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Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de
Belangenvereniging Zesgehuchten

BZ benoemt twee ereleden
De Belangenverenging Zesgehuchten heeft medio januari jl. haar 10-jarig bestaan op de
nieuwe locatie aan het Tournooiveld uitbundig gevierd.
Het eerste, serieuze gedeelte, bestond uit de algemene ledenvergadering, waar - naast de
gebruikelijke onderwerpen - het voorstel ter tafel kwam om
twee leden tot erelid te benoemen. Nadat het tweetal met een smoes uit de vergadering was
weggelokt, werd dit voorstel unaniem aangenomen.
In het tweede, feestelijke gedeelte van de vergadering werd het tweetal in het bijzijn van vele
prominente gasten tot erelid benoemd. Joop Dirkx en Louk
van den Wildenberg, gefeliciteerd! Jullie hebben je nu al bijna tien jaar met ijver ingezet voor
de Zesgehuchtense burgerij; het erelidmaatschap is jullie
van harte gegund.
BZ voorziet in een duidelijke behoefte
Voorzitter Henk Bos stond tijdens de ledenvergadering even stil bij tien jaar BZ. Volgens hem
is de onderlinge samenwerking en die met externe instanties
altijd bijzonder goed geweest. Wel betreurt hij, dat er nog geen zekerheid is over een
verjaardagsgeschenk voor de gemeenschap. Het BZ-bestuur denkt
aan plaatsnaambordjes, die de oorspronkelijke gemeentegrenzen weer moeten gaan markeren.
De gemeenteraad aarzelt nog, maar volgens Henk Bos is
de kans dat er van die kant medewerking komt de laatste tijd toegenomen. Hij stelde vast, dat
de BZ na tien jaar van grote inzet niet meer is weg te
denken. "Na vijf jaar hadden we een voet tussen de deur; nu, na tien jaar kunnen we zeggen:
we gaan niet meer weg; de BZ voorziet in een duidelijke
behoefte."
BZ op Internet
De BZ heeft een homepage geopend op Internet. Onder het motto "De BZ altijd bij de tijd"
gaan we dus ook het wereldwijde web op. Dat geeft de
mogelijkheid om via elektronische weg vragen te stellen aan en informatie op te vragen bij de
BZ. Daarnaast kan ook de BZ vragen aan u stellen en wordt
het in principe zelfs mogelijk om mee te vergaderen zonder uw woning te verlaten. Na een
jaar zullen we het Internet-initiatief evalueren. U vindt ons op:
home.wxs.nl/~bvzesgehuchten.

"De BZ al tien jaar bij de tijd"
De BZ heeft voor de toekomst een aantal heldere doelen voor ogen:
- deelname aan discussies over de samenvoeging met andere gemeenten (op basis waarvan de
BZ haar standpunt zal bepalen);
- opstellen buurtbeleid voor zowel jongeren als ouderen;
- verbeteren infrastructurele voorzieningen;
- natuur- en milieubeleid in en rond Zesgehuchten;
- integratie van 'oude' en 'nieuwe' bevolkingsgroepen;
- belangenbehartiging in de ruimste zin des woords.
Henk Bos stelde vast dat de BZ al tien jaar 'bij de tijd' is. Om dit te benadrukken kreeg iedere
bezoeker van de algemene ledenvergadering na afloop een
klokje met de tekst ' De BZ al tien jaar bij de tijd' mee naar huis.

Bestuur bedankt Jannie Houtman
Het BZ-bestuur heeft na de algemene ledenvergadering helaas afscheid moeten nemen van
Jannie houtman. Jannie heeft door drukke werkzaamheden
elders haar functie in ons bestuur moeten neerleggen. Ze heeft verschillende grote projecten
getrokken, waaronder de totstandkoming van de nieuwe
Ganzebloemschool, de peuterspeelzaal in Genoenhuis en diverse groen- en
speelvoorzieningen. Jannie, bedankt voor je inzet. Haar opvolger in het
bestuur, Hans Timmermans, wensen wij veel succes toe.
Bestuursleden
Henk Bos Zaailand 6 2858810 Voorzitter
Adriaan van de Velde Rielsedijk 34 2851520 1e Secretaris
Hans de Greef Laan van Tolkien 92 2854843 Penningmeester
Jan de Vries Elendil 93 2852780 Vice-voorzitter
Mieke Campman Nimrodel 19 2850913 2e Secretaris
Joop Camerlink Zomerland 15 2859299 Bestuurslid
Jan Feijen Drossaardstraat 35 2860556 Bestuurslid

Ivo Rothuizen Papenvoort 96 2852916 Bestuurslid
Hans Timmermans Koninginnestraat 2 2869696 Bestuurslid
Louk van de Wildenberg Genoenhuizerweg 3 2855957 Bestuurslid
BZ wil aanpassing plan Buitengebied
De BZ heeft schriftelijke kanttekeningen geplaatst bij het conceptvoorontwerp
bestemmingsplan Buitengebied. Daarin herhaalt de BZ haar standpunt dat er
genoeg gebouwd is in het buitengebied; dat geldt ook voor de Rielsedijk. Verder vraagt de BZ
zich af of een modelvliegterrein op zeer korte afstand van
een natuurreservaat wenselijk is; dezelfde vraag wordt gesteld ten aanzien van een kwekerij
ten noorden van het Eindhovens kanaal (weidevogelgebied).
Tenslotte vraagt de BZ om betere bescherming van het beekje De Rielse Loop tussen
woonwagenkamp en sportterrein.
Nieuws uit commissie verkeer- De BZ heeft de gemeente gevraagd iets te doen aan de gevaarlijke situatie nabij De
Ganzebloem (Saruman/Palantir). De verkeerswerkgroep van de
school had een dergelijk verzoek al eerder gedaan.
- Een ander verzoek aan de gemeente betreft het plaatsen van een wijkaanduidingsbord langs
de Eindhovenseweg. Weggebruikers die niet bekend zijn
in Geldrop, zullen zo'n bord - zoals er wel een staat nabij de Boerenbond - zeker toejuichen.
- Hoe lastig het is om voor alle bewoners van Zesgehuchten tot volle tevredenheid te werken
bleek uit een telefoontje van een bewoner uit de
Bronzenwei. De beller gaf te kennen niet gelukkig te zijn met de drempels in Tarweland.
Deze zijn er gekomen nadat de commissie verkeer middels een
enquête de mening van de bewoners had gepeild. Met de uitslag van deze enquête onder de
arm is toen naar het gemeentebestuur gestapt om een en
ander gerealiseerd te krijgen. De mening van de beller is dan ook voor kennisgeving
aangenomen.
- Het verkeersveiligheidsplan houdt de gemoederen aardig bezig. De commissie verkeer heeft
dan ook nog geen definitief standpunt in kunnen noch
willen nemen. Na onze inspraak in de commissie ROV bleek dat de aanwijzing van de
(voorlopige) verkeersaders de meeste vraagtekens heeft
opgeroepen. De gemeente heeft inmiddels laten weten nog niet over te gaan tot aanwijzing
van een definitieve verkeersader in Zesgehuchten. Voorlopig
wordt volstaan met de aanwijzing van Troubadourstraat, Tournooiveld, Hertogenlaan,
Smulderstraat, Papenvoort als voorlopige verkeersader.
- De commissie verkeer heeft de tekening van het nieuw fietspad langs de Gijzenrooiseweg op
het gemeentehuis bekeken. Helaas bleek daarop niet te
zien hoe het geluidscherm precies geplaatst gaat worden. De commissie verkeer is op nader
onderzoek uit geweest en heeft zich kunnen vinden in de
plannen zoals deze nu voorliggen.

De commissie is bereid medewerking te verlenen aan een door de werkgroep Verkeer en
Vervoer van Duurzaam Geldrop te organiseren fietstocht
langs knelpunten in Geldrop. Overigens zal de commissie verkeer ook nog een eigen tocht
organiseren op Zesgehuchten met de specifiek
Zesgehuchtense aspecten.

Veiligheid in Geldrop
Ter gelegenheid van het afscheid van de heer van Broekhoven van de gemeente Geldrop werd
er op 10 maart jl. een forumdiscussie georganiseerd met als thema: veiligheid
in Geldrop. Aan het rapport dat daar ter sprake kwam, heeft de BZ meegewerkt. De BZ dringt
aan op concrete maatregelen die de veiligheid verbeteren; dat is belangrijker
dan 'geneuzel' over structuren en organisatiemodellen.
Sportzaal in Genoenhuis geen overbodige luxe
Het verzoek om een sportzaal in Genoenhuis is onlangs aan de kant geschoven. Volgens de
gemeenteraad is er sprake van overcapaciteit in Geldrop; een sportzaal erbij
zou alleen maar tot (nog) meer leegstand leiden. De BZ ontkent dat niet, maar vindt het te
makkelijk de inwoners van Genoenhuis de dupe te laten worden van gebrekkige
planning. De gemeente heeft tot grootscheepse nieuwbouw in Genoenhuis besloten en had
moeten beseffen dat zo'n wijk voorzieningen nodig heeft. Een sportzaal is zo'n
voorziening, vinden wij.
Opmerkelijke uitspraken van raadsleden
In een commissievergadering wordt de BZ cryptisch 'de achtse politieke partij van Geldrop'
genoemd.
Een ander raadslid pareert wensen en voorstellen om situaties op Zesgehuchten te verbeteren
graag met 'er is op die plaats of in die omgeving al genoeg geld besteed'.
Fietspaden Beekweide
De BZ pleit al geruime tijd voor het asfalteren en verlichten van de (fiets)paden in de
Beekweide. Naar het zich laat aanzien zal hierover op zijn vroegst medio 1999 een
besluit kunnen worden genomen. De BZ hoopt dat een en ander voor het komende najaar in
kannen en kruiken is. Inmiddels is de gemeente wel op ons verzoek ingegaan
om de 'rotonde' op de Beekweide op te knappen; er is daar een klinkerbestrating aangelegd.
De Belangenvereniging Zesgehuchten voor en door de bewoners van Zesgehuchten

