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BZ helpt u te besparen
op uw energierekening
Ziek van die almaar stijgende elektriciteitskosten? De BZ kan u helpen de kosten te drukken.
Hoe? We hebben vier energie(verbruiks)meters aangeschaft, die u - als lid - gratis en voor
niets een tijdje mag lenen. Met zo'n apparaatje kunt u nagaan welke apparaten bij u thuis de
grote stroomverbruikers zijn. Misschien is het de oude koelkast of vrieskist. Of staat u er
versteld van wat het kost om de tv continu in de standbye te laten staan. Kortom: met de
energiemeter komt u erachter welke maatregelen zoden aan de dijk zetten - zodat u geld
overhoudt dat u aan leukere dingen kunt besteden.
Voor het uitlenen gelden een paar spelregels:
- bij interesse:stuur u ons een mailtje of bel ons secretariaat. Zijn alle meters uitgeleend, dan
komt u op een wachtlijst; zodra er een meter voor u beschikbaar is, hoort u dat van ons.
- u haalt de meter, inclusief gebruiksaanwijzing, op; het adres geven wij bij honorering van uw
aanvraag aan u door. Bij aflevering is 10 euro borg verschuldigd
- de uitleenperiode is twee weken (veertien dagen); binnen die tijd geeft u de meter terug op
hetzelfde adres als waar u hem heeft opgehaald. U krijgt de borg dan uiteraard terug. Bij
overschrijding van de uitleenperiode brengen wij 1 euro per dag in rekening
- bij het ophalen vragen wij u een kort formulier in te vullen (naam, adresgegevens etcetera)
en te ondertekenen, waarin u verklaart akkoord te gaan met deze spelregels.
Meedoen met deze 'meten = weten'- actie is echt een aanrader: degenen die er al mee
gewerkt hebben, zijn enthousiast - en hebben echt geld bespaard.

Algemene ledenvergadering
In februari jl. heeft de Belangenvereniging haar algemene ledenvergadering gehouden. Het
verslag daarvan treft u op de volgende pagina's aan.
De nieuwe bestuurssamenstelling is:
Henk Bos
(voorz.)
Adriaan v.d. Velden (secr.)
Hans de Greef
(penningm.)
Marc Haarler
(vice-voorz.))
Mieke Campman
(2e secr.)
Jan Feijen
(lid)
Piet Leenders
(lid)
Hans Timmermans (lid)
Louk v.d. Wildenberg (lid)

Zaailand 12
Rielsedijk 34
Laan van Tolkien 92
Smuldersstraat 20
Nimrodel 19
Hoog Geldrop 69
Poorterstraat 23
Koninginnestraat 2
Hofdael 154

Verslag algemene ledenvergadering Belangenvereniging Zesgehuchten d.d. 2 februari 2006
1.
Opening
Voorzitter Henk Bos opent de vergadering om 20.05 uur, heet de aanwezigen welkom en stelt
de bestuursleden voor.
Op de vraag van Henk Bos of er nog kandidaten voor een bestuursfunctie zijn, meldt de heer
Wim Hoefman dat hij graag eens van gedachten wil wisselen over een bestuursfunctie. Hij
stelt zich nu nog niet kandidaat.
2.
Mededelingen
• Henk vraagt of belangstellenden voor verspreiding van het infobulletin zich willen opgeven bij
Mieke (3 aanmeldingen ontvangen, not).
• De BZ is ook op zoek naar iemand die iets voor het onderdeel milieu zou kunnen betekenen.
• Het kunstwerk zal worden herplaatst. Was vorig jaar in april geplaatst, maar dezelfde dag al
vernield.
• Dit jaar 1510 leden.
• Een ieder heeft de agenda, het verslag van de alv van vorig jaar, financiële stukken en een
lijst van medewerkers kunnen pakken. Verzocht wordt de presentielijst te tekenen.
3.
Verslag algemene ledenvergadering d.d. 27 januari 2005
N.a.v. pag. 3: kijken naar alternatieven voor UPC, vraagt de heer Van Hout of er nog actie is
ondernomen. Antwoord: nee.
Het verslag wordt goedgekeurd en vastgesteld.
4.
Jaarverslag secretaris en diverse commissies
Het jaarverslag wordt uitgedeeld.
Henk meldt een greep uit de activiteiten die de BZ heeft ondernomen:
•
Regelmatig wordt overleg gepleegd o.a. met de gemeente. Er is frequent overleg met
de buurtbrigadier, dit heeft geresulteerd in een voorlichtingsavond. 3 Bijeenkomsten gehad in
de verschillende wijken binnen Zesgehuchten: Genoenhuis, Beekweide e.o., Bronzenwei e.o.
•
Bezwaar gemaakt tegen verdere bebouwing Rielsedijk. Sinds jaar en dag is de BZ
tegen verdere aantasting van het buitengebied.
•
Geprobeerd om bouw gymzaal bij de Ganzebloem te bespoedigen. Dit wordt nu
onderdeel van de nieuwbouw bij de Ganzebloem. Deze school is inmiddels te klein.
•
Een brief geschreven naar de hoofdinspecteur van politie over de inzet in de wijk van
de buurtbrigadier. Hij kan te weinig in de wijk aanwezig zijn in verband met andere
werkzaamheden. Toegezegd is dat er dit jaar meer tijd zal vrijkomen om in de wijk te
opereren.
•
Kunstwerk.
•
Inspraak hondenuitlaatroutes.
•
Bezwaar gemaakt tegen de komst van een graffitimuur aan het Tournooiveld. Met ons
vonden een aantal bewoners dit geen goed idee.
•
Verzoek ingediend om de ondergrond bij de skateramp aan te passen.
•
Bezig geweest met een plan tot aanpassing van speelgelegenheid in de
Koninginnenbuurt.
•
Verdiept in de problematiek van hangjongeren. Met name op het Zweegersplein was
hier last van. Het gevoel dat er door kontakt tussen de buurtbewoners, gemeente, politie en
jongeren veel bereikt is. Mogelijk komt er in deze buurt een buurtpreventieproject.
Hr. Boss: er zijn erg veel paaltjes in de wijk geplaatst, o.a. op Hertogenlaan en Hoog Geldrop.
De bewoners ergeren zich daaraan.
Marc Haarler: de paaltjes op Hoog Geldrop zijn geplaatst om het parkeren op het trottoir te
verminderen. De bewoners hadden al langer om matregelen gevraagd om het parkeren op
het trottoir tegen te gaan. De BZ heeft een enquête gehouden onder de bewoners van het
betreffende stuk op Hoog Geldrop. Circa 50% heeft gereageerd. Daarvan is er 1 voor en 1
neutraal. De rest is tegen de paaltjes. Deze uitkomst is aan de gemeente doorgegeven. Wij
wachten af wat zij van plan is. De paaltjes die geplaatst zijn bij de drempels, zijn vermoedelijk
om het rijden over het troittoir tegen te gaan.
Henk Bos: over de drempels horen we zowel negatieve als positieve geluiden. Op het forum
van onze website en via mail zijn al heel wat reacties ontvangen. De BZ gaat een
inventarisatie doen. De heer Hoefman vraagt ook het milieuaspect hierbij te betrekken, o.a.
het geluid voor wat betreft remmen en weer optrekken. Het leggen van 7 drempels binnen
1200 meter lijkt wel erg veel.

5.
Jaarverslag penningmeester; kascontrolecommissie
Mevrouw Van Rooijen leest namens de kascontrolecommissie (die naast haar bestond uit
mevrouw Roovers (Klaverland) en de heer Van Dijck (Gloin) ) een verklaring voor: de
boekhouding is akkoord bevonden. De commissie wil haar waardering kenbaar maken voor
het correcte werk van de penningmeester.
De penningmeester wordt décharge verleend.
Hr. Van Hout: op de balans 2005 staat ten onrechte een bedrag van 1.361 euro subsidie
vermeld. Dit bedrag is nog niet ontvangen. De heer Van Rooijen wil pleiten om dit bedrag wel
op de balans te laten staan: het klopt wel.
Hr. Van Hout: in 2005 was 1.500 euro begroot voor onderzoek kabel/tv/telefoon. Hij vindt het
vreemd dat hiervoor in 2006 slechts een bedrag van 1.000 euro is opgenomen. Hans de
Greef: het betreft hier slechts een reservering. Niet bekend is of er dit jaar wel iets mee gaat
gebeuren.
Hr. Van der Hijden vraagt om reëel te begroten: vorig jaar is 16.000 euro begroot aan
uitgaven. Uitgegeven is slechts 10.000 euro. De begroting kan dus wat lager zijn. Na de uitleg
van Hans de Greef dat dit jaar o.a. 4.000 euro is begroot als bijdrage in het herstel van het
kunstwerk, wordt geconcludeerd dat er dus inderdaad reëel is begroot.
De kascontrolecommissie voor komend jaar zal wederom bestaan uit mevrouw Roovers
(Klaverland), mevrouw Van Rooijen (Papenvoort) en de heer Van Dijck (Gloin).
6.
Voorstel handhaving hoogte contributie
Het voorstel tot handhaving van de huidige contributie ad minimaal € 2,27 wordt aangenomen.
Op de vraag van Henk Bos of men suggesties heeft om meer leden te werven komt het idee
om info over de BZ aan makelaars te geven. Dit heeft mogelijk meer effect dan iets bij
mensen in de brievenbus te gooien.
7.
Verkiezing bestuur
Joop Camerlink stelt zich niet herkiesbaar voor het bestuur. Henk Bos bedankt hem voor het
werk dat hij heeft verricht en overhandigt hem een cadeau. Joop Camerlink neemt kort het
woord: hij vindt het jammer dat hij terug moet treden; dit heeft echter te maken met een sterk
achteruit gaand gehoor.
De zittende bestuursleden hebben zich herkiesbaar gesteld. Er hebben zich geen nieuwe
kandidaten gemeld. Bij acclamatie wordt het voltallige bestuur herkozen.
8.
Na de pauze verwelkomt Henk Bos de gasten: een negental raadsleden en
wethouders van de gemeente, zoals aangetekend op de presentielijst. Binnen afzienbare tijd
vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Henk bedankt hen voor de prettige
samenwerking in de achterliggende periode. Het streven van de BZ is alles in goed overleg te
doen.
9.
Beleid 2006
•
Recent op onze website gevraagd naar de mening van de bewoners om meer
gebieden alcoholvrij te maken. Alcohol kan leiden tot vernielingen. Nu is alleen het gebied
rond het station alcoholvrij. Samenscholingen en vandalisme vinden ook vaak op andere
plaatsen plaats. De politie heeft niets in handen om op te treden. Daarom heeft de BZ aan de
gemeente gevraagd om meer gebieden alcoholvrij te maken.
•
Gymzaal Ganzebloem is een lang lopende kwestie. Vernomen dat deze nu wordt
geïntegreerd in de nieuwbouw bij de school.
•
Bezwaar gemaakt tegen verdere bebouwing Rielsedijk.
•
De BZ heeft een aantal energieverbruikmeters aangekocht en wil leden in de
gelegenheid stellen om zo'n apparaat in bruikleen te nemen.
•
Inrichting 30-km zones. We willen graag van de leden horen of dat allemaal zo
geweldig is gebeurd en of het anders had gekund. We willen de zaak gaan evalueren.
•
Op verzoek van bewoners Koninginnebuurt is er een verzoek gedaan voor andere
speelvoorzieningen aldaar.
•
Mogelijkheid open houden voor een multifunctionele ruimte in Genoenhuis. Mogelijk
zal hier in de toekomst behoefte aan zijn.
•
BOSE-studie. Een variant is om het verkeer via Zesgehuchten af te wikkelen. Bij de
aanleg van de Gijzenrooiseweg werd destijds gesteld dat dit een buurtontsluitingsweg moest
zijn. Hij moest geen doorgaand verkeer aantrekken.

•
Paaltjes Hoog Geldrop: waar deze goed voor zijn snapt niemand.
•
Kunstwerk zal er binnen afzienbare tijd weer staan.
•
Aan de politieke partijen zijn een aantal vragen gesteld. De antwoorden hierop
publiceren wij in een infobulletin.
Hr. Louman: hoe staat het met de komst van Albert Heijn. Wethouder Maasakkers: C1000
heeft haar eerder ingediende bezwaar 1,5 maand geleden ingetrokken. Op een
desbetreffende vraag van Henk Bos meldt hij dat Henk op 1 januari 2007 bij de nieuwe Albert
Heijn een kratje bier kan halen.
Wethouder Hoekman: afgelopen dinsdag is in de commissievergadering een krediet
gevoteerd voor de gymzaal.
Wethouder v.d. Tillaar: speelplan Koninginnebuurt is aan de commissie gepresenteerd. Gaat
de inspraak in; hoogstwaarschijnlijk in de week van 20.2. In de gaten houden.
Hr. v. Rooijen: wanneer gaat Jansen/Brekelmans weg? Wethouder Maasakkers: hier kan de
gemeente niets aan doen. Wel meldt hij dat de milieuvergunning is geweigerd.
Mw. v. Rooijen: de geluidsoverlast is tegenwoordig vele malen erger dan toen Brekelmans er
nog zat. Volgens Henk Bos zijn er normen waaraan men zich moet houden, bijv. m.b.t. het
laten draaien van de motor en het tijdstip van vertrekken. We kijken een en ander na.
Een bewoonster vraagt waarom de retourshop in de Coevering weg is. Deze was te klein voor
zoveel inwoners; daarom werd het een rotzooi. Wethouder Hoekman: zodra een supermarkt
een retourette begint trekt deze extra klanten. In Mierlo zijn er 2. In Geldrop wil niemand dat:
het zijn geen eigenaren van zaken. Als er één mee begint komen er meer omdat het extra
klanten trekt.
Een bewoonster vraagt wie er toezicht houdt op de kwaliteit van het leggen van trottoirs. Zij
heeft laatst gemerkt dat er op Hoog Geldrop trottoirs opnieuw gelegd worden, waarbij kapotte
stenen werden gebruikt. Wethouder Maasakkers: normaal gesproken wordt er controle
uitgevoerd als het werk opgeleverd wordt. Hij raadt aan het klachtennummer van de
gemeente te bellen als er iets is. Henk Bos: misschien is het handig als wij dit
klachtennummer op onze website zetten.
Wethouder Maasakkers: de gemeente heeft een bureau naar het openbaar vervoer in
Geldrop laten kijken. Er is besloten een enquête te houden onder de inwoners. Iedereen
wordt uitgenodigd om hieraan deel te nemen.
Een bewoner vraagt hoe hard er op het Tournooiveld gereden mag worden. Deze straat ligt
ingeklemd tusen 2 30 km borden: bij Emopad en Losweg. Er wordt hard gereden. Frans v.d.
Oord: er zijn landelijke richtlijnen voor de politie wanneer men gaat handhaven. Als een 30 km
gebied nog niet als zodanig is ingericht gaat de politie niet handhaven. Dit gebied is nog niet
als 30 km gebied ingericht. Als zich structureel meer dan 50% niet aan de snelheid houdt,
heeft het geen zin om te handhaven. Gehandhaafd wordt er pas als 80% van de
weggebruikers zich aan de snelheid houdt. Ook Papenvoort is nog niet volledig als 30 km
gebied ingericht. Wethouder Maasakkers: Papenvoort nabij Jansen/Brekelmans wordt pas
heringericht als op dit terrein woningbouw wordt gepleegd.
Hr. Hoefman: terugkomend op kwaliteit van aannemers en de controleurs van de gemeente:
als je nu bijv. over de Hertogenlaan loop zijn er sleuven waar je je nek over breekt.
Hr. Louman: wij klagen dat er te hard gereden wordt. Een deel van ons zelf rijdt te hard.
Mensen willen verschillende dingen. Je doet het nooit goed.
Hr. Boss zegt dat er vorig jaar is toegezegd dat de fietsenstalling in het centrum gratis zou
zijn. Een argument hiervoor zou zijn dat de politie teveel belast wordt met fietsdiefstallen.
Wethouder Maasakkers: nooit gezegd dat deze gratis zou zijn, hooguit in de proefperiode. In
de proefperiode is deze ook gratis geweest, dan weten mensen dat er een stalling is. Er is
een enquête gehouden onder gebruikers van de stalling. Daaruit bleek dat de meesten 20
cent een redelijk bedrag vonden. Hij heeft recent getallen gezien, waaruit blijkt dat het aantal
fietsdiefstallen is gedaald.
Frans v.d. Oord: in Zesgehuchten is er nog werk genoeg op het gebied van leefbaarheid en
veiligheid. Het afgelopen jaar gaf een enorme stijging van woninginbraken te zien. Het valt op
dat met name in de wijk waar het buurtpreventieproject is het afgelopen jaar niet een inbraak
is geweest. Complimenten voor het buurtpreventieproject. Hij pleit ervoor dat er wat meer van
dit soort projecten gaan komen. Met name in Genoenhuis is er een stijgende tendens wat
betreft criminaliteit in zijn algemeenheid.
10.
Rondvraag
Geen
11.
Sluiting
Henk Bos dankt de gasten van de politieke partijen voor het geven van antwoorden. Verder
dankt hij eenieder voor de aanwezigheid. De vergadering wordt om 22.05 gesloten.

