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BZ blijft regelmatig
de wijken intrekken
De BZ overweegt ook de komende jaren op gezette tijden ‘de wijken ingaan’. Het
afgelopen halfjaar werden drie wijkbijeenkomsten gehouden: in juni met de
inwoners van Genoenhuis, in oktober voor de Bronzenwei, Koninginnebuurt, Hoog
Geldrop (gedeeltelijk) en Rielsedijk, en in december met de andere delen van
Zesgehuchten (o.a. Beekweide en Losweg). De bijeenkomsten zijn zo goed
bevallen, dat het BZ-bestuur erover denkt hiermee door te gaan. Over het
algemeen was de opkomst redelijk goed en leverden de levendige discussies
diverse aangrijpingspunten op voor nieuwe BZ-initiatieven. Onderwerpen die
regelmatig aan de orde kwamen, waren o.a. de geluidsoverlast van de A67, de
sportzaal en supermarkt in Genoenhuis, speel-, groen en
hondenuitlaatvoorzieningen, vuurwerkverkoop, golfterrein en de
inschrijvingsproblematiek op de basisscholen.

Zesgehuchten krijgt in
april ‘eigen’ kunstwerk
Komend voorjaar is het zover: dan zal op de hoek
Gijzenrooiseweg/Eindhovenseweg een echt Zesgehuchtens kunstwerk worden
onthuld. Zoals bekend spant de BZ zich al geruime tijd in om de bevolking iets
tastbaars aan te bieden, dit ter gelegenheid van het 15-jarig bestaan van onze
vereniging. Bij eerdere lustrums deden we dat ook al: bij ons 5-jarug bestaan
renoveerden we het gemeentewapen van de voormalige zes gehuchten (zie
zijgevel voormalig gemeentehuis tegenover de kerk), en bij ons 10-jarig bestaan
werd de naamsaanduiding Zesgehuchten bij de voormalige gemeentegrenzen in
ere hersteld. Ons 15-jarig bestaan vieren we met de onthulling van een kunstwerk.
Het ontwerp staat vast, de financiën zijn rond en de opdracht om het kunstwerk te
realiseren is verstrekt. Tijdens onze algemene ledenvergadering (ALV) was het
ontwerp al te zien; iedereen was er enthousiast over. Bent u benieuwd? Kom dan
op donderdag 27 januari naar onze volgende ALV, want ook dan zal het ontwerp
weer getoond worden. De feestelijke onthulling zal waarschijnlijk medio april
plaatsvinden; tezijnertijd ontvangt u daarvoor een uitnodiging.
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Infoavonden leveren BZ
veel nieuwe thema’s op
Het BZ-bestuur heeft de afgelopen tijd diverse bijeenkomsten bezocht die ons
‘munitie’ geven voor toekomstige standpuntbepaling en, eventueel, actie. Zo
waren we van de partij op de informatiebijeenkomst over de herinrichting van de
Beekweide, over de bouw van de supermarkt aan de Laan van Tolkien, over de
wijziging van de geluidsnormen in de nieuwste uitbreiding in Genoenhuis, over de
verkeersproblematiek in de regio (‘ruitvarianten’), over de veiligheid in de wijken
en over de hondenuitlaatroutes.

Campagne spoort ouderen aan
over woonsituatie na te denken
Onder het motto ‘Is uw woning ouderenproof?’ is dit najaar in Geldrop een
campagne van start gegaan die ouderen (60 tot 75 jaar) ertoe moet aanzetten
zich te bezinnen op hun (toekomstige) woon- en leefsituatie. Doel is dat men nu
maatregelen neemt die straks - als men te oud is om dat zelf te regelen veiligheidsrisico’s of andere problemen kunnen gaan opleveren. De BZ beveelt dit
initiatief van harte aan.
De campagne, die onder auspiciën van de Verankeringsgroep Ouderenproof
Geldrop wordt gehouden en die wordt betaald door de provincie Noord-Brabant,
bestaat uit drie onderdelen:
 een vragenlijst. Hierin staan vragen over de situatie in huis, zoals de
grootte van vertrekken, de breedte van deuren, de hoogte van drempels
enzovoorts. Verder vragen over de woonomgeving, zoals de nabijheid van
winkels en andere voorzieningen. De vragenlijst zet ouderen ertoe aan zich
te bezinnen op de vraag of hun huis en/of woonomgeving nog voldoet als
men op een leeftijd komt dat men minder goed vooruit kan. Is dat niet zo,
dan is het verstandig nu al maatregelen te nemen en niet te wachten tot
een ander dat voor je moet doen;
 het woonverbeteradvies. Dit wordt opgesteld aan de hand van de
antwoorden die men geeft. Per vertrek wordt aangegeven wat men zou
kunnen veranderen om veiliger en comfortabeler te wonen. Verder wordt
een globale opgave van de kosten vertrekt. Op die manier krijgt men een
beeld van hoe (on)geschikt de woning is als de gebreken van de ouderdom
zich aandienen;
 voorlichtingsbijeenkomsten. Daarin wordt ingegaan op de vragen die de
enquête en/of het woonverbeteradvies kunnen oproepen. Er komen
bijeenkomsten over wonen, zorg en welzijn; bij dat laatste moet ook
gedacht worden aan een zinvolle tijdsbesteding en participeren in het
maatschappelijk leven. De bijeenkomsten worden in het voorjaar
gehouden: degenen die aan de enquête meedoen, ontvangen hiervoor
tegelijk met het woonverbeteradvies toegangskaarten.
Doel van de campagne is een concreet en persoonlijk advies te geven. Deelname
is geheel vrijblijvend en kostenloos. Het advies is eenmalig: nadat het
woonverbeteradvies is opgemaakt worden de formulieren vernietigd. Alle
gegevens bij elkaar vergroten het inzicht in de woonsituatie van de 60- tot 75jarigen in Geldrop.

-3-

Cie Verkeer wil maatregelen
Papenvoort en Hoog Geldrop
De BZ blijft zich zorgen maken over de verkeersveiligheid op de Papenvoort, ter
hoogte van de St. Jozefschool. Volgens de commissie verkeer levert de bocht bij
het Kerkplein gevaarlijke situaties op. Of het voorgestelde zebrapad, het
stopverbod en – eventueel – verplaatsing van het schoolhek daar een einde aan
zullen maken, is nog maar de vraag. Verder stelt de commissie Verkeer voor het
beoogde plateau op Hoog Geldrop op dezelfde wijze uit te voeren als het
bestaande plateau, en de aanwezige parkeerplaatsen te behouden. Een volgend
voorstel betreft de reconstructie van Papenvoort: hoewel die pas voor 2007 is
gepland, vindt de commissie dat er nu al extra snelheidsmaatregelen moeten
worden getroffen tussen Diepevaart en Smuldersstraat. Tevens vindt de
commissie dat de Papenvoort op dezelfde wijze aangepakt moet worden als Hoog
Geldrop, dus met versmallingen, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen en
dergelijke.

BZ slikt bezwaren
tegen golfterrein in
De BZ zal geen verdere bezwaren aantekenen tegen de aanleg van een golfbaan
in het gebied tussen de Eindhovenseweg en de Rielsedijk. Indertijd maakten wij
daar wél bezwaar tegen. Een van de redenen was, dat de gemeente van zins was
om voor een groter gebied van het golfterrein alleen een wijziging van het
bestemmingsplan door te voeren. Daardoor zou het mogelijk eenvoudiger worden
om woningbouw aan de Rielsedijk toe te staan, en daar is en blijft de BZ fel op
tegen. Nu er sprake is van twee separate bestemmingsplannen lijkt dat ‘gevaar’
geweken en zien wij geen zwaarwegende redenen meer om ons tegen de aanleg
van de golfbaan te blijven verzetten.

Beperkte opslag vuurwerk
in Boerenbond toegestaan
De Boerenbond aan het Emopad mag voorafgaand aan de jaarwisseling niet
10.000 kilo vuurwerk opslaan, maar ten hoogste 4.000 kilo. Dat heeft de
gemeente, mede dankzij bezwaren van de BZ, besloten. De BZ kan daarmee
leven, te meer omdat duidelijk is geworden dat er in de praktijk veel minder
vuurwerk op voorraad zal worden gehouden. Na de vuurwerkramp in Enschede
heeft de landelijke overheid, mede op basis van proeven door TNO, de regels
voor vuurwerk (klein- en grootverpakkingen) en vuurwerkopslag fors verzwaard.
Zo zijn er heldere voorschriften voor het transport van opslagruimte naar
verkoopplek, mag uitsluitend het minder gevaarlijke consumentenvuurwerk
worden verkocht en is een automatische blusinstallatie – die regelmatig op
deugdelijkheid getest moet worden – verplicht gesteld. De brandweer zal
uitgebreid controleren of de regels en gemaakte afspraken worden nageleefd.
Tijdens een infoavond in Hofdael gaf een vertegenwoordiger van de Boerenbond
een heldere uitleg over hoe met vuurwerk wordt omgegaan.
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BZ houdt op 27 januari a.s.
algemene ledenvergadering
De BZ nodigt u van harte uit op haar jaarlijkse algemene ledenvergadering (ALV).
Die wordt op donderdag 27 januari gehouden in het honk van de BZ op
Tournooiveld 10 (gebouw Ander Werk). Aanvang 20.00 uur. Wilt u zich kandidaat
stellen voor een functie in het bestuur of een van onze commissies? Aarzel niet en
meldt u aan bij ons secretariaat. Of kom sfeerproeven op onze eerstvolgende
bestuursvergadering op 13 januari. Speciale kennis of vaardigheden zijn niet
vereist, een gezonde portie inzet wel. Vers bloed is voor elke vereniging welkom,
want nieuwe mensen hebben nieuwe ideeën. En laten we eerlijk zijn: is het niet
prachtig om je in te zetten voor je eigen woon- en leefgemeenschap.

Vergadering
De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 13 januari a.s.
in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat);
aanvang 20.30 uur.

Het bestuur van de BZ wenst al haar leden fijne kerstdagen
en al het goede voor 2005

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

