructief en zinvol
Wat goed is, verander je niet. Onder dat motto zit het bestuur van de BZ al jaren
regelmatig met zowel de (drie) wethouders als een aantal raadsleden van
verschillende politieke partijen om de tafel. Belangrijke zaken die in het laatste
overleg aan de orde kwamen, waren (tussen haakjes de huidige status):







verbetering groen- en speelvoorzieningen in de Bronzenwei (inmiddels in
gang gezet);
behoefteonderzoek voorzieningen in Genoenhuis (een extern bureau gaat
daarmee binnenkort aan de gang, zie ook elders in dit bulletin);
gemeentelijke stimulering van afvaldepots (retourshops) bij winkels
(voorstel door gemeente overgenomen);
maatregelen om de geluidsoverlast van de A67 in Genoenhuis te
beperken. Inmiddels is aangetoond, dat de geluidswerende maatregelen
niet volgens de voorschriften van het bestemmingsplan zijn uitgevoerd.
De tekortkomingen bestaan o.a. uit een te kort en te laag geluidsscherm
(verder onderzoek toegezegd);
ontsluiting Rielseheideweg op Eindhovenseweg om de hoeveelheid
(snel)verkeer op de Rielsedijk te verminderen (toezegging voor nader
onderzoek).

Verder kwamen nog vele kleine en grotere zaken aan de orde.
De BZ is zeer te spreken over de constructieve wijze waarop dit overleg
plaatsvindt. Zij beschouwt het als een groot goed, dat de wethouders en
raadsleden bereid zijn geregeld tijd vrij te maken om over de belangen van de
inwoners van Zesgehuchten van gedachten te wisselen.
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Behoefteonderzoek in
Genoenhuis: doe mee!
Welke voorzieningen zijn wenselijk of noodzakelijk voor een goed en prettig
leefklimaat in Genoenhuis? Deze vraag staat centraal in het behoefteonderzoek,
dat een extern bureau de komende weken in opdracht van de gemeente onder
verenigingen en instellingen in de wijk gaat houden. De BZ strijdt al jaren voor een
minimum aan voorzieningen – waarvoor planologisch geen ruimte is vrijgemaakt in Genoenhuis. Zoals bekend staat een multifunctionele ruimte – een
ontmoetingsplaats in de wijk, die tevens geschikt is voor sport, recreatie en
eventueel kinderopvang – boven aan het lijstje van de BZ.
De gemeente heeft niet zonder slag of stoot besloten tot dit behoefteonderzoek.
Reden te meer om eraan mee te doen en uitvoerig kenbaar te maken hoe
Genoenhuis volgens u, nu en in de toekomst, een fijne en veilige woonomgeving
kan zijn. Laat het ons s.v.p. per omgaande weten, per e-mail, dan wel schriftelijk
bij het secretariaat.

Commissie Verkeer
op veel fronten actief
De commissie Verkeer van de BZ wil een evaluatie uitvoeren over de
verkeerssituatie in de 30-kilometer-gebieden in Zesgehuchten. Uw ervaringen zijn
meer dan welkom. Bel of schrijf ons of stuur een mailtje naar het BZ-secretariaat
of naar de commissievoorzitter: j.devries0123@chello.nl.
Verder verwacht de commissie dit jaar betrokken te worden bij het vooroverleg
over het fietspadenplan en zijn er plannen het onderdeel ‘verkeer’ op de website
van de BZ te actualiseren. Waarmee we willen zeggen: de commissie Verkeer is
volop in beweging. In het lopende verenigingsjaar zijn vier vergaderingen gepland:
op de donderdagen 20 februari, 15 mei (beide achter de rug), 18 september en 11
december. Actuele, spoedeisende zaken blijven overigens niet liggen tot deze
vergaderingen: de commissie Verkeer laat elke bestuursvergadering van zich
horen en neemt deel aan het overleg met de wethouders en de raadsleden.

Uw ideeën brengen
kunstwerk dichterbij
Een kunstwerk in Zesgehuchten.. dat komt er vast wel. Die conclusie trekt het BZbestuur op grond van een oproep in het vorige infobulletin. Leden werd gevraagd
hun ideeën met betrekking tot een kunstwerk in te dienen. Het resultaat: een paar
aardige inzendingen. De commissie Algemene Zaken buigt zich daar nu over om
tot een definitieve keuze te komen. Inzet is dat het kunstwerk volgend jaar, als de
BZ vijftien jaar bestaat, onthuld zal worden. Voor nu: alle inzenders hartelijk
bedankt voor uw bijdrage; u krijgt persoonlijk bericht over hoe het met uw
inzending is afgelopen.

Milieutip
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Melkpakken en andere kartonnen verpakkingen voor dranken zijn aan de
binnenkant van een coating voorzien. Een coating is een plastic of aluminium
laagje, dat voorkomt dat de vloeistof uit het pak lekt. Als we deze pakken bij het
oud papier doen, zorgt de coating voor vervuiling van dit papier. Kartonnen pakken
voor melk en andere dranken zijn dus minder geschikt voor hergebruik. En horen
dus niet bij het oud papier.
Op proef kunnen o.a. deze pakken sinds kort gratis bij de milieustraat op het
Emopad worden ingeleverd. In de toekomst kan dat wellicht ook bij de retourshops
bij winkels, waar de BZ voorstander van is (zie elders in dit bulletin).

Bezorgers infobulletin
gezocht
We kunnen nog bezorgers van het infobulletin gebruiken. Hebt u zo'n zes maal
per jaar een half uur beschikbaar om dit te doen? Dan graag een telefoontje naar
ons secretariaat, dan wel een berichtje per e-mail. Bij voorbaat dank hiervoor.

Vergaderdata
De data van de komende vergaderingen zijn:
bestuur: 22 mei, 26 juni, 4 september; commissie verkeer: 18 september;
commissie algemene zaken: 11 september; commissie milieu: 5 juni, 11
september.
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.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

