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Ledenvergadering
weer goed verlopen
De 17e Algemene Ledenvergadering, gehouden op donderdag 27 januari, had weer een
goed verloop. Onder redelijke publieke belangstelling legde het bestuur verantwoording af
over het gevoerde beleid. Na de officiële vergadering werd er – ook dat is inmiddels
traditie – onder het genot van een hapje en een drankje met vertegenwoordigers van de
gemeente en de BZ nog wat doorgepraat.

Afscheid bestuursleden:
Ivo en Jan – bedankt!!
De jaarvergadering stond mede in het teken van het vertrek van twee bestuursleden. Na
ruim vijftien jaar hebben Ivo Rothuizen en Jan de Vries hun functie ter beschikking
gesteld: Ivo verhuist naar Heeze en Jan gaat zich op geheel nieuwe uitdagingen storten.
Zoals tijdens de vergadering meer dan eens werd gememoreerd, hebben beide heren
zich gedurende lange tijd met grote inzet en op een uiterst serieuze wijze verdienstelijk
gemaakt voor onze vereniging. Als afscheidscadeau ontvingen zij een blijvende
herinnering aam de BZ. Ivo en Jan: enorm bedankt; het ga jullie goed!

Marc Haarler nieuwe
aanwinst BZ-bestuur
De vacatures in het BZ-bestuur zijn inmiddels gedeeltelijk opgevuld: tijdens de algemene
jaarvergadering werd Marc Haarler bij acclamatie tot nieuw bestuurslid gekozen. Marc,
van harte welkom! We hopen dat je snel je plek vindt in het team en veel mooie dingen
zult doen voor Zesgehuchten.
Ondertussen kan het bestuur nog versterking gebruiken. Lijkt dat u iets? Loop gerust
eens binnen tijdens een van onze vergaderingen (voor vergaderdata zie onze website).

Geef uw mening
op website van BZ
De BZ wil actiever gebruik gaan maken van haar website. Al langer kunt u daar
regelmatig nieuwe, actuele informatie (o.a. data vergaderingen) op aan. We willen onze
site echter ook gaan gebruiken om leden naar hun mening te vragen. Regelmatig zullen
wij u via de site vragen hoe u over specifieke zaken denkt. Dat deze wisselwerking
(interactiviteit heet dat in computertaal) werkt, bleek eerder tijdens de extra
wijkbijeenkomsten die wij hielden. Uw mening en inbreng helpen de BZ om goed te
functioneren. Dus: als u iets te melden hebt, laat het ons weten – via de telefoon, een
briefje of onze website.
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weer opgepakt
Op 15 maart jl. heeft het bestuur van de BZ overleg gevoerd met het voltallige college van
B & W. De onderwerpen die daar zoal ter sprake zijn gekomen:
•
Plannen bebouwing stationsgebied. Het plangebied loopt nu tot Smuldersstraat. Losweg
is eruit gehaald. In 2004 intentie-overeenkomst gesloten met Structon en Wooninc. waarin zij
verklaren de haalbaarheid van ontwikkeling van het betreffende gebied te gaan onderzoeken. Er
is nog niets concreets. Plannen worden vertraagd omdat er nog veel technisch onderzoek
gepleegd moeten worden. Op het moment dat er een stedebouwkundig ontwerp is, zullen
plannen aan BZ worden gepresenteerd. Wat de gemeente betreft komen deze plannen dit jaar;
de gemeente is echter afhankelijk van andere partijen. Optie wonen en kantoren is voorlopig
even losgelaten. Josephinehof is van Wooninc. Er wordt over gedacht om Josephinehof te
verplaatsen richting station. Er zal ook en communicatieplan komen, er moeten echter eerst
concrete plannen zijn.
•
Graffitimuur op Tournooiveld. De gemeente is voornemens om een graffitimuur te
plaatsen op het Tournooiveld. Dit als vrijplaats voor graffitikunstenaars ofwel als 'bliksemafleider'
voor mensen die nu te hooi en te gras hun spuitbus op muren en verkeersmeubilair hanteren. De
BZ heeft deze plannen met de gemeente doorgenomen en hierop een eerste reactie gegeven.
Wij zijn ook benieuwd naar uw reactie. Op onze internetsite staat het plan gepubliceerd. Graag
uw mening: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.
•
Geluidsoverlast A67. Vorig jaar heeft de gemeente nogmaals een onderzoek laten
uitvoeren. Gekeken is naar wat er technisch mogelijk is en er is ook aangegeven wat dat zou
gaan kosten: minimaal 6 miljoen euro. De gemeente is niet van plan dit geld uit te geven.
Voor de zomervakantie zal ook op de noordelijke rijbaan zoab worden aangebracht. De
verwachting is dat dan een geluidsreductie van 2 tot 4 dB wordt gerealiseerd. Er is dan al een
grote stap gezet zonder dat het de gemeente geld heeft gekost. Na het aanbrengen van zoab wil
de gemeente de effecten hiervan laten meten. De BZ heeft van de gemeente de verzekering
gekregen dat het beperken van de overlast geen gesloten boek is.
•
Rielsepark / hekken Rielsedijk. Plan Rielsepark komt binnenkort; hier zit ook bebouwing
van de percelen waar de hekken omheen staan in. Volgens de gemeente is de situatie nu
veranderd: het gebied ligt nu binnen de bebouwde kom. De BZ is en blijft tegen bebouwing.
Probleem van de illegaal geplaatste en sindsdien gedoogde hekken is aan de burgemeester
uitgelegd. Zij gaat een en ander bezien.
•
Supermarkt Genoenhuis. Is bijna in de fase van verlening bouwvergunning. Er ligt nog
een bezwaar van C1000 in het kader van het distributie planologisch onderzoek. Als er geen
bezwaren komen tegen de aanvraag voor een bouwvergunning en er overigens niets bijzonders
tussen komt, zou de supermarkt er medio volgend jaar moeten kunnen zijn.
•
Fietsenstalling Papenvoort. Het eerder gedane verzoek om de stalling uit te breiden en te
overkappen ligt er nog steeds. De gemeente zal bekijken welke mogelijkheden er zijn; eventueel
een stalling aan de overzijde van de straat, richting spoor, dan wel een andere uitbreidingsvorm.
•
Gymzaal Genoenhuis. De gemeente wil de effecten onderzoeken die de bouw van een
gymzaal in Genoenhuis heeft op andere gymzalen in de gemeente.
•
Hondenuitlaatproblematiek. Proef in de Coevering is afgerond en best geslaagd. De
gemeente vond het wenselijk om ook in Mierlo een proef op te starten. Deze loopt nu tot medio
april. De resultaten van beide proeven zullen met elkaar worden vergeleken, waarna een
definitieve keuze wordt gemaakt.
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Halteren neemt afscheid
Vanwege reorganisaties binnen het politiekorps en zijn aanstaande pensionering hebben
we onlangs tevens afscheid moeten nemen van onze ‘netwerkinspecteur’, Gerrit van
Halteren. Gerrit was zo’n zeven jaar ons vaste aanspreekpunt bij de politie en ontpopte
zich de laatste jaren als onze bijna-collegabestuurder. Want maandelijks vergaderde hij
vol enthousiasme met ons mee. Gerrit was een toonbeeld van hoe de politie op een
informele, effectieve wijze respect en professionaliteit weet uit te stralen binnen een
leefgemeenschap. Als blijk van waardering werd hem tijdens onze jaarvergadering veel
lof toegezwaaid en ontving hij een prentenboek over Zesgehuchten. Gerrit, ook jij
bedankt! Het beste voor jou en je gezin!
Even voorstellen: Frans van
den Oord, nieuwe buurtbrigadier
Hieronder stelt de opvolger van Gerrit van Halteren zichzelf aan u voor:
‘Mijn naam is Frans van den Oord, 52 jaar en reeds 29
jaar werkzaam bij de politie. In 1975 begon ik mijn
carrière bij de gemeentepolitie in Geldrop. Na de
landelijke reorganisatie in 1994 was het een bewuste
keuze om in mijn eigen omgeving, binnen de afdeling
Geldrop-Nuenen-Mierlo, werkzaam te blijven.
Tien jaar later werden de taken en werkzaamheden in
deze regio weer anders georganiseerd en ingedeeld.
Voor mij betekent dat, dat ik sinds september 2004
als buurtbrigadier in de wijk Zesgehuchten werkzaam
ben.
Mijn hoofdtaak is de zorg voor veiligheid en leefbaarheid in uw leefomgeving. Een
belangrijke partner hierbij is de Belangenvereniging Zesgehuchten, een enthousiaste
groep mensen die al ruim 15 jaar probeert op dit gebied het maximale voor de
wijkbewoners te realiseren.
Zesgehuchten is een zeer fijne omgeving om te wonen en te leven. Als buurtbrigadier wil
ik dat graag zo houden en zonodig verbeteren. Maar dat kan ik niet alleen: daarvoor heb
ik de hulp nodig van alle wijkbewoners. Een leefbare en veilige wijk is een zaak van en
voor ons allemaal. Ik vind daarom een goed contact met de wijkbewoners heel belangrijk.
Meestal ben ik op de fiets in uw wijk te vinden; spreek me gerust aan als u mij ziet fietsen.
Om op de hoogte te blijven van het reilen en zeilen, onderhoud ik goede contacten met
de belangenvereniging, de gemeente, welzijnsinstellingen, scholen,
woningbouwverenigingen, bedrijven, verenigingen en instellingen.
Naast de gebiedsgebonden politiezorg in de wijk heb ik nog tal van andere
werkzaamheden bij de politie, zoals noodhulp, rechercheonderzoek, verkeer,
administratie, ondersteuning bij evenementen (voetbal etc.), voorlichting op scholen en
aan andere doelgroepen, cursus en opleiding. Daarnaast heb ik de taak mijn steentje bij
te dragen aan de afdelingsdoelen, zoals deze in het jaarplan zijn voorgenomen. Daarom
kunt u mij tegenkomen bij diverse controles in Geldrop-Nuenen-Mierlo en een procesverbaal van mij verwachten als dat nodig is.
Als buurtbrigadier hoop ik de bewoners van Zesgehuchten zo veel mogelijk van dienst te
kunnen zijn. Tot ziens in de wijk. Frans van den Oord.”
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Kunstwerk wordt
op 24 april onthuld
Met plezier kunnen wij u melden, dat ons plan om de Zesgehuchtense gemeenschap ter
gelegenheid van het 15-jarig bestaan van de BZ een origineel kunstwerk te schenken
doorgaat. Alles is rond. De locatie wordt hoek Gijzenrooiseweg-Eindhovenseweg en de
onthulling zal plaatsvinden op zondagmiddag 24 april, aanvang 13.00 uur. Dat zal met het
nodige feestgedruis gepaard gaan: het Zesgehuchtense Gilde en muziekkorps Euphonia
zullen in ieder geval aanwezig zijn om de onthulling op te luisteren. De naburige
tennisvereniging heeft zich bereid verklaard om de kantine ter beschikking te stellen om
na afloop nog een toast op het kunstwerk uit te brengen.

Zesgehuchten duikt op
in snelwegendiscussie
Tot voor kort leek de BOSE-studie, die een oplossing moet bieden voor de dichtslibbende
snelwegen in onze regio, Zesgehuchten niet direct te raken. Maar naarmate de discussie
voortduurt en de oppositie tegen de diverse opties aanzwelt, duiken er steeds weer
andere varianten op. Nu circuleert er zelfs een variant, die erop neerkomt dat de
‘Rondweg’ in Eindhoven zodanig wordt opgekrikt, dat de verkeersstromen via de
Eindhovenseweg en de Gijzenrooiseweg kunnen worden afgewikkeld. De BZ vindt dat te
gek voor woorden en heeft deze variant tijdens de onlangs gehouden inspraakavond dan
ook met klem ontraden. Bij de aanleg van de Gijzenrooiseweg werd gesteld dat deze niet
bedoeld was om extra verkeer aan te trekken, en wij vinden dat dit zo moet blijven.
Overigens hebben we niet de illusie dat onze mening – en die van Geldrop in totaliteit veel gewicht in de schaal zal leggen: over de slepende kwestie zal uiteindelijk in SREverband (Samenwerkingsverband Regio Eindhoven) worden beslist.
Voor slechts € 2,27
jaar lang lid van BZ
Nu de ledenvergadering achter de rug is en een nieuw verenigingsjaar is begonnen, gaan
wij weer op ‘ledenjacht’. U bent al lid voor € 2,27 (precies vijf oude guldens) per jaar. Voor
dat luttele bedrag steunt u een actieve vereniging, die al vijftien jaar bewijst pal te staan
voor uw belangen en leefomgeving. Bij dit infobulletin treft u de acceptgirokaart aan,
waarmee u dat bedrag – of desgewenst een hoger bedrag – aan ons kunt overmaken.
Doen, want u helpt daar niet alleen de BZ mee, maar ook uzelf!

Vergaderingen
De eerstvolgende bestuursvergaderingen vinden plaats op donderdag 31 maart en
donderdag 28 april a.s. in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang
Rederijkerstraat); aanvang 20.30 uur.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

