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Groengebied niet opgeven
voor asielzoekerscentrum
De BZ heeft grote bezwaren tegen de aanleg van een asielzoekerscentrum (AZC) tussen de
Eindhovenseweg en de Rielsedijk. We zijn tegen een AZC op die plaats, omdat we vinden dat de
laatste restjes groen tussen Geldrop en Eindhoven behouden moeten blijven. En dat vinden we al heel
lang. Om diezelfde reden hebben we ons steeds met hand en tand verzet tegen de bouw van nog
meer woningen langs de Rielsedijk en hebben we – met succes – geprocedeerd tegen de aanleg van
een golfterrein op die locatie.
Ondertussen blijven wij ons verbazen over de verwikkelingen rond het (tijdelijke) AZC. De manier
waarop de raadsleden in Mierlo en Geldrop elkaar in deze kwestie bejegenen, biedt weinig hoop op
een vruchtbare samenwerking in de toekomst. Erger is dat prangende vragen onbeantwoord blijven.
Welke rol speelt Philips, de grondeigenaar die kennelijk niet wil verhuren (aan de gemeente), maar
wel verkopen (aan anonieme personen met veel centen)? En hoe edel zijn de motieven van deze
vermogende onbekenden? Wij vinden dat de spelers in deze onverkwikkelijke affaire nog heel wat uit
te leggen hebben.
Beweging in zaak
geluidshinder A67
Het heeft even geduurd, maar er lijkt nu toch schot te komen in de kwestie geluidsoverlast
Genoenhuis. Onze bewering, dat er indertijd in strijd met de uitkomsten van het akoestisch plan is
gebouwd, is juist gebleken: enkele woningen staan, in strijd met dat plan, binnen de zogenaamde
geluidszone, een strook van 400 meter van de snelweg A67. Bovendien is uit metingen gebleken, dat
op diverse plaatsen de zogenaamde voorkeurswaarde overschreden wordt. Dat houdt in, dat de
gemeente juridisch gezien de plicht heeft maatregelen te nemen. De BZ is met de gemeente in
gesprek over de opties. We kiezen hierbij voor verbetering van het wooncomfort in de gehele wijk en
niet alleen voor individuele maatregelen. Te zijner tijd zal er door de gemeente een informatieavond
voor de bewoners worden belegd.
Erelid Joop Dirkx
doet stapje terug
Joop Dirkx (80), erelid van de BZ, heeft tijdens de bestuursvergadering van 22 november te kennen
gegeven dat hij een stapje terug moet doen. Zijn gezondheid laat niet toe, dat hij de vaak lange en
vermoeiende vergaderingen nog langer bijwoont. Wij zullen hem missen, maar hebben tegelijkertijd
groot respect voor al hetgeen Joop in de afgelopen jaren voor de BZ en Zesgehuchten heeft gedaan.
Dankzij de snelle communicatiemiddelen van vandaag kunnen en zullen we hem van alle
ontwikkelingen op de hoogte te houden. Joop, nogmaals bedankt; we zullen je niet vergeten.
BZ viert jubileum

met gemeenschap
De BZ bestaat komend voorjaar twaalf en een half jaar. Op 21 april willen we hierbij stilstaan met een
actief programma voor jong en oud. De werkgroep die een en ander voorbereidt, wil de feestelijkheid
combineren met een kennismaking met de vereniging en de Zesgehuchtense gemeenschap. Reserveer
deze datum in uw agenda als een happening voor het hele gezin.
Algemene ledenvergadering
BZ op donderdag 31 januari
De BZ houdt op donderdag 31 januari 2002 in het verenigingsgebouw aan het Tournooiveld haar
jaarlijkse algemene ledenvergadering. De avond zal weer uit twee delen bestaan: een formeel
gedeelte, waarin het bestuur verantwoording aflegt aan de leden en het beleid voor 2002 wordt
gepresenteerd en een informeel gedeelte, waarin de aanwezigen onder het genot van een drankje
wat na zullen praten. Wij rekenen op uw komst.
Nieuw bloed blijft
welkom in bestuur
Ook dit jaar stellen alle zittende leden van het BZ-bestuur zich weer kandidaat voor een volgend
verenigingsjaar. Laat mensen die ook wel eens zitting willen nemen, dit er niet van weerhouden zich
kandidaat te stellen. Nieuw bloed – jong of iets ouder – is goed voor elke vereniging, dus ook voor de
onze. Aarzel niet en stel je kandidaat. Aanmelden kan bij het secretariaat (schriftelijk of via e-mail) of
de zittende bestuursleden tot de aanvang van de algemene ledenvergadering.
Geschiedenis van Zesgehuchten 8
Bij de bouw van de Bronzenwei is het op diverse plaatsen noodzakelijk geweest om te heien om de
woningen een stevig fundament te geven. Vroeger zijn hier namelijk de leemlagen afgegraven en
werden er van de leem stenen gebakken in de ovens van de steenfabriek die er stond (de
‘steenoven’). Ook lag er een ‘renbaan’, een wielerbaan waarop met stevige racefietsen wedstrijden
werden verreden. Bij slecht weer kon worden getraind op de ‘hometrainer’ in een van de vele cafées,
tegenover de huidige garage Aarts. In dit café werd ‘Trap met Lust’ opgericht.
Milieutip
Medicijnen zijn er om ons beter te maken, maar het milieu wordt er ziek van. Want in medicijnen zit
een grote verscheidenheid aan chemicaliën, die – hoewel ze mensen van kwalen af kunnen helpen - in
wezen giftig zijn. Spoel overtollige en oude medicijnen daarom nooit door de gootsteen. Lever
poeders, pillen en dranken in bij de apotheek. Of geef ze als klein chemisch afval af bij de chemocar
of de gemeentewerf aan het Emopad.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: 10 januari; commissie verkeer: 17
januari; commissie milieu: 7 februari; commissie algemene zaken: 28 februari.
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld
10 (ingang Rederijkerstraat), aanvang 20.30 uur. Mocht u een vergadering willen bijwonen dan doet u
er goed aan om tevoren even bij het secretariaat te informeren of de betreffende vergadering
daadwerkelijk doorgang vindt.

Het bestuur van de BZ wenst u en de uwen zeer
prettige feestdagen en een heel goed en gezond 2002.

