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Spiegelgevecht: aanleg
park in afrondende fase
De realisatie van de laatste fase van het Spiegelgevecht - de groenstrook
onder de hoogspanningsleiding in Genoenhuis - vordert gestaag. Er liggen
inmiddels verharde paden en de bebossing is hier en daar gekuist. Mooi is
ook, dat het grind rond de skatebaan wordt vervangen door gras. Op ons
verzoek om extra vuilnisbakken te plaatsen voor hondenuitwerpselen is nog
niet gereageerd; zonodig zullen we de gemeente daar aan herinneren.
Tenslotte is het de bedoeling dat er tegen de A67 een crossbaantje komt.

Project Woon & Leefomgeving
In deel Zesgehuchten van start
Op verzoek van de BZ is de gemeente nu met het project Woon &
Leefomgeving van start gegaan. Vooralsnog wordt dat uitgevoerd in oud
Zesgehuchten, inclusief Beekweide en Bronzenwei; later staat een soortgelijk
onderzoek in Genoenhuis op de rol. De gesprekken, die binnenkort beginnen
en waarin de BZ actief participeert, moeten resulteren in een tiental
‘contractafspraken’ met de gemeente. Al uw ideeën, suggesties, wensen,
vragen, ergernissen enzovoorts zijn van harte welkom op de bekende BZadressen of onze website. Inmiddels hebben wij al een waslijst aan
verbeterpunten bij de gemeente neergelegd.

Drempels Laan van
Tolkien minder stijl
Na lang en stevig aandringen van de BZ zijn de ‘onneembare’ drempels in de
Laan van Tolkien (Genoenhuis) onlangs afgevlakt. De aanpassing maakt deel
uit van de evaluatie van de ’30 kilometer gebieden’ in onze gemeente. De
uitkomsten van de evaluatie worden meegenomen bij de inrichting van
toekomstige 30 km zones. Insteek van de gemeente daarbij is: duurzaam
veilig én tevreden burgers.
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Zorg over oude stortplaats
minder, maar nog niet weg
De BZ maakt zich zorgen over de saneringsplannen van de gemeente
Eindhoven voor de zwaar verontreinigde stortplaats in het Gijzenrooi-gebied.
Eindhoven wil de bedoelde plek, die kortbij Zesgehuchten ligt en destijds door
DAF als dumpplaats werd gebruikt, afdekken. Wij vragen ons af of deze
methode werkt om verontreiniging van het grondwater op de lange termijn te
voorkomen. Uit zorg daarover hebben we bezwaar gemaakt tegen de
voorgenomen sanering. In een gesprek met een vertegenwoordiger van de
gemeente Eindhoven, waarbij een ambtenaar van onze eigen gemeente
aanwezig was, werd ons te verstaan gegeven dat de beoogde oplossing de
grondwaterverontreiniging niet zal beïnvloeden. Omdat tevens nader
onderzoek werd toegezegd, hebben wij ons bezwaar ingetrokken. Mocht dat
onderzoek anders uitwijzen, dan zullen wij alsnog bezwaar maken.

Deel van Rielsedijk krijgt
nieuwe berm en fietspad
Het gedeelte Rielsedijk tussen Papenvoort en Gijzenrooiseweg krijgt in 2010
een opknapbeurt, liet de gemeente ons weten. De verharding en de bermen
verkeren al jaren in slechte staat, wat regelmatig tot water- en modderoverlast
leidt. Door de bermen aan te pakken denkt de gemeente daarin verbetering te
brengen. Bovendien wordt op genoemde gedeelte een fietspad aangelegd.

Geen snelle verlossing
van geluidshinder A67
De geluidsoverlast van de A67 zal nog een hele tijd aanhouden. In het
gemeentelijke activiteitenplan 2010 lezen we over het actieplan
omgevingslawaai 2008 dat er op dat punt geen concrete maatregelen zijn
vastgesteld. Wij leiden hieruit af, dat dit ook in de komende periode geen
prioriteit verdient. Jammer, want uit de vele reacties die wij krijgen, blijken veel
inwoners van Genoenhuis daar heel anders over te denken.

Uitstel nieuwbouw
van Josephinehof
De nieuwbouw van Josephinehof aan het Tournooiveld is weer een jaar
uitgesteld, zo hebben wij van de gemeente begrepen. Op termijn zouden de
oorspronkelijke (schets)ontwerpen gefaseerd worden uitgevoerd.

Verminder en verkort
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overlast tijdens kermis
op/rond Tournooiveld
De gemeente moet paal en perk stellen aan de overlast die de woon- en
vrachtwagens van kermisexploitanten jaar in, jaar uit op en rond het
Tournooiveld veroorzaken. Dat stelt de BZ in een formeel bezwaar. Het
kampement neemt steeds meer ruimte in beslag en verspert de doorgang
naar station en centrum, ook voor fietsers en voetgangers. Gedurende
langere tijd dan voorheen, nu deze plek ook tijdens ‘Mierlo Kermis’ wordt
gebruikt. Volgens de BZ moet en kan dat anders. Dat op ons verzoek de
elektriciteitsleidingen niet meer op de grond liggen maar zijn ‘opgetild’, is
mooi. Maar daarmee hebben fietsers en voetgangers nog geen vrije
doorgang. Bovendien vinden wij dat een kampement voor de kermis in Mierlo
niet in Zesgehuchten thuishoort. Tot slot: het late tijdstip waarop de gemeente
de vergunning voor het kampement publiceerde, verdient niet de
schoonheidsprijs. Daardoor kon ons bezwaarschrift niet voor de kermis in
behandeling genomen worden, wat overigens ook nu nog niet is gebeurd. Niet
acceptabel, vinden we, en dat hebben we de gemeentelijke
klachtencommissie laten weten.

Voorstel kan opknapbeurt pleintje
aan Prinsessestraat bespoedigen
De BZ gaat binnenkort in de Prinsessestraat en omgeving een
herinrichtingsvoorstel voor het pleintje aldaar verspreiden. Na verwerking van
eventueel commentaar daarop zullen wij dat voorstel bij de gemeente
neerleggen. Op die manier hopen wij vaart te zetten achter de broodnodige
opknapbeurt van het pleintje. Ook onlangs weer drongen omwonenden daar
op aan. Inmiddels heeft de gemeente toegezegd de verharding te vervangen
door gras. Verder heeft de BZ het Oranjefonds om subsidie gevraagd voor de
aanschaf van een op meer extra speeltoestellen.

Nieuwe verkeerslichten
op de Eindhovenseweg
De verkeerslichten op de kruising Eindhovenseweg – Papenvoort worden in
2010 vernieuwd. De geplande verbetering van het kruispunt Losweg –
Papenvoort wordt tegelijkertijd uitgevoerd. De werkzaamheden beginnen,
nadat het woningbouwproject ‘De Vendelier’, op het voormalige Brekelmansterrein, klaar is.
Eveneens volgend jaar worden de verkeerslichten op de vooral in de spits
zeer drukke T-splitsing GIjzenrooiseweg – Eindhovenseweg gerepareerd.
Door een hardnekkige, tot nu toe onverklaarbare oorzaak gaan die regelmatig
kapot; files en onveilige situaties zijn vaak het gevolg.

Bankje eerbetoon
aan Kees Menken
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Vorig jaar overleed Kees Menken, een Zesgehuchtenaar met grote
verdiensten, onder meer op het vlak van natuur & milieu. De Brabantse Milieu
Federatie (BMF) was graag bereid aan een blijvend, postuum eerbetoon voor
Kees mee te werken. Het resultaat: een robuust ‘Kees Menken’-bankje in de
Gijzenrooise Zeggen – een gebied dat het absoluut waard is om bewaard te
blijven.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ vinden op de navolgende
donderdagen plaats: bestuur: 19 november, 10 december;
commissie milieu: 3 december; commissie algemene zaken: 10 december.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het
verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

