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‘6G’-Kunstwerk terug
op sokkel in Beekloop
Het ‘G6’-kunstwerk, dat de BZ ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan heeft laten
maken, keert terug in het straatbeeld. Zoals u wellicht nog weet, werd het kunstwerk in de
nacht voor de officiële onthulling door vandalen ernstig beschadigd. Sindsdien doen wij
verwoede pogingen hem terug op zijn sokkel te krijgen – liefst op een plek waar het
kunstwerk én goed zichtbaar is én geen makkelijke prooi is voor vandalen. Plaatsing op
een sokkel in de Beekloop – ter hoogte van de kruising Eindhovenseweg- Gijzenrooiseweg
– heeft onze voorkeur. Omdat daar echter een prijskaartje aan hangt, hebben wij in ons
vorige infobulletin een oproep gedaan het project te sponsoren. Dat was in zoverre
geslaagd, dat wij het kunstwerk binnen afzienbare termijn kunnen laten herplaatsen.

Peiling BZ: hoe ervaart u
de 30 km. gebieden?
De BZ is benieuwd naar uw mening over de verkeersdrempels die her en der in
Genoenhuis en andere delen van Zesgehuchten werden aangelegd. Bedoelde wijken zijn
aangewezen als ’30 kilometer gebieden’, en de drempels zijn daar een consequentie van.
Op zichzelf zijn ’30 kilometer gebieden’ toe te juichen, omdat ze de verkeersveiligheid –
met name voor onze jeugd – vergroten. Uit diverse reacties die we kregen, blijkt dat veel
bewoners er net zo over denken. Tegelijkertijd krijgen wij ook als reactie dat sommige
straten wel hobbelig zijn geworden, terwijl er op een paar semi-ontsluitingswegen –
waaronder Papenvoort, Tournooiveld en Losweg – toch nog steeds vaak te hard gereden
wordt. De BZ pleit daarom voor (al dan niet tijdelijke) maatregelen die het gemotoriseerd
verkeer attent maken op de nieuwe situatie. Onze peiling onder de leden moet duidelijk
maken of hier en daar aanpassingen wenselijk zijn. Reageer op het forum op onze website:
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl

Hoog Geldrop: verzet
‘Amsterdammmertjes’
De ‘Amsterdammertjes’, ofwel: de houten paaltjes, op Hoog Geldrop zijn veel bewoners
een doorn in het oog. Dat blijkt uit een enquête van de BZ onder aanwonenden. De
gemeente liet de paaltjes plaatsen om het parkeren van auto’s op het voetpad tegen te
gaan. De bewoners vinden dat echter geen goede oplossing: vrijwel allemaal vinden ze de
paaltjes hinderlijk en ontsierend. De BZ heeft de gemeente daarom gevraagd de paaltjes
weer te verwijderen en naar een betere oplossing voor het ‘stoepparkeren’ te zoeken.
Uiteraard zijn ook ideeën van aanwonenden van harte welkom.
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BZ attendeert politiek op forse
stijging van kleine criminaliteit
De kleine criminaliteit in Zesgehuchten is de laatste tijd fors toegenomen. Uit de
voortgangsrapportage van 18 oktober jl. blijkt bijvoorbeeld dat, in vergelijking met de
verslagperiode over het eerste kwartaal van dit jaar, het aantal vernielingen aan auto’s met
50% is gestegen. Ook het aantal woninginbraken vertoont een stijgende lijn: het zijn er tot
dusverre 37. Al eerder heeft de BZ er bij de politiechef op aangedrongen de inzetbaarheid
van de buurtbrigadier in onze wijken te verhogen. Door allerlei andere werkzaamheden kan
deze bij lange na niet voldoen aan het streven om 80% van zijn tijd buurtgericht te werken.
Wij zullen de plaatselijke politici attenderen op de situatie. Dat laat onverlet dat ook de
bewoners zelf iets kunnen doen aan het voorkomen van criminaliteit.
Buurtpreventieprojecten – in zijn algemeenheid: vergroting van de sociale controle – en
huisbeveiliging overeenkomstig het certificaat ‘Veilig Wonen’ zijn daar voorbeelden van.
Bovendien raden wij u aan altijd aangifte te doen van inbraken, vernielingen en dergelijke.
In veel gevallen kan dat tegenwoordig ook via internet; zie hiervoor onze site.

Bouw gymzaal onderdeel
uitbreiding ‘Ganzebloem’
De Ganzebloemschool in de wijk Genoenhuis gaat uitbreiden, en in deze
nieuwbouwplannen loopt de realisering van een gymzaal mee. Dat heeft de BZ vernomen,
toen zij haar ongenoegen uitsprak over het maar uitblijven van de toegezegde
sportfaciliteit. De uitbreidingsplannen van de school worden omstreeks maart 2006
gepresenteerd in het kader van het zogenoemde Integraal Huisvestingsplan Onderwijs. De
multifunctionele accommodatie, waar de BZ eerder voor pleitte, is niet van de baan, maar
is wel losgekoppeld van de schooluitbreidingsplannen.

Commissie steunt opknappen
pleintje in ‘prijsvraaggebied’
De Commissie Algemene Zaken is het eens met de bewoners van het ‘prijsvraaggebied’
dat het pleintje aan de Prinsessestraat opgeknapt en van speeltoestellen voorzien moet
worden. Een uitgewerkt plan, dat door meer dan 80% van de wijkbewoners wordt
gedragen, is inmiddels bij de gemeente ingediend. In zijn algemeenheid geldt dat de
gemeente een speelruimteplan wil (laten) opstellen. Daaraan voorafgaand wordt
onderzocht het zit met de leeftijdsopbouw in de wijken, en in verlengde daarvan met de
wensen en de kosten ten aanzien van speelvoorzieningen. Net als toen de wijk
Genoenhuis werd opgezet, is de BZ ook nu weer bereid een intermediaire rol te spelen.

Vruchtbaar gesprek over overlast
door jongeren op Zweegersplein
Het heeft er alle schijn van dat de overlast die jongeren veroorzaken op het P.J.
Zweegersplein (Bronzenwei) beperkt kan worden. Nadat omwonenden dat probleem
tijdens onze informatieavond over veiligheid hadden aangekaart, werd de zaak voortvarend
opgepakt: bewoners, jongeren, gemeente en politie raakten in gesprek, en maakten
concrete afspraken over hoe de overlast kan worden beperkt en hoe de politie zal optreden
mocht daar toch weer sprake van zijn. Verder werd afgesproken dat de tafeltennistafel ter
plaatse, die vooral dienst deed als ‘hangtafel’, zal worden verplaatst. Ook toonden
buurtbewoners interesse om een buurtpreventieproject op te zetten.
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Milieutip: overjarige koelen vrieskasten de deur uit
Oude, overjarige koelkasten en vrieskisten zijn energievreters. De afgelopen pakweg tien
jaar zijn deze apparaten een stuk slimmer en energiezuiniger geworden. De huidige
apparatuur met A-label verbruikt twee of zelfs drie keer minder stroom als de kasten en
kisten die twintig jaar geleden gangbaar waren. Van de energie die dergelijke apparaten
gedurende hun levensduur verbruiken, gaat 85% in het stroomverbruik zitten en 15% in de
fabricage, materialen enzovoorts. Daarom is het vervangen van apparaten van twaalf jaar
of ouder al snel een goede en wijze investering.

U bent weer van harte welkom op
Algemene Ledenvergadering BZ
Het lijkt nog ver weg, maar voor je het weet is het weer zover: op 2 februari 2006 houdt de
BZ haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Noteer die datum na al in uw agenda, want
wij zien ernaar uit u daar te ontmoeten. Bij een ledenvergadering horen zo veel mogelijk
leden, nietwaar? Misschien wilt u meer dan alleen luisteren en alleen op die avond
meepraten. Dat kan: als actieve vereniging, die met beide benen in de Zesgehuchtense
gemeenschap wil staan, zijn wij altijd geïnteresseerd in vers bloed – voor ons bestuur, en
ook voor onze commissies. Lijkt u dat iets? Loop dan eens binnen in een of meer van onze
openbare vergaderingen. Voor de ledenvergadering kan dat nog op 15 december en 12
januari. Contact opnemen met een van onze bestuursleden kan natuurlijk ook. Een aardig
beeld van onze activiteiten krijgt u op onze website,
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Vergaderingen
De eerstvolgende bestuursvergadering vinden plaats op donderdag 12 januari 2006
in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat); aanvang
20.30 uur.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

Bestuur en commissies van de
Belangenvereniging Zesgehuchten
wensen u heel fijne kerstdagen
en een gezond en gelukkig 2006 toe.

