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B&W houdt zonder ruggenspraak vast
aan nieuwe blad-inzamelingsmethode
Ook dit jaar kwam de BZ weer voor het dilemma te staan om oftewel in te stemmen met
de door de gemeente voorgestelde continuering van de blad-inzamelingsmethodiek of
om terug te keren naar de bladkorven van voor het jaar 2016. Nadeel van de huidige
methodiek is dat niet alle inwoners evenredig worden bediend, aangezien de ene straat
veel overlast heeft van gemeentelijk blad en andere straten amper. Ook is de proef
beduidend duurder uitgevallen dan tevoren was begroot. Echter alvorens de BZ én de
politiek konden reageren, hadden B&W de raad en de burger voor een voldongen feit
geplaatst en gekozen voor verlenging van de methodiek 2016. Kort en goed betekent dit,
dat ook dit najaar is gekozen voor een tiental gratis ledigingen van de Gft-bak. Wij zijn
echter van mening dat voorjaar 2018, tijdens de evaluatie, nog eens grondig gekeken
moet worden naar een inzamelingsmethodiek die aan alle inwoners van Zesgehuchten
recht doet. Wellicht dat omliggende gemeenten hierbij tot voorbeeld kunnen strekken.
Graag vernemen wij uw mening of ideeën via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Belanghebbenden hebben stem
in toekomst zwembad de Smelen
Het voortbestaan van zwembad de Smelen staat regelmatig ter discussie. Dat heeft alles
te maken met de financiering van dit toch wat verouderde bad. De financiering levert al
jaren spanning op omdat de exploitant zegt niet zonder gemeentelijke subsidie verder te
kunnen en de gemeenteraad de subsidie het liefst wil afbouwen c.q. afschaffen. Om uit
deze impasse te komen is er nog eenmalig voor gekozen om de subsidie op het oude
niveau te handhaven, maar dat er wel naarstig naar alternatieve financieringsbronnen
gezocht moet worden. Voor zowel de raad als de exploitant – die eigenaar is van bad en
het omliggende gebied – aanleiding om daarover te gaan brainstormen. Dit met inbreng
van alle partijen waaronder omwonenden, verenigingen, gebruikers en de BZ. Op 13 juni
had daartoe een eerste brainstormende bijeenkomst plaats die op 24 oktober werd
gevolgd door een terugblik en de mogelijkheid om in werkgroepen verder te praten over
gemeentelijke vertaling in een z.g. “vlekkenplan”. Dit plan gaat uit van verschillende
dichtheidsgraden van bebouwing. De BZ vraagt zich af of daartoe wel de noodzaak
bestaat en/of er geen andere scenario’s dan bebouwing mogelijk zijn om een zwemgelegenheid voor Geldrop te behouden. Zij zal de gemeente om opheldering vragen.
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Bouw van de Jonkvrouw
Het is al een lange tijd stil geweest rond de bouw van de Jonkvrouw. Na het inkorten van
de fietstunnel is er druk overleg geweest tussen Wooninc, architect, gemeente en ProRail.
Op 2 november is het gewijzigde bestemmingsplan ter inzage gelegd. Inwoners kunnen
tot 6 weken na 2 november hun zienswijzen indienen. Volgens de huidige planning hoopt
men begin 2019 te starten met de bouw.

Overlast vossen alleen met goede
bescherming kleinvee in te bannen
Bij onze vereniging zijn diverse klachten over overlast door vossen binnengekomen.
Vooral kippen en ander klein pluimvee zijn hiervan het slachtoffer. De vraag is in hoeverre
de vos bestreden mag en kan worden. Wij zijn hier samen met de bijzondere
opsporingsambtenaar (BOA) van de gemeente ingedoken. Hierbij bleek dat artikel 3.10
van de Wet Natuurbescherming ‘’bescherming van andere soorten’’ van toepassing is. Dit
artikel zegt letterlijk dat het verboden is in het wild levende zoogdieren, amfibieën,
reptielen, vissen, dagvlinders, libellen en kevers (van de soorten, zoals genoemd in
de bijlage van deze wet) te doden. In die bijlage wordt ook de vos genoemd.
Consequentie: Zesgehuchten zal haar pluimvee met goede hekwerken moeten
beschermen. En voorkom het rondslingeren van etensresten, want dat werkt de overlast
in de hand.

Herziening groenvoorziening
Bronzenwei gaat laatste fase in
Dit najaar gaat de laatste fase van de herziening groenvoorziening in de wijk Bronzenwei
van start. In drie achtereenvolgende jaren zijn dan de groenstroken lopende vanaf
Korenland langs de wandelpaden richting de Gijzenrooiseweg gerenoveerd. Met de
afsluiting van dit project komt een eind aan een goede samenwerking tussen bewoners
en de afdeling groenvoorziening van de gemeente. Een voorbeeld voor buurtgericht
werken.

Duizendknoop gesignaleerd,
maar bestrijden is onmogelijk
Naast het fietspad bij de spoortunnel onder het station is de uiterst schadelijke plant
duizendknoop gesignaleerd. Bij de inkorting van de spoortunnel is er zand verspreid
rondom het fietspad waardoor er nu een hele groep van de plant staat. Volgens de
berichten van de kenners betreft het een niet te bestrijden soort die zelfs door beton
groeit. Wij hebben de gemeente hierover benaderd en kregen de bevestiging dat deze
plant – kennelijk een landelijk probleem – vooralsnog niet te bestrijden is. Aangezien de
Jonkvrouw in hetzelfde gebied is geprojecteerd, lijkt bijzondere aandacht voor dit
probleem op zijn plaats.
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BZ-Projectgroep A67 legt focus op
reductie geluid- en fijnstofoverlast
Zoals u wellicht weet, heeft de BZ een projectgroep in het leven geroepen die de overlast
van de A67 bespreekbaar wil maken. In de wijk Genoenhuis en, buiten ons werkgebied in
de Coevering, gaan de inwoners al jaren gebukt onder zowel geluid- als fijnstofoverlast.
Door alsmaar toenemende drukte op de A67 neemt het aantal ongevallen schrikbarend
toe, met tot gevolg dat de doorstroming ernstig wordt beperkt. Ook de te korte op- en
afritten zorgen frequent voor gevaarlijke situaties.
Rijkswaterstaat (RWS) monitort de weg momenteel projectmatig op een verbeterde
doorstroming. Onze projectgroep is daar vanzelfsprekend bij aangehaakt. Anders dan
RWS richt onze groep zich niet alleen op een verbeterde doorstroming, maar vooral op
passende maatregelen om de steeds groter wordende overlast voor de wijken tot een
minimum te beperken. Niet aan de hand van computermodellen berekende geluids- of
fijnstofnormen moeten het uitgangspunt zijn, maar juist het streven naar een voor de
inwoners zo minimaal mogelijke belasting. Vandaar dat permanente metingen gewenst
zijn en indien noodzakelijk maatregelen. De BZ heeft dit de gemeenteraad laten weten en
deze heeft in de gemeentelijke begroting voor metingen een post van 60.000 euro
opgenomen. Hulde voor deze doortastendheid! De projectgroep beraadt zich op een
logisch vervolg.

Calisthenics-park stap dichterbij
Een groep jongeren heeft het idee geopperd om een z.g. calisthenics-park te gaan
inrichten op het veld tussen de IJzeren Man en de straat Gimli. Calisthenics is een sport
die gebruik maakt van het eigen lichaamsgewicht. De sport wordt vooral door kinderen
en loopgroepen beoefend, maar ook ouderen kunnen gebruik maken van de toestellen.
De jongeren hebben hun bedoelingen aan de omwonenden, de BZ en de gemeente
kenbaar gemaakt. Wij als BZ zien geen problemen. Ook de gemeente doet mee, heeft
toestemming gegeven voor de aanleg en bekostigt de apparatuur, de plaatsing en het
onderhoud. Voor het grondwerk moeten de initiatiefnemers zelf zorgen; zij trachten daar
nog fondsen voor te verwerven. Een leuk initiatief wat naar wij hopen spoedig van/uit de
grond komt.

Infobulletin digitaal ontvangen?
Aanmelden via: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.
Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergaderingen vinden plaats op de dinsdagen
28 november en 19 december; aanvang 20.00 uur.
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat). U bent altijd welkom een vergadering bij te wonen.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

