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Zesgehuchten? Daar
woon ik niet. Of toch?
Regelmatig horen wij de opmerking: ‘Zesgehuchten? Da’s ergens anders. Ik woon in
Genoenhuis of de Bronzenwei.’ Een misverstand, dat om een nadere verklaring vraagt.
Zesgehuchten was ooit een zelfstandige gemeente bestaande uit Genoenhuis, Gijzenrooi,
Hoog Geldrop, Hout, Hulst en Riel. In 1921 werd Zesgehuchten bij Geldrop gevoegd. Rond
1930 werd Riel uitgebreid met een nieuwe woonwijk, Tivoli. Later werden Tivoli en Riel bij
een gemeentelijke herindeling door Eindhoven geannexeerd. En in 1932 werd Hulst bij
Geldrop-Centrum gevoegd.
Het tegenwoordige Zesgehuchten omvat het gebied gelegen ten zuidwesten van de spoorlijn
Eindhoven-Weert tot de gemeentegrens van Eindhoven. Op de invalswegen – op het Emopad
ter hoogte van het spoor, op de Gijzenrooiseweg komende vanuit de Laan der Vier
Heemskinderen na de tunnelbak en op de Eindhovenseweg bij het verkeerslicht naar de
Hoge Akker – staan groene borden met de vermelding ‘Zesgehuchten’. Deze borden waren
een geschenk van de Belangenvereniging Zesgehuchten bij haar 10-jarig bestaan.
Voor meer informatie, zie onze website onder het kopje: geschiedenis.

Wat is de Belangenvereniging
Zesgehuchten; wat heb ik eraan?
De Belangenvereniging Zesgehuchten (BZ) is een vereniging die al bijna 25 jaar probeert het
woon- en leefklimaat in de wijk Zesgehuchten op een hoog peil te brengen en te houden. Zij
stelt zich daarom ten doel de (anders dan de individuele) belangen van de leden te
behartigen.
Zij doet dit door:
- bijeenkomsten, lezingen en andere activiteiten te organiseren;
- te overleggen met overheids- en particuliere instanties en land- en huiseigenaren;
- contacten te houden met verwante verenigingen en organisaties;
- alle andere haar ten dienste staande wettige middelen ter bevordering van het gestelde
doel aan te wenden.
In de praktijk laat de BZ zich leiden door de signalen van de bewoners en anderen te vertalen
in acties om het wonen in de wijk zo aangenaam mogelijk te maken. Hiervoor wordt door de
leden een bestuur gekozen dat in een algemene ledenvergadering jaarlijks verantwoording
aflegt over zijn doen en laten.
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Het bestuur wordt bijgestaan en geadviseerd door commissies, waarin leden hun
deskundigheid of interesse inbrengen. Momenteel bestaan de volgende commissies:
Algemene Zaken, Verkeer en Milieu.
Alle bewoners kunnen lid worden van de Belangenvereniging Zesgehuchten. De jaarlijkse
minimum contributie is sinds de oprichting niet verhoogd: eerst 5 gulden en sinds 2001
(invoering van de euro) € 2,27 per huishouden per jaar. Daarvoor ontvangt u o.a. periodiek
ons infobulletin, dat u informeert over het reilen en zeilen in de wijk.
Alle vergaderingen van bestuur en commissies zijn openbaar; u bent van harte welkom.

Gemeente: voor kap bomen langs
Rielsedijk geen vergunning nodig
Door de BZ is direct na de kap van een aantal bomen in het bosje op de Rielsedijk – in mei jl. aan het college gevraagd of dit geen aantasting van het groene aanzicht van deze weg is.
Wij kregen de volgende reactie: "Op gronden met een woonbestemming is geen
aanlegvergunning nodig voor het kappen van bomen. Ook een kapvergunning is niet nodig,
aangezien de bomen niet aangemerkt zijn als waardevol of beeldbepalend. Ongeacht het
provinciaal beleid of een visie van onze gemeente staat het de burgers op deze gronden, die
in eigen bezit zijn, vrij om te kappen. Op gronden met bosbestemming is men in het
algemeen minder vrij. Ook voor dit specifieke bosperceel (ten westen van Rielsedijk 54, noot
BZ) geldt trouwens dat de bomen niet als waardevol of beeldbepalend zijn aangeduid in het
gemeentelijk beleid en dat daarom een vergunning voor het kappen in ieder geval niet nodig
is, zolang dit op eigen terrein gebeurt. Wel kent de bosbestemming een vergunningstelsel
voor het aanleggen. Eén van de vergunningsplichtige activiteiten is het vellen van houtgewas
en het verwijderen van houtopstanden. Bij de afweging om wel of geen vergunning te
verlenen spelen het provinciaal beleid en het standpunt over de ontwikkeling van het gebied
uiteraard wel een rol. De vraag is echter of in dit geval een vergunning nodig is. Het
bestemmingsplan stelt namelijk dat activiteiten die het normale onderhoud of beheer
betreffen uitgezonderd zijn van de vergunningsplicht. Zoals u bekend is, hebben mijn
collega's geconstateerd dat het inderdaad werkzaamheden betreft die aan te duiden zijn als
normaal onderhoud. Sinds die constatering is niets meer aan de situatie veranderd. De
conclusie dat het normaal onderhoud betreft blijft daarom overeind. Dit betekent dat wij als
gemeente geen grond hebben om af te wegen of we dit wel of niet willen toestaan. Die
afweging is bij het bestemmingsplan al gemaakt.”

Herinrichting Papenvoort
is verbetering en bijna klaar
De herinrichtingwerkzaamheden zijn zo goed als afgerond. Alleen de groenvoorziening
moet nog aangebracht worden. Velen hebben al laten weten de nieuwe aansluiting op
de Losweg en de Eindhovenseweg een hele verbetering te vinden. Ook de afstelling en
plaatsing van de verkeerslichten is duidelijk ten goede gewijzigd. Nu rest nog de vraag,
wanneer ook de Losweg en het Tournooiveld als 30 km-zone worden ingericht.
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AED in Zesgehuchten
schenking van de BZ
Op de laatste ledenvergadering spraken onze leden de wens uit om een AED
(automatische externe defibrillator) in de wijk te plaatsen. Het BZ-bestuur heeft
hieraan gehoor gegeven door, vooruitlopend op de viering van haar 25 jarig bestaan,
aan de gemeenschap van Zesgehuchten alvast een AED met “hufterproof” kast te
schenken. Deze 7 x 24 uur bereikbare AED is aan het gemeenschapshuis aan de
Papenvoort, tegenover de kerk, geplaatst, en is toegankelijk voor gekwalificeerde
vrijwilligers. De plaatsing is – en de controle en het onderhoud wordt – door de
Stichting Hart voor een Hart uitgevoerd. Deze stichting streeft ernaar om in
Geldrop-Mierlo binnen 5 minuten een AED en gekwalificeerde mensen beschikbaar
te hebben om een slachtoffer van een hartstilstand te kunnen reanimeren.
Om genoeg gekwalificeerde vrijwilligers te hebben zorgt de stichting ook voor het
gekwalificeerd houden van deze vrijwilligers door hen de kosten van
herhalingscursussen te vergoeden, mits zij bereid zijn zich bij AED-Alert aan te
melden. Informatie hierover vindt u op www.hartvooreenhart.nl of bij een van onze
bestuursleden.
Overigens: weet u dat er ook al een 7 x 24 uur toegankelijke AED hangt aan de
garage van het pand Fangorn 37?

Het geschenk van de Belangenvereniging Zesgehuchten, een 7 x 24 uur
bereikbare AED, aan de gemeenschap van Zesgehuchten, als voorschot
op het 25-jarig bestaan van de BZ. Voorzitter Henk Bos van de BZ plaatst
in gezelschap van Hans Timmermans, voorzitter van de Stichting Hart
voor een Hart, de AED aan het gemeenschapshuis aan de Papenvoort.
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Wijkschouw: uw tips over
wat beter kan zijn welkom
De BZ wil in het kader van “Samen…….werkt” wederom een wijkschouw houden. Anders dan
de vorige keer, willen wij nu geheel Zesgehuchten hierin betrekken. De bedoeling is, dat
vertegenwoordigers van wijkbewoners, samen met vertegenwoordigers van de gemeente en
politiefunctionaris(sen), een wandeling door de wijken maken om knelpunten te signaleren.
Te denken valt aan onveilige situaties, overlastproblemen, achterstallig onderhoud en
dergelijke. De Belangenvereniging Zesgehuchten roept u op om situaties te melden die naar
uw mening voor verbetering vatbaar zijn. Bij voorkeur via e-mail
(info@belangenverenigingzesgehuchten.nl), maar dat kan ook via een van onze
bestuursleden. Dit graag voor 13 oktober, daar wij de schouw nog in oktober willen laten
plaats vinden.
Uiteraard stellen wij uw deelname aan de wijkschouw bijzonder op prijs.
Hoe meer ogen en oren, hoe beter en veiliger onze wijk.

Parkeerplaats en Tournooiveld
vrij van kermiswagens
De BZ ijvert al jarenlang om de doorgang voor bewoners van Zesgehuchten naar het centrum
van Geldrop via de stationstunnel in alle omstandigheden open te houden. Het afsluiten van
het Tournooiveld tijdens Geldrop kermis was veel bewoners een doorn in het oog. Onze
inspanningen hebben geresulteerd in een goede oplossing, zoals uit bijgaande foto moge
blijken: de kermisexploitanten slaan tegenwoordig elders hun ‘tenten’ op.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ zijn op:
donderdag 25 oktober, 20.30 uur
bestuur
donderdag 22 november, 20.30 uur commissie verkeer
donderdag 29 november, 20.30 uur bestuur
De 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

