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GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN
WOENSDAG 19 NOVEMBER 2003

In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben we de Geldropse en
Mierlose politieke partijen een aantal vragen voorgelegd, die betrekking hebben op
Zesgehuchten. De antwoorden van de partijen vindt u op de volgende pagina's onverkort
afgedrukt.

We hebben de standpunten gevraagd ten aanzien van de volgende onderwerpen:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Het realiseren van wijkvoorzieningen in de wijk Genoenhuis, bijv.
ontmoetingsruimte, sportzaal basisschool, kleinschalige winkelvoorzieningen,
voorzieningen voor ouderen (apotheek, arts e.d.).
Verdere bebouwing van de landelijke Rielsedijk en het gedogen van illegale
hekwerken op voorgenomen, maar nog lang niet goedgekeurde bouwpercelen door de
gemeente.
Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Gijzenrooiseweg.
Het beleid t.a.v. het handhaven van het mooite buitengebied tussen Zesgehuchten,
Eindhoven en de A67.
Wat gaat u doen om de 30 km. zones ook daadwerkelijk tot een succes te maken en
de fietsers en voetgangers ook daadwerkelijke een veilig gevoel te geven.
Wat denkt u te gaan doen aan de geluidsoverlast van de A67 in Genoenhuis. Zeker
nu de BZ heeft aangetoond dat hier niet geheel gebouwd is conform het indertijd
afgesproken bestemmingsplan.
Hoe kijkt u aan tegen de samenwerking met buurtorganisaties als de BZ?
Wat is volgens u de meerwaarde van de samenvoeging van Geldrop en Mierlo voor
buurtorganisaties als de BZ?
Waarom moet Zesgehuchten juist op uw partij stemmen?

DGG
1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis. De DGG heeft in haar programma expliciet opgenomen het realiseren
van verdere voorzieningen in Genoenhuis. Daarvoor moet op de eerste plaats een gedegen onderzoek
plaatsvinden. Wat is de behoefte. Als het gaat om vestiging van winkels of beroepen waaronder een
apotheek of een huisarts, is de invloed van de politiek nihil. Het beperkt zich in grote lijnen tot
faciliteiten m.b.t. vestiging. Met de komst van een supermarkt en kleinschalige winkels, kan de vestiging
van een apotheek wellicht een mogelijkheid zijn. Besluitvorming op dit punt is op dit moment gekoppeld
aan de ontwikkelingen in de Coevering. Dit is echter voor de DGG niet langer een must. Als de Coevering
door omstandigheden niet zou lukken, zal de DGG deze koppeling loslaten.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken. De DGG is voorstander van het doortrekken van de
lintbebouwing op de Rielsedijk. Een min of meer hoogwaardige woningbouw, passend bij het landelijk
karakter van deze woonstraat. Daarbij wil de DGG de grens van de bebouwde kom als absoluut eindpunt
aanhouden. Op uw vraag over het gedogen wensen wij niet in te gaan. Deze vraag is niet passend omdat
het hier een zaak betreft waarbij een directe relatie gelegd kan worden met de betrokkenen. Een
dergelijke tendentieuze vraag is niet fair, temeer omdat er in het gebied Zesgehuchten meerdere
gedoogzaken spelen. De DGG acht het niet fatsoenlijk om in verkiezingstijd populistische uitspraken te
doen als de betrokken personen voor eenieder herkenbaar zijn.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen via de Gijzenrooiseweg dient zoveel
mogelijk vermeden te worden. Met name het doorgaande verkeer dat gevaarlijke stoffen vervoert,
moet via de aangewezen routes rijden. Wetgeving op dit punt is heel helder.
4. Handhaven buitengebied. Het buitengebied en met name de gebieden die als beschermt natuurgebied
zijn aangewezen worden door ons gekoesterd, binnen de kaders van het streekplan. Bestemmingsplannen
zijn op dit punt heel helder. Aan de Eindhovense kant is sprake van een beschermd dorpsaanzicht Riel.
Verder het natuurgebied de Gijzenrooise Zegge en het buitengebied met deels recreatieve en
agrarische bestemming.
5. 30 Km. zones. De DGG heeft voorgesteld om in 2004 alle 30 km gebieden als zodanig in te richten.
Daarbij zal een deel van deze gebieden met tijdelijke maatregelen worden ingericht. Daardoor wordt
het mogelijk dat de politie ook handhavend gaat optreden. Wij zijn niet bereid om 10 jaar te wachten
tot er voldoende geld is om bij een reconstructie of vervanging van riolen, dit werk uit te voeren. Wij
(gemeente) hebben beloofd dat er 30 km gebieden komen. Dan is het toch vanzelfsprekend dat deze
ook voldoen aan de norm. De DGG geeft boter bij de vis. De kapitaallasten voor deze extra uitgaven
halen wij uit de reserves van de gemeente Geldrop.
6. Geluidsoverlast A67. Geluidsoverlast is een zaak die wettelijk is geregeld. Indien de gemeente haar
verantwoordelijkheid op dit punt niet neemt, zal de DGG daar stelling tegen innemen. Dat er bij de
uitvoering van plannen op enig moment afgeweken wordt van de bestemmingsplannen is op zich heel
normaal. Een wijziging van het bestemmingsplan is dan aan de orde. Hiervoor gelden dezelfde inspraak
regels als bij alle andere voornemens tot wijziging in beleid. Echter als blijkt dat wettelijke regels of
normen worden overtreden, keuren wij dit af en zullen dan passende maatregelen nemen.
7. Samenwerking buurtorganisaties. Samenwerken is een van de belangrijkste manieren om resultaten te
boeken. Op ieder niveau is betrokkenheid, inspraak en medezeggenschap een belangrijk instrument om
te komen tot goede besluiten. In dat verband schatten wij de rol en functie van een buurt –of
wijkvereniging hoog in. Het is wel zaak dat deze verenigingen strijden voor de algemene belangen. Ook
achten wij het niet goed dat er een vermenging plaatsvindt tussen enerzijds buurt –en wijkverenigingen
en anderzijds regionaal of landelijk opererende belangenverenigingen. Een buurt –of wijkvereniging
moet een dwarsdoorsnede zijn van de wijk of buurt. Veiligheid, verkeer en ruimtelijke ontwikkeling,
maar ook de bevordering van maatschappelijke en culturele aspecten zien wij als kerntaken van deze
verenigingen.
8. Meerwaarde samenvoeging. De meerwaarde voor de BZ is niet gemakkelijk te beschrijven. Voor de
individuele burger wel. De samenvoeging is hoofdzakelijk een administratief en geografisch gebeuren.
Het gemeentelijk apparaat wordt in verhouding kleiner en toch een stuk professioneler (reorganisatie).
Dit moet ten goede komen aan de service en de kwaliteit van dienstverlening. Wij zien na de
samenvoeging verder niet veel veranderen. Beide gemeenten kunnen hun eigenheid behouden. Wij zullen
dit ook sterk ondersteunen.
9. Waarom op DGG stemmen. Meer nog dan in het verleden is lokale onafhankelijke politiek van belang
voor het behoud van de eigenheid van beide dorpen. Zesgehuchtenaren zijn er bij gebaat als zij hun
wijkbewoners als vertegenwoordiger in de gemeenteraad en het college hebben. Het democratisch
gehalte van besluitvorming in de gemeente wordt voor een belangrijk deel bepaald door de band of de
relatie die bestuurders hebben met de bewoners. De lokale onafhankelijke fracties in de gemeenteraad
worden niet geplaagd door landelijke voorschriften of partijprogramma’s. Ook is onze ambitie geheel
gericht op de eigen gemeente. Als wij het niet goed doen zullen onze kiezers ons afrekenen. Landelijke
partijen daarentegen liften vaak mee op het succes van hun grotere broers in de landelijke politiek.

CDA
1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis.
Het CDA is altijd voorstander van dergelijke voorzieningen in wijken omdat zij de sociale samenhang van
een wijk versterken. Voorwaarde daarbij is wel dat er een draagvlak voor die voorzieningen moet zijn.
Een bloeiende wijkvereniging kan een wijkcentrum dragen, ondernemers moeten brood zien in winkels of
praktijken en er moeten voldoende sporters en kinderen zijn die scholen en sportzalen bevolken, zonder
andere scholen of zalen te doen leegstaan.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken.
Het CDA wil het landelijke tussengebied tussen Genoenhuis/Zesgehuchten en Eindhoven intact laten.
Dus geen bebouwing of illegale voorbereiding daarvan.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen.
Dergelijk vervoer vindt plaats over alle doorgaande wegen in Nederland en is gebonden aan wetten. De
gemeente en provincie moeten toezien op naleving van die wetten om gevaren voor woonwijken te
voorkomen. Het CDA wil in de komende periode de vervoerstromen en naleving in Geldrop-Mierlo
opnieuw in kaart brengen.
4. Handhaving buitengebied
Zie ook vraag 2. Geldrop-Mierlo kent meerdere prachtige buitengebieden. Het CDA wil die handhaven
en niet opofferen, zoals sommige andere partijen, aan een Oosttangent, Westtangent, IJzeren Rijn of
wat dies meer zij.
5. 30 Km. zones.
In verband met de hoge kosten van definitieve aanpassingen moeten er snel tijdelijke maatregelen
komen om de “race-circuits” in de verschillende Geldropse wijken onklaar te maken. Die tijdelijke
maatregelen bieden ook een mogelijkheid om te ervaren hoe effectief de verschillende aanpassingen
zijn. Met de definitieve wijkinrichtingen, die over meerdere jaren moeten worden uitgesmeerd i.v.m. de
hoge kosten, moet het veiligheidsniveau nog verder worden verbeterd.
6. Geluidsoverlast A67.
Geluidsoverlast van autowegen is een zaak van Rijkswaterstaat die haar overlastbeleid baseert op eigen
metingen. Wij zullen de geluidsmetingen van Rijkswaterstaat kritisch volgen en waar nodig eigen
metingen verrichten, indien er twijfels rijzen.
7. Samenwerking buurtorganisaties.
Zoals u bekend is stellen wij contact met de BZ, en andere wijkorganisaties, bijzonder op prijs. Dit
contact biedt volksvertegenwoordigers de kans te proeven wat er in de wijken leeft.
8. Meerwaarde samenvoeging.
De samenvoeging zien wij als een prima “ghostbuster” om het herindelingsspook uit Geldrop en Mierlo
weg te jagen. Daarmede blijft in de gemeente een plezierige schaalgrootte in stand die zinvolle
contacten met de BZ mogelijk maakt. De afstand tussen de BZ en Eindhovense raad en College zou veel
groter zijn. Korte lijnen tussen overheid en burgers is één van de centrale punten in het CDAprogramma.
9. Waarom op CDA stemmen.
Het CDA Geldrop-Mierlo heeft in haar programma als programmapunt opgenomen de benoeming van een
wijkwethouder. Dit betekent dat iedere wijk, ook Zesgehuchten en Genoenhuis, zich verzekerd weet
van een wethouder die als speciaal contactpersoon in B&W voor die wijk fungeert.

PvdA/GroenLinks

1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis. Zoals in ons verkiezingsprogramma staat aangegeven, is de
PvdA/GroenLinks voor de realisatie van een multifunctionele accommodatie in Genoenhuis. Verder zijn
wij voor het handhaven in de bestaande wijken en het realiseren in nieuwe wijken van kleinschalige
basisvoorzieningen, zoals een postagentschap en winkels.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken. De PvdA is altijd al tegenstander geweest dat op de 5
percelen aan de noordzijde aan het einde van de van de Rielsedijk gebouwd wordt. Daarom zullen wij
zeer alert zijn bij het binnenkort in procedure brengen van het bestemmingsplan Rielse Park waar deze
percelen in worden opgenomen. Tevens zullen wij er bij de behandeling van het bestemmingsplan
Rielsedijk nog eens voor pleiten om de zichtlijnen naar het buitengebied in takt te laten. Zodra geen
woningbouw op de 5 percelen mag worden uitgevoerd, dienen de hekken terstond verwijderd te worden.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen. Is een probleem, maar wij zien op het ogenblik geen alternatief.
Gevaarlijke stoffen moeten in ieder geval zo min mogelijk door het centrum vervoerd worden, alleen als
het niet anders kan om op de plaats van bestemming te komen!! Maar als U het over de Gijzenrooiseweg
heeft, waarom heeft U het dan niet over het spoor?
4. Handhaving buitengebied. De PvdA/GroenLinks vindt dat er een groene buffer tussen Eindhoven en
Geldrop-Mierlo moet blijven bestaan. Deze gebieden moeten deel uitmaken van de ecologische
hoofdstructuren in deze regio. Daarom willen wij er ook geen golfbaan omdat dat al een aantasting is
van de groene ruimte.
5. 30 Km. zones. De PvdA/Groenlinks fractie ondersteund het voorstel dat donderdag 7 november in de
gemeenteraadsvergadering wordt ingebracht, om versneld tijdelijke maatregelen te treffen die een 30
km beleid ondersteunen, in die straten en wegen die al tot 30 km gebied zijn aangewezen, waaronder
diversen in Zesgehuchten. Maar het is wel vaak zo dat de eigen wijkbewoners de regels overtreden en
daar zou niet alleen de overheid maar ook de buurt iets van kunnen zeggen. Men mag nooit de eigen
verantwoordelijkheid wegwuiven.
6. Geluidsoverlast A67. Er zal bij de aanleg van het plan XII in Genoenhuis ook aandacht besteed
worden aan de bestrijding van de geluidsoverlast. Er zijn daarvoor al richtlijnen opgesteld en de
PvdA/Groenlinks fractie zal de realisatie daarvan op de voet volgen. Ook zullen wij bij RWS blijven
aandringen op het aanbrengen van ZOAB. Mocht dit niet helpen dan zou een verlaging van de snelheid op
de A67 ter hoogte van Geldrop ook een alternatief kunnen zijn.
7. Samenwerking buurtorganisaties. Naar de mening van de PvdA/GroenLinks kunnen buurtorganisaties
een belangrijke bijdrage leveren in de kwaliteit van het wonen in een wijk of buurt. De gemeente moet
de buurtorganisatie als een volwaardige gesprekspartner ervaren, wanneer die opkomt voor de algemene
belangen van een buurt.
8. Meerwaarde samenvoeging. De PvdA/GroenLinks vindt dat na de samenvoeging van Geldrop en Mierlo
de beide kernen hun eigen karakter en cultuur zo veel mogelijk moeten blijven behouden.
Dientengevolge zullen ook de diverse buurtverenigingen gewoon moeten doorgaan met datgene waar zij
nu ook mee bezig zijn, het behartigen van de belangen van de buurt. En natuurlijk hoort daar ook
regelmatig een ontspannings-activiteit bij.
9. Waarom op PvdA/GroenLinks stemmen.
Indien Zesgehuchten ervaart dat de doelstellingen van de PvdA/GroenLinks heel dicht komen bij
datgene dat zij zelf ook nastreven, dan moet Zesgehuchten op de PvdA/GroenLinks stemmen. In het
verleden is al vaak aangetoond dat de doelstellingen van de belangenvereniging Zesgehuchten en de visie
van de PvdA/GroenLinksfractie elkaar grotendeels “overlappen”.

Geldrops Belang
1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis. Voor GB is het niet nodig om in de wijk Genoenhuis een

multifunctionele- / sportruimte te realiseren gezien de huidige bezetting van de beide sporthallen die
op fietsafstand in Geldrop zijn, de te grote investering die dat vergt, en dus een last zijn voor heel
Geldrop. Particulier initiatief kunnen wij derhalve wel ondersteunen. Voor een winkelvoorziening is al een
besluit genomen door de Gemeenteraad. Alleen vinden wij dat de uitvoering wel erg lang op zich laat
wachten.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken. Met de geplande landelijke bebouwing vooraan op de
Rielsedijk kunnen wij instemmen. Met de bebouwing achteraan waar die door u aangehaalde hekken
staan kunnen wij niet instemmen. Daar waren, zijn en blijven wij op tegen. Van ons mogen die hekken ook
zo snel mogelijk weg, om het open karakter weer terug te krijgen. Handhaving is overigens een
verantwoordelijkheid van de burgemeester en kan niet gedelegeerd worden!!
3. Vervoer gevaarlijke stoffen. Voor de gevaarlijke stoffen route is geen alternatief. Gevaarlijke
stoffen moeten, hoe dan ook, door Geldrop. En aan de Gijzenrooiseweg is de minste woonbebouwing.
4. Handhaving buitengebied. Het realiseren van een landschapsecologische zone zoals in het streekplan
staat daar zijn wij altijd een voorstander van geweest. Gebied handhaven met eventueel een ecologische
boer.
5. 30 Km zones. Alle wegen in Geldrop zijn gecategoriseerd. Dus alle wegen die 30km moeten worden
zijn bekend. Er is alleen niet genoeg geld zegt het college. GB vind dat we dan naar de reserves moeten
kijken om het te betalen. Met uitvoeren dmv. Tijdelijke maatregelen(bloembakken en zo) zoals andere
partijen voorstellen kunnen wij niet akkoord gaan. Wij vinden dat geld verspilling.
6. Geluidsoverlast A67. Is wat ons betreft al veel aan gedaan. Nu is de rijbaan naar Eindhoven voorzien
van fluisterbeton en zal de ander rijbaan volgend jaar aangepakt worden. De hele A67 overkappen lijkt
onzinnig en onbetaalbaar. En verder doortrekken van de geluidswal zal eerst berekend moeten worden
of dit voldoende effect heeft. Als dat effect heeft, moet het ook uitgevoerd worden.
7. Samenwerking buurtorganisaties. Met verschillende gevoelens kijken wij tegen BZ aan, maar het
meest toch als bondgenoot. We hebben in principe een zelfde doel. De leefbaarheid van Genoenhuis
(Geldrop) op een zo hoog mogelijk niveau brengen en houden, voor een zo voordelig mogelijke prijs. Wij
als Geldrops Belang moeten natuurlijk ook naar de andere wijken kijken en dat kan wel eens een
tegenstrijdig belang zijn, maar daar komen we wel uit. We hopen in ieder geval op een blijvende goede
samenwerking in de toekomst.
8. Meerwaarde samenvoeging. Voor BZ is het natuurlijk het bespreken van buurt overstijgende belangen
die bespreekbaar worden gemaakt onderling. Voor de gemeentelijke organisatie is het spreken met een
stem namens meerdere buurtverenigingen een duidelijker signaal. En het werk ook kostenbesparend,
omdat er niet met iedereen overleg gevoerd hoeft te worden. Minder dure ambtelijke uren.
9. Waarom op Geldrops Belang stemmen. Eigenlijk een overbodige vraag. Geldrops Belang is de enige
Geldropse partij straks in de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo. De rest zijn landelijke of gefuseerde
partijen. Willen de bewoners van Geldrop en dus zesgehuchten nog een stem in de gemeente hebben?
Zullen ze juist nu moeten gaan stemmen, en wel op GB natuurlijk. Ook zijn wij de enigste partij waar de
kiezer bepaald wie er in de gemeenteraad komt. Onze kandidaten staan op alfabetische volgorde en wie
de meeste stemmen krijgt komt voor Geldrops Belang in de nieuwe raad van Geldrop-Mierlo. Zij
verwachten uw steun!!

VVD
1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis.

VVD is voorstander om dezelfde voorzieningen in de wijk Genoenhuis te realiseren, zoals ook in de
andere wijken van Geldrop-Mierlo er voor de burger zijn.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken.
VVD is geen voorstander van verdere woningbouw aan de Rielsedijk en omgeving, met uitzondering van
lintbebouwing op de open plek begin Rielsedijk.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen.
Vervoer van gevaarlijke stoffen is op elke weg gevaarlijk. Daarom wil VVD hierover afspraken, door de
gemeente te maken met verantwoordelijken, en daarnaast jaarlijkse actualisering van het
actieprogramma behorend bij het rampenplan.
4. Handhaving buitengebied.
Buitengebied is beschermd, dit moet zo blijven.
5. 30 Km. zones.
Doorgangsroutes 50 km; Inrichting van overig gebied voor 30 km. in samenhang met beschikbare
middelen – zie plan. Verder handhaving bevorderen!
6. Geluidsoverlast A67.
VVD is tegen totaalplan; alleen daar waar de normen worden overschreden – geluidsbescherming.
7. Samenwerking buurtorganisaties.
VVD is van mening dat een belangenvereniging zoals BZ een aanvulling kan zijn voor de politiek; de
belangen moeten echter helder zijn.
8. Meerwaarde samenvoeging.
De meerwaarde voor iedere burger is meerwaarde voor buurtorganisaties:
-

Daadkrachtige gemeente

-

Optimalisering de efficiency en dienstverlening

-

Een grotere stem in de regio

-

Herindeling voorlopig van de baan

9. Waarom VVD stemmen.
VVD fractie bestaat uit gemotiveerde leden uit de gemeente, die zowel voor het behoud van een
gezonde gemeente alsook voor de oplossingen van plaatselijke problemen vanuit de landelijke en
provinciale fracties worden ondersteund bij grensoverschrijdende problemen. Alles met het liberale
standpunt als leidraad: Vrijheid en het recht op respect; verdraagzaamheid binnen de beginselen van
onze rechtstaat; verantwoordelijkheid voor zichzelf en zijn draden en sociale gerechtigheid voor
iedereen.

Verenigd Geldrop Mierlo
Onze partij is ontstaan door samenvoeging van twee reeds bestaande partijen Locaal Belang uit Geldrop
en Verenigd Mierlo.
Daardoor is ervaring en kennis ruim aanwezig om goede en terdege besluiten te kunnen nemen.

1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis. Onze partij vindt dat er in iedere wijk voldoende voorzieningen
moeten zijn, dus ook in Genoenhuis.VERENIGD GELDROP MIERLO zal zich daarvoor inzetten, Maar dat
kan alleen als u ook op ons stemt.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken. Wij zijn tegen bebouwing langs de Rielsedijk. Tegen de
illegale hekwerken dient opgetreden te worden.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen. Het vervoer gevaarlijke stoffen over de Gijzenrooiseweg moet worden
vermeden. De bevoegdheid om routes vast te stellen ligt bij de provincie. Geldrop heeft aan de
provincie verzocht om geen gevaarlijke stoffen door Geldrop te laten rijden.
De gemeente Geldrop kan en mag dan ook niet optreden indien het wel gebeurt.
4. Handhaving buitengebied. Het mooie buitengebied tussen Zes Gehuchten, Eindhoven en de A67 moet
zo blijven. Daarover heeft de raad een voorstel aangenomen. Helaas heeft men verzaakt om in het
voorstel op te nemen een woonzorg boerderij. Want dan hadden naast het ecologisch het biologisch
boeren ook gehandicapten in het gebied kunnen wonen en werken. Dit stond wel in eerdere plannen en
dan was de haalbaarheid van het plan zeker groter geweest.
5. 30 Km. zones. Niet de politiek maar de burgers zelf kunnen de 30 km zones tot een succes maken.
Helaas zijn er altijd personen die zich nergens wat van aan trekken. De politie heeft onvoldoende
mankracht om tegen overtreders op te treden. Een oplossing zou zijn dat parkeer en milieuwachten ook
de bevoegdheid krijgen om hier tegen op te treden. Wij vinden dat de gemeente de minister moet
vragen deze bevoegdheid naar de gemeente over te brengen.
6. Geluidsoverlast A67. Bij de viaducten moeten geluidsschermen komen om de geluidsoverlast terug te
dringen. Dit moet gebeuren door rijkswaterstaat. Ook zij worden slachtoffer van de bezuinigingen. De
gemeente zal samen met rijkswaterstaat naar een oplossing moeten zoeken. Wellicht kan dat in de vorm
van voorfinanciering.
7. Samenwerking buurtorganisaties. Wij zijn voorstander van een goede samenwerking met alle buurt en
wijkorganisaties. dus ook met BZ. Om dit goed en gericht te kunnen doen moet de ambtelijke structuur
van de organisatie worden aangepast, en wijkbeheer worden ingevoerd.
8 . Meerwaarde samenvoeging. Een meerwaarde voor de buurtorganisaties bij deze samenvoeging is er
alleen als de organisatie van het ambtelijk apparaat goed wordt opgezet en wijkbeheer kan worden
ingevoerd. Want dat betekent dat de aangewezen ambtenaar samen met de buurtorganisatie zoals BZ
de dagelijkse problemen rechtstreeks kan oplossen zonder ellen lange procedures of tussenkomst van
de politiek.
9. Waarom op Verenigd Geldrop Mierlo stemmen. Ook de mensen uit Zes Gehuchten zijn er bij gebaat
om te stemmen op VERENIGD GELDROP MIERLO. In het verleden heeft zowel Locaal Belang als
Verenigd Mierlo bewezen hun beloften na te komen. Helaas schrijft de pers weinig over ons zodat u
wellicht niet alle informatie krijgt. Zo was Locaal Belang de enige partij die tegen de professionalisering
was van de peuterspeelzalen dat kost u als burgers € 700.000,00 per jaar. En wat denkt u van de
vrijwilligers die onterecht aan de kant zijn gezet. Als wij deel hadden uitgemaakt van dit college was
dat nooit gebeurd.En zo zijn er meerdere voorbeelden.
VERENIGD GELDROP MIERLO willen er voor zorgen dat u de benodigde wijkvoorzieningen krijgt, dat
wijkbeheer wordt ingevoerd, de vrijwilliger in de nieuwe gemeente weer wordt gewaardeerd. Wilt u ons
volledige verkiezingsprogramma neem da contact op met J.v.Bussel 2850146 of bezoek onze website
www.verenigdgeldropmierlo.tk

Dorpspartij Mierlo
1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis. Wij zijn van mening dat het goed functioneren van een wijk van groot
belang is, daarom zijn wij er voorstander van om diverse voorzieningen te realiseren in een wijk. Zeker
omdat in de toekomst de vergrijzing enorm zal toenemen is het van belang om kleinschalige
winkelvoorzieningen, eerstelijns hulp en een ontmoetingsruimte op korte afstand van bewoners te

hebben. Wat betreft de basisschool is het wellicht wenselijk om in iedere wijk een basisschool te
hebben maar door de ontgroening en het rijksoverheidbeleid wordt het steeds moeilijker om bestaande
scholen op een niveau te houden dat zij nog naar behoren kunnen functioneren. Daar is het dus zo dat je
tegen de feiten op gaat lopen, Hetgeen niet onverlet laat dat het in onze ogen van belang is om zolang
mogelijk basisscholen open te houden in de wijken.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken. Wij moeten eerst meer informatie hebben van meerdere
zijden om tot een antwoord te kunnen komen. Onze insteek is altijd wel dat illegale bouwsels dienen te
worden verwijderd.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen. Het vervoer van gevaarlijke stoffen over de Gijzenrooiseweg of welke
weg dan ook door de bebouwde kom of erlangs levert landelijk problemen op. Na de gebeurtenissen in
Enschede is men alerter geworden wat dit soort vervoer betreft. Het is alleen niet mogelijk om als
gemeente daarin eenzijdig op te treden, je zult in regionaal verband of in provinciaal verband beleid
moeten ontwikkelen hoe om te gaan met dit soort vervoer. Het belangrijkste zal zijn dat er
mogelijkheden gaan ontstaan dat een gemeente te weten komt wat er over haar grondgebied wordt
vervoerd. Een beperkte oplossing is het aanwijzen van verplichte routes voor gevaarlijke stoffen
waarmee de bebouwde kom zoveel mogelijk wordt vermeden.
4. Handhaving buitengebied. Natuur dient gerespecteerd te worden en dat maakt het vaak moeilijk om
keuzen te maken, enerzijds willen we allemaal voldoende woningen hebben om zowel de starters als de
ouderen een dak boden het hoofd te bieden, anderzijds willen we de stukjes natuur behouden. Voor de
Dorpspartij geldt dat er altijd een goede afweging moet worden gemaakt, waarbij de schaarse natuur
heel zwaar weegt.
5. 30 Km. zones. De 30 kilometerzones zijn een ontwikkeling van het landelijke beleid van duurzaam
veilig. Het is wel zo dat een wegbeeld gerelateerd moet zijn aan een snelheid. Of anders gesteld een
mooie rustige vierbaansweg buiten de bebouwde kom mag niet een bordje van 30 kilometer hebben. Dus
naast de bordjes van 30 kilometer zullen ook wegbeelden aangepast moeten worden bijvoorbeeld door
versmallingen of hobbels. Dit kan op een dure en minder dure manier, bijvoorbeeld door het plaatsen
van bloembakken waarmee de weg versmald wordt. Op basis van de beschikbare financiën zal de politiek
een keuze moeten maken en het is het handigst om dit te doen aan de hand van een
knelpunteninventarisatie. Maar naast aanpassingen aan de wegen zal er met enige regelmaat toch
moeten worden gecontroleerd.
6. Geluidsoverlast A67. De A 67 is een rijksweg en indien er van die weg overlast wordt ondervonden
zou er een geluidsonderzoek plaats dienen te vinden waarna er een concrete vraag ligt bij de
rijksoverheid. Wat betreft de afwijkingen van het bestemmingsplan moeten wij een antwoord schuldig
blijven omdat wij eerst meer informatie moeten hebben. Waar wijkt het bouwen af van het
bestemmingsplan, is er met een artikel 19 een aanpassing gedaan, is er illegaal gebouwd?
7. Samenwerking met buurtorganisaties vinden wij van de Dorpspartij Mierlo van groot belang. Wij
denken dat buurtorganisaties als geen ander ontwikkelingen in de buurt kennen en bij kunnen dragen aan
het ontwikkelen van een goed beleid voor de buurt.
8. De meerwaarde van de samenvoeging van de gemeente Geldrop met de gemeente Mierlo is voor
buurtorganisaties misschien in eerste instantie niet direct van invloed. De samenvoeging van de
gemeente zal een professioneel ambtenarenapparaat opleveren dat meer toegesneden zal zijn op haar
taak. De laatste jaren heeft de rijksoverheid heel veel van haar taken gedecentraliseerd en bij de
gemeenten gelegd. Voor kleinere gemeenten werd het hoe langer hoe moeilijker om de werkzaamheden
op een professionele manier uit te voeren zeker ook nog eens omdat de rijksoverheid tegelijkertijd
bezuinigde op die taken. Een grotere gemeente is beter in staat die werkzaamheden wel te verrichten
en daar heeft ook de wijk weer belang bij en dus ook de buurtvereniging.
9. Warom op Dorpspartij Mierlo stemmen. Dorpspartij Mierlo maakt zich als partij sterk voor de kern
van Mierlo. Wij zijn een lokale partij dat betekent dat wij de betrokkenheid van de lokale inwoners bij
de politiek benadrukken. Wij begrijpen dat u vooral als lokaal betrokkenen invloed wil hebben op de
politiek. Wij willen dat graag voor u verwezenlijken in een Raad van de nieuwe gemeente Geldrop/Mierlo.
Als buurtvereniging gaat het u om de lokale belangen. Daar gaat het ons ook om.

D'66
1. Wijkvoorzieningen Genoenhuis.
Ontmoetingsruimte: elke wijk dient over een ontmoetingsruimte te beschikken.
Voorzieningen voor ouderen: basis-gezondheidszorg dient voor ouderen beschikbaar en bereikbaar te
zijn. Wij denken hierbij aan faciliteiten zoals huisarts en apotheek en wit-gele kruis activiteiten.

Sportzaal: We hebben een sportzaal op een kilometer afstand in een winkelcentrum dat behoefte
heeft aan bezoek. Mocht er echter sprake zijn van teveel vraag naar sportaccommodatie dan is
Genoenhuis de aangewezen locatie. Ook als op de basisscholen de continuïteit van lessen lichamelijke
opvoeding stokt dan moet bouw overwogen worden. Misschien zou ook de schoolaula wat
multifunctioneler gebruikt kunnen worden.
Basisscholen: We hebben hier twee basis scholen, mochten deze te klein worden dan zal uitbreiding aan
de orde zijn. Verder hebben wij geconstateerd dat de school gelegen aan Papenvoort en de dependance
aan de Hertogenlaan ieder een eigen in en uitgang hebben. Dit is een probleem voor moeders met twee
of meer kinderen die van die twee locaties gebruik maken en dient op korte termijn opgelost te worden.
Supermarkt: het is een zeer merkwaardige zaak dat een wijk zo groot als Zesgehuchten verstoken is
van een supermarkt en dat wij steeds opgehangen worden aan het kwakkelen van eerst Laurus en nu
weer Albert Heijn en andere economische rampspoed. Verder is er ook een koppeling met het
winkelcentrum de Coevering. Deze gordiaans knoop dient gewoon doorgehakt te worden. Desnoods
tijdelijke dagwinkels waarbij ook gedacht kan worden aan een apotheek en of klein medisch centrum.
Zie ook onder voorzieningen ouderen.
2. Bebouwing Rielsedijk/illegale hekwerken. Wij zijn tegen aantasting van de EHS maar vinden dat de
lintbebouwing van de Rielsedijk voltooid moet worden Dit in het kader van het verbeteren van het
aanzien van deze straat en het vergroten van de sociale veiligheid. Verder vinden wij dat hekwerken
geplaatst zonder vergunning verwijderd dienen te worden. Gelijke monniken, gelijke kappen!
Ook dient in deze straat een stevig beleid te worden gevoerd tegen overlast veroorzakende lieden die
deze straat onleefbaar of onveilig maken. Handhaven dus.
3. Vervoer gevaarlijke stoffen. Er is in onze buurt geen bedrijf dat gevaarlijke stoffen gebruikt in de
zin van Chloor of amoniak of andere risico-stoffen, dus dit transport kan via de A67. Vraag is wel of we
hiermee geholpen zijn. Er dient een route bepaald te worden voor aanpalende bedrijven die mogelijk
risicovolle stoffen vervoeren. Wij denken aan bedrijven van de hooge akker. Rampenplannen dienen
steeds geoefend en geactualiseerd te worden.
4. Handhaving buitengebied. Handen af van ons buitengebied. Zo spoedig mogelijk een beheerder voor
dit gebied en waar nodig reconstructie om de toestand van vroeger te herkrijgen. Kritisch
grondwaterbeheer is noodzakelijk met als uitgangspunt de kwaliteit van dit gebied.
5. 30 Km zones. Door publicatie en voorlichting op alle fronten een mentaliteitsverandering
teweegbrengen en stevig handhaven.
6. Geluidsoverlast A67. De toestand van de A67 moet voldoen aan de wettelijke normen. Zonodig, zo
snel mogelijk aanpassen. Wij dienen direct en indirect druk uit te oefenen op de Haagse politiek en
Rijkswaterstaat. Mogelijk direct uit te voeren maatregelen:
- Verlengen geluidswal richting knooppunt Leenderheide.
- Aanbrengen dichte begroeiing op deze wal.
- Aanbrengen van geluidsarm asfalt.
- Reduceren maximumsnelheid naar 100Km per uur.
7. Samenwerking buurtorganisaties. Deze ervaren wij als positief en zeer vruchtbaar. Dit maakt het
voor ons mogelijk de dingen nog beter te doen tot genoegen van heel veel mensen in en rond
Zesgehuchten.
8. Meerwaarde samenvoeging. Vrijwillige samenwerking met als voordeel een breder platform, invloed en
kennisuitwisseling.
9. Waarom op D66 stemmen. Omdat wij staan voor een optimale democratische inbreng en
toegankelijkheid voor alle burgers bij het bestuur van het land en de gemeente.
Omdat wij net als u zowel letterlijk als figuurlijk een groen hart hebben en dat zo willen houden.
Omdat D66 een pragmatische partij is op zoek naar moderne en creatieve oplossingen met ruimte voor
persoonlijke ontplooiing. Zie ons beleidsprogramma!

