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BZ wil (nog) sterker inzetten
op duurzaamheid en milieu
De Belangenvereniging Zesgehuchten maakt zich al een tijdlang sterk voor een duurzaam
en milieuvriendelijk Zesgehuchten. Onze initiatieven op het vlak van zonne-energie zijn
daar een voorbeeld van. Begin oktober bezocht de BZ de energiebeurs in Den Bosch. We
oriënteerden ons daar onder meer op de mogelijkheden voor gezamenlijke duurzame
buurtenergieprojecten. Initiatieven van overheden om burgerinitiatieven te stimuleren
bekeken we op toepasbaarheid binnen onze gemeente. Onze aandacht ging ook uit naar
warmtepompen waarmee woningen aardgasonafhankelijk gemaakt kunnen worden. Een
interessant (voorbeeld-)document op dit gebied heet “Tussen sturen en loslaten”,
afkomstig van de Erasmus Universiteit. Dat is te vinden op
https://thesis.eur.nl/pub/32032/.
Om nog sterker op duurzaamheid/milieu te kunnen inzetten wil de BZ haar commissie
Milieu graag verder versterken. Bent u begaan met uw buurt en leefomgeving en heeft u
een paar uurtjes per maand over? Dan zien wij uw aanmelding graag tegemoet via
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

BZ plaatst kanttekeningen bij
module overlast-gevend groen
Onlangs heeft de gemeente de zogenoemde “module overlast-gevend groen” ter inspraak
gelegd. De module moet de burger inzicht geven in welke regels de gemeente hanteert bij
overlast-gevend groen. Aangezien de BZ regelmatig wordt geconfronteerd met klachten
hierover, hecht zij veel waarde aan een zorgvuldige behandeling van groenklachten. In de
voorliggende module valt ons op dat de module erg ‘groen is geschreven’, met andere
woorden: dat er veel voorrang wordt gegeven aan behoud van het gemeentelijk groen,
ook als dat door burgers als overlast wordt ervaren. Burgers die bijvoorbeeld
gemeentelijke overlast-gevende snelle groeiers langs hun erfgrens hebben staan, staan
met deze module al snel met lege handen.
De BZ heeft van de gelegenheid gebruik gemaakt om een groot aantal vragen en
kanttekeningen te plaatsen bij de module. Zij heeft het gemeentebestuur gevraagd om
een meer ‘burgervriendelijke’ regeling.
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Voor wie door de bomen het
digitale bos niet meer ziet...
Ons is gebleken dat er nogal wat misverstand is over de digitale netwerken die momenteel
in Zesgehuchten operationeel zijn. Vandaar dat wij er drie uitlichten met hun specifieke
doelstelling:
1. Ons Platform TV Zesgehuchten: buurtplatform, dat de gemeente heeft aangekocht
om het zogeheten “wijkgericht werken” (waarvoor langjarig beleid is uitgestippeld)
te bevorderen. Dit platform biedt de mogelijkheid om de burgers onderling te laten
communiceren. Neem een kijkje op: https://www.onsplatform.tv/zesgehuchten/.
2. Nextdoor Zesgehuchten: ook een buurtplatform, dat beoogt bewoners op
buurtniveau aan elkaar te koppelen. Bijvoorbeeld voor het uitlenen van
tuingereedschap, uitwisselen van recepten of oproepen en vragen. Zie:
https://zesgehuchten.nextdoor.nl/login/?next=/news_feed/.
3. Whatsapp: buurtpreventiesysteem. Digitaal communicatiesysteem dat faciliteert
dat kleine groepen bewoners (buurt/straat) afspraken maken over het waken over
elkaar en elkaars eigendommen. Hieronder meer hierover.
Alle drie netwerken zijn gratis. U dient zich wel te registreren.

Buurtpreventiemiddel Whatsapp
klaar voor uitrol in Zesgehuchten
De BZ heeft de gemeente afgelopen voorjaar verzocht om Whatsapp te gaan inzetten als
instrument op het gebied van buurtpreventie. Op veel plaatsen in Nederland wordt dit
middel succesvol ingezet om als buurt met elkaar te communiceren over verdachte
omstandigheden. Inmiddels is ons verzoek gehonoreerd. De Whatsapp-borden en
raamstickers zijn gearriveerd en gemeentelijke digitale informatie is beschikbaar.
Heeft u interesse om een Whatsapp-netwerkje op te zetten? Wendt u zich dan tot een
zogeheten gebiedsregisseur. Dat zijn voor Zesgehuchten Karen Denton,
k.denton@geldrop-mierlo.nl en Adri Matheussen, a.matheussen@geldrop-mierlo.nl.
De precieze markering met borden is nog punt van overleg. Insteek is een woud aan
borden te voorkomen, ook al omdat het “afschrikkings-effect” dan wellicht verloren gaat.
Voor de digitale informatie zie: www.geldrop-mierlo.nl/actueel/nieuws/doe-mee-met-debuurtwhatsapp. Landelijk informatie kunt u vinden op de website http://wabp.nl/.

Voorontwerp bestemmingsplan brengt
“Jonkvrouw”-project stapje dichterbij
Het College van B&W heeft op 4 oktober de voor het bestemmingsplan “De Jonkvrouw”
verplichte onderzoeken afgerond. Hiermee komt het voorontwerp bestemmingsplan vrij
voor vooroverleg met de verschillende externe partijen. Uiteraard zal ook onze BZprojectgroep zich hierover buigen en eventueel kritische kanttekeningen voor het voetlicht
brengen. Hiermede komt het project weer een stapje dichter bij de uitvoeringsfase.
Vooruitlopend op het project zal nog dit jaar (in verband met nog beschikbare
overheidssubsidie) het spoortunneltje worden ingekort.
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Gemeente wijst alternatief van BZ voor
nieuwe wijze van inzamelen snoeiafval af
De gemeente heeft jarenlang in het najaar bladkorven geplaatst voor het deponeren van
bladafval van gemeentebomen. Omdat er echter ook veel ‘persoonlijk’ snoeiafval in werd
aangetroffen – wat de gemeente op extra verwerkingskosten kwam te staan – worden dit
najaar geen bladkorven meer geplaatst. In plaats daarvan worden de groencontainers 10
weken lang wekelijks gratis opgehaald: van 17 oktober t/m 23 december.
Diverse bewoners hebben de BZ naar aanleiding hiervan laten weten dat in hun straat erg
veel gemeentebomen staan, waar zoveel blad vanaf komt dat ze niet toe komen met 1
groencontainer per week, waarin ze immers ook het snoeiafval uit eigen tuin nog kwijt
moeten.
Ons verzoek aan de gemeente om het besluit te heroverwegen, ging gepaard met een
concreet (ander) voorstel: plaats tuinkorven van een behoorlijk fors formaat, waar zowel
blad- als snoeiafval gratis in gedeponeerd kan worden; zowel in het voor- als het najaar.
Met als extra argument: als bewoners gratis hun snoeiafval kwijt kunnen, kan dit mogelijk
ook helpen tegen verstening (lees: wateroverlast) van tuinen.
In een daarop volgend gesprek stelde de verantwoordelijk wethouder dat de gemeente
vooralsnog bij het huidige besluit zal blijven en naderhand gaat evalueren. Wel is mede
naar aanleiding van onze brief besloten dat bewoners van 17 oktober t/m 23 december
gratis bladafval (dus geen snoeiafval) bij de milieustraat kunnen inleveren. Ook zal de
gemeente vaker een veegwagen op pad sturen in de straten met veel gemeentebomen.
Men is niet bereid om dit najaar als aanvulling toch nog bladkorven in die straten te
plaatsen.
De Belangenvereniging blijft kritisch over de gekozen oplossing en hoort graag uw
ervaringen met de nieuwe aanpak in de praktijk.

Gemeente onderzoekt
stankoverlast slachthuis
De gemeente onderzoekt momenteel of het slachthuis op industrieterrein Emopad zich
houdt aan de geldende milieuvergunning. Dat hoorde de BZ toen zij, tijdens een gesprek
met de voor milieuzaken verantwoordelijke wethouder, de toegenomen stankoverlast
door het slachthuis aankaartte.
Tevens hebben wij gewezen op de onveilige situaties die manoeuvrerende vrachtauto’s
daar veroorzaken voor bezoekers van de milieustraat en het afleverpunt van goederen bij
Het Goed.

BZ: informeer over
borstel- en veegroutes
In het overleg met de voor milieuzaken verantwoordelijke wethouder hebben we ook
aangekaart of het mogelijk is om buurten vooraf te informeren over wanneer de borstelen veegroutes plaatsvinden. Hierover vindt binnenkort een vervolggesprek plaats.
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Herinrichting Smelen-gebied biedt
perspectief voor behoud zwembad
Zwembad De Smelen blijft voorlopig open, zo meldde de regionale pers een tijdje terug.
De gemeenteraad is na intern beraad weer “on speaking terms” met de eigenaar van het
zwembad, de firma Laco. Maar wat misschien nog wel belangrijker is: het College van B&W
en Laco geven elkaar tot de zomer van 2019 de tijd om een nieuw plan voor de
(her)inrichting van het gehele gebied op te stellen. Dat biedt perspectief voor behoud van
het zwembad in de verre toekomst.
De gemeentelijke “Leefkamer” bepleitte op 18 oktober j.l., tijdens een
‘leefkamervergadering’, de conceptovereenkomst tussen de gemeente en Laco kritisch te
bezien, maar wel zo snel mogelijk tot een goede overeenkomst te komen. Sluiting hangt al
jaren als een zwaard van Damocles boven het bad en het wordt tijd voor een duurzame
oplossing. Een oplossingsrichting die deze overeenkomst biedt, is het verder ontwikkelen
van het hele Smelen-gebied, waardoor mogelijk meer middelen vrijkomen om dit te
bewerkstelligen. De Leefkamer gaf aan nog de nodige vragen te hebben; de
verantwoordelijk wethouder zei die binnen twee weken te kunnen beantwoorden.
Deze inspanningsverplichting brengt met zich mee dat de inrichting van het gebied rond
(en met) het zwembad onderwerp van gesprek wordt. Alle reden voor de BZ om de vinger
aan de pols te (blijven) houden. Daarom heffen wij onze projectgroep “behoud van de
Smelen” voorlopig niet op, maar zal deze zich verder richten op die (her)inrichting. De BZ
hoopt dat een en ander zo snel mogelijk haar beslag krijgt, zodat er voor alle betrokken
partijen en verenigingen duidelijkheid komt.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende (alle op dinsdag):
Bestuur: 1 en 29 november, aanvang 20.00 uur.
Commissie verkeer: 6 december, aanvang 20.00 uur.
Commissie algemene zaken: 13 december, aanvang 19.30 uur.
Commissie milieu: 13 december, aanvang 20.30 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

