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‘Ook Zesgehuchtense zaken meenemen in toekomstvisie’
De gemeente Geldrop moet in de gedachtenwisseling over de ‘Toekomstvisie Geldrop
2015’ ook specifiek-Zesgehuchtense onderwerpen meenemen. De BZ heeft het
gemeentebestuur daartoe concrete voorstellen gedaan. Uiteraard was de BZ op alle
discussieavonden van de partij. Op de avond, waarop de thema’s cultuur, sport en
recreatie centraal stonden, werd de wenselijkheid van een multifunctionele ruimte in
Genoenhuis weer eens aan de orde gesteld. En verder werd het gemeentelijke
ouderenbeleid op de agenda gezet.
De discussieavonden leverden veel noemenswaardige feiten en ideeën op. Zo werd
gesteld, dat het openbaar vervoer in Noord-Brabant slechts vijf procent van het totale
vervoer omvat. Gebruikers van het openbaar vervoer zouden voor de helft van de
exploitatiekosten van het openbaar vervoer opdraaien. Om de verbinding met
Eindhoven te verbeteren werd o.a. gepleit voor een 15-minuten dienst per ‘light-rail’
en om een directe snelbusverbinding. Ook de noodzaak van een oost-tangent in het
snelwegennet, die mogelijk Geldrop kan ontlasten, werd ter sprake gebracht.

Bronzenwei wacht nog op meer groen en speel
De wijk Bronzenwei wacht nog steeds op verbetering van de groen- en
speelvoorzieningen. De BZ wilde deze kwestie aan de orde stellen in het periodieke
wethoudersoverleg, dat echter werd verzet. Ook in het beoogde overleg met de
fractievoorzitters van de Geldropse politieke partijen zal de kwestie naar voren
worden gebracht.

Ledenvergadering ‘03 werpt schaduw vooruit
Onder het motto ‘beter te vroeg dan te laat’ staan wij nu al even stil bij onze
eerstvolgende Algemene Leden Vergadering (ALV). Daar zal o.a. een voorstel tot
gedeeltelijke wijziging van het Huishoudelijke Reglement (behorende bij de statuten
van de BZ) aan de orde komen. De wijzigingen zijn vooral bedoeld als actualisering:
ze zullen niet tot een faliekant andere manier van werken leiden. Vanaf 1 januari
liggen de wijzigingen op ons secretariaat ter inzage.
De ALV is ook hét moment voor wisselingen in bestuur en commissies. Inwoners van
Zesgehuchten, die ervoor voelen zich in te zetten voor het wel en wee in dit deel van
Geldrop, roepen wij van harte op zich aan te melden. Hoewel alle zittende
bestuursleden herkiesbaar zijn, is nieuw bloed voor elke vereniging goed: dat leidt tot
nieuwe, frisse ideeën. Naast voor het bestuur kan men zich ook aanmelden voor een
van onze drie vakcommissies: Algemene Zaken, Verkeer en Milieu.

Voorbarige voorrangsmaatregelen Zomerland
De gemeente Geldrop is ten aanzien van de realisering van een voorrangsregeling op
Zomerland (Bronzenwei) overijverig, of beter: voorbarig, te werk gegaan. De borden
en lijnen werden aangebracht nog vóór de bezwaartermijn was verstreken. De BZ is
van oordeel dat de op- en aanmerkingen op de door de gemeente gerealiseerde
oplossing niet serieus worden genomen. Diverse leden hebben gaten geschoten in de
argumentatie van de gemeente om Zomerland aan te merken als doorgaande
fietsroute.

Petje af voor aanpassing fietspaden in Genoenhuis
Geldrop heeft met de aanpassing van de fietsvoorzieningen van en naar basisschool
De Ganzenbloem (Genoenhuis) goed werk geleverd. Dit concludeert de commissie
Verkeer van de BZ mede op basis van het oordeel van de ouderwerkgroep Verkeer
van deze basisschool. Enige tijd geleden werden de gemeentelijke plannen met de
Zilverlei en andere fietsverbindingen ter plaatse toegelicht. De aanwezige
buurtbewoners kregen daar volop de gelegenheid hun zegje te doen. Zo pleitten de
bewoners van Gandalf voor het behoud van voldoende groen en gingen er stemmen
op niet te beknibbelen op parkeerplaatsen. Ook de situatie bij De Hobbit en
conflictsituaties tussen fietsers en voetgangers werden onder de aandacht gebracht.
De voorstellen werden op bevredigende wijze in het uiteindelijke ontwerp
meegenomen. Het hele fietspad, dus van Emopad via Aragorn en de school naar
Saruman zal voortaan Zilverlei heten.

Bewoners afwijzend over nieuwbouw aan Rielsedijk
De bewoners van de Rielsedijk staan afwijzend tegenover de gemeentelijke plannen
om in de huidige vorm in het gebied tussen de (oostzijde van de) Gijzenrooiseweg en
de (zuidzijde van de) Rielsedijk een nieuwbouwplannetje te realiseren.
Burgemeester en wethouders besloten onlangs voorrang te geven aan wijziging van
het bestemmingsplan Rielsedijk. Deze wijziging moet de bouw van vijf particuliere
woningen aan het eerste gedeelte van de Rielsedijk (dat is: het dichtst bij het
kerkplein, links van de Rielsedijk) mogelijk maken.
Tijdens een infoavond hierover bleken de meeste bewoners afwijzend over de
plannen. Als argumenten werden het vrije zicht op het achterliggende buitengebied
en ongewenste extra verkeersdruk op de (als fietsroute veelgebruikte) Rielsedijk
genoemd. Een door de BZ georganiseerde bewonersbijeenkomst leidde tot de
conclusies dat de beoogde nieuwbouw niet past bij de bestaande bebouwing, te hoog
is en het landelijke karakter van het gebied schaadt.
De BZ heeft deze zienswijze aan de gemeente kenbaar gemaakt.

‘Check milieugevolgen van vergroting plassen’
Alvorens wordt overgegaan tot vergroting van plassengebied De Smelen moet
duidelijk zijn wat de consequenties zijn voor de flora en fauna in de omgeving. Dat is

de mening van de BZ over het ontwerp-bestemmingsplan De Smelen 2. Dat plan
maakt o.a. een vergroting van de plassen mogelijk. Omdat dit tot meer verdamping
zal leiden, zijn (negatieve) consequenties voor de flora en fauna in het natuurgebied
aldaar niet uit te sluiten. De BZ heeft de gemeente daarom eerst om een grondig
onderzoek naar de gevolgen gevraagd.

‘Aanpak jeugdoverlast kan hulp van bevolking prima gebruiken’
Gemeente, jeugd- en jongerenwerk, Brede Welzijns Instelling (BWI) en politie doen er
alles aan de overlast door jongeren in Geldrop binnen de perken te houden. Het
‘stappenplan’ dat daarbij wordt gehanteerd, blijkt over het algemeen goed te werken.
Dat zegt Gerrit van Halteren, die als wijkagent goed op de hoogte is van de jeugd- en
jongerenproblematiek in Zesgehuchten. Maar, waarschuwt Gerrit, de officiële
instanties kunnen geen ijzer met handen breken. Omdat zij het niet alléén kunnen
doet hij voor het verder verbeteren van de resultaten hij een beroep op de Geldropse
bevolking
Hoe de bevolking kan helpen? Enerzijds door enig begrip te tonen voor het gedrag en
de behoeften van onze opgroeiende jeugd. Dat voorkomt dat de toch al zwaar belaste
politie voortdurend wordt lastiggevallen met akkefietjes. En anderzijds zou het goed
zijn als de bewoners zo gedetailleerd mogelijke informatie geven bij meldingen van
vermeende ‘ontsporingen’ door jeugdigen.
Volgens Gerrit van Halsteren heeft de politie veel méér om handen heeft dan het
bestrijden van jeugdoverlast alleen. "In onze afdeling", zegt hij, "hebben we te maken
met 3000 (!) aangiftes van misdrijven per jaar. Dat varieert van zedenmisdrijven tot
winkeldiefstallen en van woninginbraken tot ernstige geweldsmisdrijven. En we
hebben nog steeds honderden aanrijdingen per jaar, met alle verkeersopstoppingen
van dien. De zogenaamde ‘prioriteit 1 meldingen’ (waarbij de veiligheid en/of de
gezondheid van het publiek in het geding is) gaan altijd voor welke overlastmelding
dan ook."
Jeugdoverlast, hoe vervelend die voor sommige mensen ook kan zijn, heeft daardoor
niet altijd de hoogste prioriteit.
Stappenplan jeugdoverlast
Het ‘stappenplan’ dat ten aanzien van jeugdoverlast wordt gehanteerd, is erop gericht
‘passende’ maatregelen te nemen. Het werkt globaal als volgt:
* STAP 1: de gesignaleerde groepen worden actief benaderd door de
jeugdgroepwerkers. Lukt het om afspraken te maken over gedrag etcetera en worden
die vervolgens ook nageleefd, dan wordt de groep (door de politie) met rust gelaten;
* STAP 2: groepen die zich niet aan de afspraken houden, worden eerst gedurende
enige tijd aangesproken en in de gaten gehouden (door jeugdwerkers en/of politie).
Op bekende hangplekken worden op vooraf vastgestelde tijdstippen en ad hoc
controles uitgevoerd (circa drie keer per week, door twee agenten). In de meeste
gevallen werkt dat prima.
* STAP 3: groepen die zich niets aantrekken van de jeugdwerkers en/of niets met hen
van doen willen hebben, worden door de politie repressief gecontroleerd. Voorwaarde
is, dat het gaat om ernstige overlast. De politie hanteert een top-5 van

overlastplaatsen. Het gaat om plaatsen waar aantoonbaar ernstige overlast wordt
veroorzaakt. Ernstige zaken zijn geweld; bedreiging, intimidatie en/of schelden;
gevaarlijk rijgedrag; langdurige geluidsoverlast etc. Veel minder erg zijn hard praten,
komen en gaan van jongeren, pronkgedrag etc. Verder kan de overlast per locatie
verschillend zijn: op het Toernooiveld kunnen groepen jongeren zich meer
permitteren dan in woongebieden, zoals het Zweegersplein en de Dwarsstraat.
Melding van jeugdoverlast
Om een inschatting te kunnen maken van de mate van overlast, is het belang dat de
politie zo gedetailleerd mogelijke meldingen binnenkrijgt.
Gerrit van Halteren: "Uitgangspunt is, dat mensen overlastsituaties melden op het
moment dat die zich voordoen, dus niet pas een dag later, en dat de inhoud van de
melding politiemensen in staat stelt individuen in de groep aan te spreken op hun
individuele gedragingen. Meldingen, zoals ‘Ze staan er weer’, ‘Het is weer zo laat’ of
‘Het is weer een rotzooitje’ leiden niet tot directe inzet. We komen wel met spoed bij
meldingen, zoals ‘De bestuurder van een zwarte auto (merk) met dat kenteken pleegt
die of die overtreding (crossen, gevaarlijk rijgedrag etcetera)’ of ‘Een dikke vent met
een blauw jack en een witte pet staat drugs te verkopen’ of ‘De radio van een gele
Kadett staat al een kwartier loeihard’. Dat zijn meldingen waar een diender echt iets
mee kan."
Van Halteren hoopt op enig begrip van ouderen voor het gedrag van opgroeiende
jongeren. Maak van lichte irritaties niet onmiddellijk politiewerk, zegt hij. "Men kan
niet van onze jongeren verlangen dat ze altijd en overal naar de pijpen van de
ouderen dansen." Kortom: de verhouding ouderen – jongeren is er een van ‘leven en
laten leven’.

Vergaderdata
De data van de vergaderingen voor de rest van dit jaar zijn de navolgende:
De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 16 januari 2003. De algemene
ledenvergadering wordt op 30 januari 2003 gehouden.
De vergaderingen vinden alle plaats op een donderdag. Zij 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.

BZ zet schouders onder kunstwerk
De BZ zal actief meewerken aan de realisering van een kunstwerk in Zesgehuchten.
Daarover werd onlangs een afspraak gemaakt met de burgemeester. De afspraak
houdt in, dat de BZ een voorstel zal doen, inclusief kostenonderbouwing en suggestie
voor een geschikte locatie. Het voorstel zal te zijner tijd aan de gemeente
gepresenteerd worden.

Rampenplan
In het vernieuwde rampenplan van de gemeente Geldrop vindt men een uitgebreide
analyse van wat de diverse instanties en diensten moeten en kunnen doen. Een en
ander is tot in detail vastgelegd in procedures. In het hele, 115 pagina’s tellende
document is ‘het redden en afvoeren van mensen en dieren en het verlenen van
eerste hulp’ in het niet verzonken.

De BZ wenst haar leden fijne feestdagen en een gezond 2003

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

