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Energiecafé wellicht startpunt besparingsinitiatieven
Op 31 oktober heeft de BZ wederom een energiecafé gehouden. Een ambtenaar van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), een deskundige uit de wijk en een medewerker
van Enexis verleenden hun medewerking. Er werd niet alleen informatie verstrekt; er was ook
ruimschoots gelegenheid voor onderlinge discussies over het werkelijke energieverbruik van de
leden.
In de presentaties (zie ook www.belangenvereniging zesgehuchten.nl) werd een overzicht
gegeven van het gebruik in Geldrop-Mierlo en de consequenties daarvan. Waarna er over het
persoonlijk gebruik werd gediscussieerd. Vervolgens werden verschillende
besparingsmogelijkheden aangegeven en hun effect op de energierekening. Dit werd gevolgd
door een discussie wat men kon doen om de energierekening te verlagen.
Een uitgebreide uitleg werd gegeven over zelf energie opwekken met zonnepanelen. Dit werd
ondersteund door een voorbeeld uit de praktijk.
De heer Klomp gaf een verhandeling over het vormen van een coöperatie om gezamenlijk
energiebesparende maatregelen door te voeren c.q. als collectief (zelf) energie op te wekken.
Voordelen zijn onder meer dat niet ieder individu het wiel hoeft uit te vinden en dat door het
gezamenlijk inkopen van materialen en arbeid geld bespaard kan worden.
Heeft u belangstelling? Laat dat dan weten op info@belangenverenigingzesgehuchten.nl. De
Belangenvereniging Zesgehuchten neemt de rol van coördinator op zich. Bij voldoende
belangstelling zullen wij de kandidaten bij elkaar brengen en vervolgstappen bespreken voor een
pragmatische aanpak.
De avond werd afgesloten door netwerkleverancier Enexis, dat bereid is initiatieven gratis te
ondersteunen door bijvoorbeeld slimme meters en software ter beschikking te stellen (zie
www.buurkracht.nl).
Wilt u ook besparen op uw energierekening en/of bent u geïnteresseerd in alternatieve
energieopwekking? Meld u dan aan bij info@belangenverenigingzesgehuchten.nl

Repair café
Uit recente gesprekken is de BZ gebleken dat met Kringloopbedrijf ‘Het Goed’ begin 2014 wil
starten met een repair-café. Hoe dit exact gaat functioneren is nog niet bekend. Zoals eerder
gemeld, zullen wij de mogelijkheden onder de loep nemen. Er is een duidelijk begin gemaakt.
Wij houden u hiervan op de hoogte.
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Nieuwe opzet milieustraat gevaarlijk voor voetgangers en fietsers
In de gemeenteraadsvergadering van 25 november was de wijziging van de milieustraat aan de
orde. Namens de Belangenvereniging heeft een van de bestuursleden daar zijn zegje gedaan. Wij
hebben de raadsleden er wederom op gewezen dat de voorgestelde plannen – waarbij de
ingang verplaatst wordt naar het Industriepark – geen voorzieningen zijn opgenomen voor
voetgangers en fietsers. Zij moeten maar zien hoe zij het drukke Emopad moeten oversteken.
Dat kan tot gevaarlijke situaties voor voetgangers en fietsers leiden. Of ons appèl iets oplevert, is
nog afwachten. De commissie verkeer houdt de vinger aan de pols.

Algemene ledenvergadering met blik op gemeenteraadsverkiezingen
De Algemene Ledenvergadering van de BZ wordt gehouden op 27 februari 2014. Het programma
zal anders dan anders zijn: er is minder tijd ingeruimd voor het huishoudelijke gedeelte, zodat er
meer tijd is voor het bespreken van de toekomstplannen van de politiek. Relevant, want drie
weken later – op 19 maart 2014 – worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Een
uitgelezen moment om met de lokale politieke kopstukken in gesprek te gaan. Het idee is tijdens
onze Algemene Ledenvergadering een discussie op touw te zetten over het thema:
participatiemaatschappij. Hoe zien wij als burgers dat en wat mogen we wel of niet van de
gemeente Geldrop-Mierlo verwachten? Hoe kijkt de plaatselijke politiek hiernaar? Wat verwacht
die van de burgers en wat stelt die hier tegenover?
De uitnodigingen aan de plaatselijke politieke partijen zijn inmiddels verzonden. Durven zij het
aan om met ons burgers in gesprek te gaan? Gezien de verwachtingen die de gemeente heeft
met betrekking tot de inzet van burgers, doemen veel vragen op die om een antwoord vragen.
Om u warm te laten lopen enkele ervaringen die bij de Belangenvereniging Zesgehuchten zijn
binnengekomen.
-

Sneeuwruimen op het doorgaande fietspad over de Beekweide. Bij sneeuwval en vorst is
dit pad niet of nauwelijks begaanbaar. Terwijl het pad deel uitmaakt van de
hoofdstructuur fietspaden richting Eindhoven. Tevens is het voor mensen uit
Zesgehuchten een korte loop- en fietsroute naar het centrum van Geldrop. Eerdere
reactie van gemeentezijde: wij hebben het juiste materieel niet. Kunnen jullie dit niet op
een doe-dag doen?. Is het niet een goed idee om de sneeuwveger van de groep van de
heer van Leijsen te lenen?

-

De afkalving van ‘Samen … werkt’ legt initiatieven bij burgers. De gemeente keurt goed of
af. Samen is niet of nauwelijks van toepassing (zie ook hieronder).

-

het groenonderhoud heeft te lijden onder gemeentelijke bezuinigingen: burgers wordt
gevraagd om het groen te onderhouden.

En zo zijn nog heel veel méér voorbeelden te bedenken. Meer en meer wordt er een beroep
gedaan op de burgers, maar helaas: zonder dat daar iets tegenover staat. Het bestuur van de
Belangenvereniging ziet het als een uitdaging dit onderwerp met de politiek te bespreken.
In februari krijgt u een uitnodiging voor de ledenvergadering.
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Gemeente-eisen maken jubileumkunstwerk onmogelijk
Zoals eerder medegedeeld, zinspeelden wij erop om ter gelegenheid van ons 25-jarig jubileum in
recreatiegebied de Smelen (lees: in de vijver nabij restaurant Cocody) een kunstwerk te
plaatsen.

Onlangs heeft het College van Burgemeester & Wethouders de gemeenteraad in een
raadsinformatiebrief geïnformeerd over het nieuwe beleid met betrekking tot kunstwerken.
Kern van de zaak is, dat elk geplaatst kunstwerk dat door particulier initiatief tot stand komt,
eigendom wordt van de gemeente – zonder geldelijke tegemoetkoming. Zowel het feitelijke
eigendom als het creatieve eigendom ligt dan bij de gemeente. De particulier, vereniging of
stichting heeft geen enkele inspraak. Bovendien staat het de gemeente vrij het kunstwerk te
verwijderen of te verplaatsen. De gemeente Geldrop-Mierlo glijdt nog verder af, door voor het
plaatsen van een kunstwerk van de ‘schenker’ te eisen, dat die leges betaalt, een vergunning
aanvraagt (en de daarmee gepaard gaande kosten voor zijn/haar rekening neemt) en een
contract tekent waarin onder meer is opgenomen, dat de schenker het kunstwerk voor
onbepaalde tijd verzekert en minimaal 10 jaar onderhoudt. Onderhoud kan ook afgekocht
worden en wordt dan door de gemeente gedaan. Hoe al deze kosten berekend worden, is een
vraagteken. Kort en goed: met dit eisenpakket – en de mogelijk grote financiële consequenties –
maakt de gemeente ons plan voor dat – of een ander – kunstwerk onmogelijk .

Hoe ‘samen’ is project ‘Samen …werkt’?
In september heeft het buurtpanel een avond in het kader van ‘Samen … werkt’ georganiseerd.
Bestuursleden van de Belangenvereniging waren hierbij aanwezig. Een aantal mensen wil actief
zaken oppakken, zoals een doe-dag, burenhulp, begeleiding bij het voetballen et cetera. Het
bestuur van de Belangenvereniging heeft om een gesprek met de wethouder gevraagd om de
voortgang van Samen … werkt te bespreken. Deze bespreking zal op donderdag 30 januari plaats
vinden. Inmiddels is wel duidelijk, dat het college en de gemeenteraad het initiatief ‘Samen …
werkt’ een totaal andere wending hebben gegeven. Burgers kunnen initiatieven aanmelden bij
de gemeente, die dan besluit of die financieel en immaterieel ondersteund worden. Het ‘samen’
lijkt niet meer van toepassing. Wij komen hier volgend jaar op terug.
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Proef met buurtbus Geldrop Mierlo gestart
Op 16 december is in Geldrop-Mierlo een twee jaar durende proef met buurtbussen van start
gegaan. Hermes heeft de (twee) buurtbussen beschikbaar gesteld. De organisatie en uitvoering
zijn in handen van vrijwilligers.
Er wordt gereden op werkdagen tussen 07.00 en 19.00 uur in ‘n één uurs-dienst. Iedereen kan
van de busjes gebruikmaken. De bussen zijn echter niet rolstoeltoegankelijk. Voor het gebruik
betaalt u met uw OV-chipkaart. Hebt u geen OV-chipkaart, dan kunt u op de bus een los kaartje
kopen (kosten € 3,50 enkele reis voor een volwassene).
De buurtbus stopt in principe op de aangewezen halteplaatsen. U kunt de bus ook langs de
route aanhouden door uw hand op te steken. Deze zal stoppen mits de verkeersveiligheid niet in
gevaar komt.
De buurtbussen rijden drie routes, in twee richtingen:
- Lijn 463: vanaf het ziekenhuis via Braakhuizen-Noord naar Mierlo. De bus stopt op de
locaties St. Anna ziekenhuis, NS-station, Kasteel, Magdalenahof en (in Mierlo)
gemeentehuis en Huize Bethanië.
- Lijn 464: vanaf het ziekenhuis door de Coevering, waarbij tevens Braakhuizen-Zuid wordt
aangedaan. De bus stopt bij de haltes: St.Anna ziekenhuis, Sint Jozefplein, Berkenheuvel,
Winkelcentrum Coevering, Akert, St. Anna ziekenhuis.
- Lijn 465: vanaf het ziekenhuis via het station naar Skandia/Hulst en Zesgehuchten naar
het St. Anna ziekenhuis. De bus stopt bij de haltes St. Annaziekenhuis, NS-station, Brink,
Hulst/Elsbroekpad, Josephinehof, St. Anna ziekenhuis.
Voor nadere gegevens/dienstregeling, zie de website van de Stichting buurtbus Geldrop-Mierlo:
www.buurtbusgm.nl. Folders met de routes en dienstregeling zijn bovendien te verkrijgen op de
bus, bij het gemeentehuis en diverse maatschappelijke instellingen. Vragen of opmerkingen kunt
u kwijt via info@buurtbusgm.nl of 06-36311548.
Op 15 december is ook de nieuwe dienstregeling van het reguliere openbaar vervoer ingegaan.

Vergaderdata
Bestuur 19 december 2013 en 30 januari 2014
Algemene ledenvergadering 27 februari 2014
Vergaderingen van de BZ zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).

Het bestuur van de Belangenvereniging Zesgehuchten wenst u een goed en gezond 2014 toe.
Hopelijk zullen we ook in het nieuwe jaar weer veel voor elkaar kunnen betekenen.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten
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