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Ledenvergadering steunt
beleid BZ-bestuur voluit
Jullie zijn goed bezig, ga zo door! Dat was de breed gedeelde conclusie van de
jaarlijkse algemene ledenvergadering, die onlangs plaatsvond. Zoals te doen
gebruikelijk legde het bestuur rekening en verantwoording af over het gevoerde
beleid – en werd vooruitgeblikt op de prioriteiten in het nieuwe verenigingsjaar. We
kregen alom bijval.
Het BZ-bestuur werd herkozen, een opsteker om er weer een jaar voluit ‘tegenaan’ te
gaan. Jammer is, dat het niet lukte de openstaande vacature in te vullen. Vandaar
alsnog een oproep aan de thuisblijvers: denk eens na over een (aspirant)
lidmaatschap. Loop eens een jaartje met ons mee en ervaar hoe goed het voelt om
je in te zetten voor het wel en wee van je directe omgeving. Okay, het kost je een
paar uurtjes per maand. Maar daar krijg je veel voor terug: nieuwe contacten,
nieuwe inzichten en – hoewel dat vaak enig doorzetten vraagt – nuttige resultaten
voor je eigen leefomgeving.
BZ-contributie blijft
wat het al 20 jaar is
De krant, vakbond, (sport)club of wat dan ook; waar u ook een trouw lid van bent,
de contributie is geleidelijk omhoog gegaan. Met één uitzondering: de
Belangenverenging Zesgehuchten. Twintig jaar geleden kostte het lidmaatschap vijf
gulden. Vandaag is dat € 2,27, ofwel: hetzelfde als toen we begonnen. En daar zijn
we niet minder hard voor gaan werken, noch bereiken we minder. Kortom: al twintig
jaar biedt de BZ veel voor een beetje. Nog geen lid? Zet die stap. Wel lid, maar nog
niet betaald voor het nieuwe verenigingsjaar? Schrijf dat luttele bedragje nu over –
en vergeet uw naam en adres niet te vermelden.
Aanpak drempels
Laan van Tolkien
De commissie Verkeer heeft bij de gemeente herhaaldelijk aangedrongen op
aanpassing van de vele drempels in de Laan van Tolkien. De gemeente heeft
inmiddels een evaluatie laten uitvoeren en ondersteunt onze conclusies. Een plan om
de drempels aan te passen is nu in voorbereiding. Onze verwachting is, dat het
sluipverkeer door Fangorn en Galadriel door een vlottere doorstroming over de Laan
van Tolkien zal afnemen. Mocht dat niet zo zijn, dan zullen we zeker aandringen op
maatregelen in genoemde straten.
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Oud-bestuurslid BZ
plotseling overleden
Met verslagenheid namen wij kennis van het volkomen onverwachte overlijden van
ons oud-bestuurslid Joop Camerlink op 77 jarige leeftijd. Tot voor kort was Joop de
drijvende kracht achter onze inspanningen om de veiligheid in onze gemeenschap te
verbeteren. Als voormalig leidinggevende van de vroegere Bescherming
Burgerbevolking (BB) was hij beter dan wie ook thuis in rampen- en
calamiteitenplannen. Wegens gezondheidsproblemen moest hij vorig jaar helaas uit
het bestuur treden. Joop was en bleef een bezielend lid van de BZ. Met hem is een
gewaardeerd en betrokken buurtbewoner heengegaan. Joop bedankt!
KPN-gids bij overstap naar
Ons Brabant Net in de fout
Bent u klant van Ons Brabant Net en heeft u recent de nieuwe telefoongids van KPN
ontvangen? Dan raden wij u aan eens goed te kijken of u / uw telefoonnummer
daarin vermeld staat. Leden maakten ons erop attent, dat zij niet zijn opgenomen,
hoewel zij daar bij de overstap naar Ons Brabant Net wel om gevraagd hebben.
Andersom - u wilde geen vermelding, maar staat er toch in – schijnt ook voor te
komen. Staat u ten onrechte niet of wel vermeld in de KPN-telefoongids? Laat het
ons weten op het welbekende e-mailadres. Dan zullen wij collectief aan de bel
trekken.
Gemeente wekt ‘valse hoop’
met hondenpoepbestrijding
Met de aanstelling, alweer even geleden, van enkele ‘bijzondere
opsporingsambtenaren’ (BOA’s) heeft de gemeente ‘valse hoop’ gewekt. Althans,
voor zover het de bestrijding van de overlast door hondenpoep betreft (voor de
goede orde: de BOA’s letten ook op parkeer- en milieuovertredingen).
Uit het gemeentelijk jaaroverzicht blijkt dat in 2007 acht en in 2008 twaalf
‘hondenpoep’-overtreders werden geverbaliseerd. Onze conclusie: beschamend
weinig - de aanstelling van BOA’s is voor dit probleem kennelijk geen oplossing.
In hetzelfde overzicht lezen we dat preventie een hoger doel is dan bestraffing. Okay,
maar is daar sprake van? Niet of nauwelijks. De dagelijkse praktijk is dat de overlast
onverminderd groot is en onwelwillende hondeneigenaren weinig te vrezen hebben.
De BZ blijft aandringen op maatregelen die wel effect hebben. Zoals controle in
burger buiten reguliere kantoortijden. Bij parkeerovertredingen blijkt dat prima te
werken….
Scherm vermindert
lichthinder golfclub
De golfclub lijkt een oplossing te hebben gevonden voor de hinder van een lichtmast
nabij het clubgebouw. De felle lichtbundel veroorzaakte al enige tijd hinder
(verblinding) voor verkeer dat over de Rielsedijk richting Geldrop reed. De BZ heeft
de klachten in goed overleg met de golfclub besproken. Nadat vast kwam te staan
dat het anders richten van de lichtbundel onvoldoende zoden aan de dijk zette, werd
een afschermdoek geplaatst. Dat lijkt nu wel te helpen. Golfclub, bedankt voor de
medewerking!
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Deel van Zesgehuchten doet
mee aan pilot ‘Buurtproject’
De BZ en de gemeente zijn het in grote lijnen eens geworden over de aanpak van
een ‘pilot’ voor een buurtproject in een deel van Zesgehuchten. Een gemeentelijke
enquête is daarvoor de eerste stap. De bewoners in het betreffende gebied zijn
inmiddels uitgenodigd daaraan deel te nemen.
De pilot Woon en Leefomgeving komt erop neer, dat de gemeente op basis van een
risico-inventarisatie eventuele ongenoegens in de buurten gestructureerd, snel en
adequaat gaat oplossen. Omdat deze doelstelling perfect past in de BZ-agenda,
nemen wij de handdoek graag samen met de gemeente op. Waarbij wij het voor lief
nemen, dat de gemeente niet – zoals wij voorstelden - heel Zesgehuchten als
‘proefgebied’ wil aanwijzen, maar in eerste instantie pakweg de helft.
Wij zullen de genoemde enquête samen met de gemeente analyseren en
interpreteren om tot de gewenste vervolgstappen te komen. Al met al een uitgelezen
kans om ons woon- en leefklimaat naar een nog hoger niveau te tillen.
Schoonmaakactie 2009
Beekweide Noord en Zuid
Op zaterdag 21 maart 2009 heeft het Buurtpreventieproject Beekweide-Zuid weer
haar jaarlijkse schoonmaakactie gehouden. Alweer de elfde op een rij! Met een tiental
buurtbewoners is driekwart kuub afval opgehaald.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ vinden op de navolgende data plaats:
bestuur: donderdag 23 april, donderdag 14 mei, donderdag 28 juni; commissie
verkeer: donderdag 7 mei; commissie algemene zaken: donderdag 18 juni;
commissie milieu: donderdag 11 juni.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan
het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
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BZ geeft voormalige gemeente
Zesgehuchten haar vlag terug
De Belangenvereniging Zesgehuchten geeft binnenkort vervolg aan de mooie traditie
om in lustrumjaren – de BZ bestaat dit jaar twintig jaar! – een bijzonder cadeau aan
te bieden aan de gemeenschap: op zondag 17 mei worden, tijdens een voor iedereen
toegankelijke bijeenkomst, vlaggen met daarop het enig-echte gemeentewapen van
de destijds zelfstandige gemeente Zesgehuchten aangeboden aan o.a. het Gilde St.
Joris en aan het 60-jarige muziekkorps Euphonia. De overdracht zal plaatsvinden op
kerkplein in het hart van onze wijk. De aanvang is om 11.00 uur.
Net als in de aanloop naar eerdere lustra vroegen wij u om voorstellen voor een
passend geschenk. Alle suggesties afwegend, heeft onze feestcommissie ervoor
gekozen een historisch juiste vlag van de voormalige, zelfstandige gemeente
Zesgehuchten te laten ontwerpen. De commissie: “Hierin zitten de kleuren van het
oorspronkelijke gemeentewapen, welke afkomstig is van het zegel van de
schepenbank van Heeze-Leende en de sterren die voor Zesgehuchten bij het diploma
van 16 juli 1817 werden bevestigd. Eveneens bevat het de drie hoorns met
zilverbeslag uit het wapen van de heren van Heeze, Leende, Zesgehuchten uit het
huis Horne."
Vlag van Zesgehuchten
aanschaffen? Dat kan!
Wilt u als privépersoon, vereniging, bedrijf of
instelling de enig-echte vlag van de vroegere
gemeente Zesgehuchten ook wel in uw bezit
hebben? Dat kan, mits u snel bent. De BZ heeft een aantal extra exemplaren laten
maken, die we voor een zacht prijsje aan snelle beslissers aanbieden. De vlag is van
goede kwaliteit, afmeting 100 x 150 centimeter. Kleuren: geel, blauw en rood.
Uitsluitend op voorinschrijving te bestellen bij een van onze bestuursleden. Lever de
antwoordstrook onder aan deze pagina bij het secretariaat of bij een van de
bestuursleden in, dat is voldoende. Contante betaling bij levering (in de week van 17
mei): € 16,00 voor leden en € 18,27 voor niet-leden (inclusief lidmaatschap van de
BZ voor 2009).
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten
Antwoordstrook
-----------------------------------------------------------------------------------------------Ik bestel ...................(aantal) vlaggen van Zesgehuchten van 100 x 150 cm
à € 16.00 als lid van de BZ
Ik bestel .................... (aantal) vlaggen van Zesgehuchten van 100 x 150 cm
à € 18.27 incl. lidmaatschap BZ voor 2009.
naam .....................................................
adres .....................................................
telnr. .....................................................

