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Verdere woningbouw aan
Rielsedijk onbespreekbaar
De BZ blijft faliekant tegen bebouwing van de Rielsedijk ten westen (aan de buitenkant) van
de Gijzenrooiseweg. We gaan nu weer bezwaar maken tegen wat nu heet het Rielse Park.
Zoals verwacht rolde afgelopen weken het bericht binnen dat de gemeente wederom
voornemens is om de Rielsedijk verder te gaan bebouwen. Al sinds de oprichting van de BZ,
nu ongeveer achttien jaar geleden, is zij tegen verdere bebouwing van deze
landschappelijke weg. Al die tijd blijft de argumentatie eigenlijk hetzelfde: handen af van dit
belangrijke landschappelijke gebied.
Reeds in 1991 verwierp de Raad van State verdere bebouwing en wij zien geen enkele
reden waarom dit nu anders zou zijn. Gelukkig weten wij ons tot dusver gesteund door een
meerderheid in de Gemeenteraad. Laat dat zo blijven.

Algemene Ledenvergadering BZ
Op donderdagavond 25 januari zal de BZ weer haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering
houden: om 20.00 uur bent u van harte welkom op de vergaderlocatie Tournooiveld 10.
Wij willen u alvast uitnodigen om na te denken over een mogelijke functie in ons bestuur (2
vacatures) of in een van onze commissies. Vooral onze commissie milieu heeft momenteel
onderbezetting.
Mocht u zich aangesproken voelen en minimaal een avond in de maand kunnen vrijmaken
voor uw gemeenschap, geef u dan op of vraag nadere informatie. Dit kan via ons
secretariaat, onze website of via de zittende bestuursleden. Wilt u een keer een vergadering
bijwonen: zie onze website voor de data van onze altijd openbare vergaderingen.

Energiemeters lopen als een trein
Onze actie om energiemeters uit te lenen loopt als een trein. Veel leden hebben hier
inmiddels gebruik van gemaakt.
Verlichting, verouderde koelkasten, computers, maar ook tuinverlichting bleken vaak
onverwacht veel elektriciteit te gebruiken.
Mocht u ook geïnteresseerd zijn in het lenen van een meter, stuur dan een mailtje naar onze
website of geef dit telefonisch door op het volgende telefoonnummer: 2858810. De borg
bedraagt 10 euro en de uitleentermijn bedraagt in beginsel 14 dagen.
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Enquête P.J.Zweegersplein oktober 2006.
Begin oktober 2006 heeft de BZ een enquête gehouden onder aanwonenden van het P.J.
Zweegersplein om een actuele inventarisatie te maken van de huidige stand van zaken t.a.v.
de overlast die ervaren wordt.
Als zaken waarvan men het meeste last had werden genoemd: hangjongeren, voetballen en
daardoor beschadiging voertuigen, nuttigen alcohol, parkeeroverlast door bedrijfswagens,
vervuiling, lawaaioverlast en onnodig rondrijdende auto’s en brommers
Als wensen werden genoemd: herinrichting P.J. Zweegersplein met accent op groen en
speelgelegenheden, voetbalveld bijv. op Peulland, parkeerverbod bedrijfsauto’s m.n. in het
weekend, extra verlichting, opheffen parkeerplaatsen Korenland, meer en strengere
politiecontroles, goaltjes verwijderen

Vuurwerk
De lik-op-stuk aanpak van jeugdige overtreders van de vuurwerkregels is weer ingegaan.
De aanpak is een onderdeel van de jaarlijkse vuurwerkcampagne van Halt en de politie. De
campagne bestaat uit een preventief en een repressief deel. Vanaf 1 december geldt een
verscherpte aanpak door de politie, gevolgd door een verkorte procedure bij Halt. Om echter
een Halt-straf en ongelukken met vuurwerk te voorkomen krijgen kinderen van 10 tot 15 jaar
bij aanvang van de campagne eerst het voorlichtingsmateriaal van Halt uitgereikt.
Kijk voor meer informatie op www.vetvuurwerk.nl en www.vetverkeerd.nl.
Politie en Halt gaven op een aantal scholen ook gastlessen. De scholen die zij niet
bezochten kregen instructiemateriaal om zelf een vuurwerkles te verzorgen.
Vuurwerk kopen mag:
- als je 16 jaar of ouder bent;
- op donderdag 28, vrijdag 29 en zaterdag 30 december (op sommige plaatsen ook op 31
december)
- bij erkende winkels in Nederland (al het vuurwerk dat je ergens anders koopt is illegaal).
Afsteken mag:
- alléén op 31 december vanaf 10.00 uur ’s ochtends tot 02.00 uur ’s nachts;
- vuurwerk zonder Nederlandse gebruiksaanwijzing is verboden.
Wees voorzichtig en veroorzaak geen overlast voor mensen en dieren.

Vergaderingen
Bestuur: donderdag 11 januari; aanvang 20.30 uur.
Algemene ledenvergadering: donderdag 25 januari; aanvang 20.00 uur..
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat)
.

Het bestuur van de BZ wenst u een heel goed en gezond 2007

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

