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In verband met de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben we de
Geldropse politieke partijen een aantal vragen voorgelegd, die betrekking hebben
op Zesgehuchten. De antwoorden van de partijen vindt u op de volgende pagina's
onverkort afgedrukt.
We hebben de standpunten gevraagd ten aanzien van de volgende onderwerpen:
Het realiseren van een multifunctionele ruimte/sportzaal in
de wijk Genoenhuis.
Het belang van het op korte termijn realiseren van een
fietspadenplan.
Geheel Zesgehuchten inclusief de Laan van Tolkien in te
richten als verblijfsgebied (30-km. zone).
-

Verdere bebouwing stationsgebied.

-

Realiseren van een kunstwerk in Zesgehuchten.

-

Verdere woningbouw aan de Rielsedijk en omgeving.

Geluidsoverlast van de A67 te bestrijden en gunste van de
gehele wijk Genoenhuis.
-

Vervoer gevaarlijke stoffen en beoefening rampenplan.

Het realiseren van een landschapsecologische zone n.a.v. het
onlangs uitgekomen concept streekplan.
-

Hondenbelasting / uitlaatmogelijkheden.

Hoe kijkt u aan tegen de functie van een organisatie als de
BZ? Is nog eens 12½ jaar BZ in uw ogen een aanvulling, of is deze
organisatie een voortdurende horzel die u frustreert in het
realiseren van uw politieke doelstellingen?

DGG
Multifunctionele ruimte Genoenhuis: Genoenhuis is een volwaardige wijk aan het worden met ruim
1100 woningen waarin voorzieningen als winkels, een gemeenschappelijke ruimte voor activiteiten
en een gymzaal niet mogen ontbreken. De DGG wil meewerken om deze voorzieningen te
realiseren.
Fietspadenplan: Dit dient er te komen. Onze DGG wethouder Wil Maasakkers trekt hier erg hard
aan om in 2002 met een plan te komen.
Geheel Zesgehuchten verblijfsgebied: De wegen in woongebieden binnen Zesgehuchten en
Genoenhuis dienen aangeduid te worden als 30 km wegen behalve als het in strijd is met de
aanrijdtijden van de hulpdiensten. Binnenkort zal de gemeenteraad hierover een besluit nemen
waarbij de DGG van mening is dat de herinrichting van straten tot 30 km gebied snel uitgevoerd
moeten worden.
Stationsgebied: De strook parkeerterrein aan Zesgehuchten zijde mag wat betreft de DGG een
kleinschalige bebouwing krijgen. Geen hoogbouw of massaal vol bouwen zoals eerdere plannen
hebben aangegeven.
Kunstwerk in Zesgehuchten: Geldrop begint kunstwerken te waarderen, gezien de reacties op
"Huize de Klos"op de rotonde in het centrum. De DGG is er voorstander van dat de mening van
inwoners wordt geraadpleegd bij kunstwerken in eigen omgeving. Wat de DGG betreft zou in
Zesgehuchten in de nabijheid van o.a. de kerk een kunstwerk mogen komen.
Verdere bebouwing aan Rielsedijk en omgeving: De DGG heeft geen bezwaar dat in de open
stukken aan de Rielsedijk enkele woningen worden gebouwd, niet in het buitengebied.
Geluidsoverlast A67: de DGG is van mening dat zowel de rijksoverheid (Rijkswaterstaat) als de
plaatselijke overheid hier haar verantwoordelijkheid in moet nemen op basis van wettelijke
voorschriften.
Landschapsecologische zone: Alhoewel het Noord-Brabantse streekplan op de kaart een globale
aanduiding geeft over de landschapsecologische zones in Geldrop is de DGG van mening dat goed

omschreven moet worden wat in dergelijke zones (deelgebieden) wenselijk is en al of niet
haalbaar.
Hondenbelasting/uitlaatmogelijkheden: De overlast van hondenpoep wordt enerzijds veroorzaakt
door de mentaliteit van hondenbezitters en anderzijds het ontbreken van uitlaatplaatsen. De
DGG is van mening dat er maatregelen getroffen moeten worden om de overlast tegen te gaan.
Bijvoorbeeld het aanleggen van voldoende uitlaatplaatsen, het schoonhouden ervan en het
aanstellen van minimaal twee controleurs in Geldrop. Als het hondenbeleid hieraan voldoet en
mocht blijken dat er extra maatregelen getroffen dienen te worden, vanwege de mentaliteit van
hondenbezitters dan pas is DGG bereid na te denken over hondenbelasting.
Functie BZ: Organisaties als de Belangenvereniging Zesgehuchten die opkomen voor de belangen
van de bewoners in de wijk ondersteunen wij. De DGG vindt betrokkenheid, gebruik maken van
het recht op inspraak van groot belang, zeker als het onderwerpen betreft die leven in de wijk.
Dat deze onderwerpen met het gemeentebestuur en/of politieke partijen worden besproken
vindt de DGG vanzelfsprekend.
De DGG feliciteert de Belangenvereniging Zesgehuchten met haar 12½ jarig jubileum en vindt dat
zij haar werk voor de gemeenschap in Zesgehuchten moet voortzetten.

CDA
Het CDA Geldrop en Zesgehuchten
Het CDA is een partij die zowel landelijk als lokaal haar beleid baseert op vier principes:
solidariteit tussen mensen, verantwoordelijkheid voor het behoud van de schepping, zorg voor de
rechten en plichten van het individu, en de plicht voor de overheid om maatschappelijke
organisaties hun rol in de samenleving te gunnen. Ook in Geldrop maakt het CDA Geldrop zijn
politieke keuzes op basis van die principes. En heeft zij de onwankelbare overtuiging dat zonder
normen en waarden ook een lokale samenleving op korte of lange termijn niet meer in stand blijft.
Voor het CDA Geldrop is de wijk Zesgehuchten net zo belangrijk als alle andere wijken in
Geldrop, dat is wel zo eerlijk en ook in uw belang wanneer u nog eens naar een andere wijk
verhuist. Zo geldt voor alle wijken dat wij voorstander zijn van een zo groot mogelijk
verblijfsgebied (30 km zone). Dat betekent dat alleen een doorgaande weg zoals de
Gijzenrooiseweg als 50 km weg zal moeten worden aangemerkt. Dat verbetert ook nog eens de
veiligheid en mogelijkheden voor fietsers, ook nu al is de wijk goed toegankelijk via fietspaden.
Zesgehuchten en Genoenhuis liggen ingeklemd tussen een fraai landschappelijk gebied en een
luidruchtige autoweg. Eerstgenoemde verdient bescherming maar niet op te krampachtige wijze,
zo mag een mooi aangelegd golfterrein toch niet als de mindere worden beschouwd van een
middelmatig Brabants maisveld! Ten aanzien van de autoweg, dit probleem deelt Zesgehuchten
met de Coevering, zij het dat de Coevering nog dichterbij die autoweg ligt en ook nog wordt
geplaagd door de dreiging van een rondweg. Toch is voortgaande bewaking van de geluidsniveau's
van belang in combinatie met voldoende geluidswering en een aangepast wegdek. Over deze
autoweg, en ook over de spoorbaan, worden de nodige gevaarlijke stoffen vervoerd en daar moet

op de juiste wijze in zijn voorzien in het rampenlan. Wij volgen daarom ook reeds jaren met
argusogen de voor ons ongewenste aanleg van een IJzeren Rijn naast diezelfde A67!
Qua bebouwing biedt de wijk nog amper mogelijkheden. De Rielsedijk is een wezenlijk onderdeel
van het eerder genoemd landschappelijk gebied en dient in zijn huidige staat behouden te blijven,
zeker nu aan de Eindhovense zijde het nodige wordt gebouwd. De smalle strook tussen Losweg en
spoordijk biedt slechts beperkte mogelijkheden. Er moet daar zeker geen massieve hoogbouw
worden gepleegd, liever nog blijft de strook onbebouwd, vooral nu de fusie met Mierlo nieuwe
bouwmogelijkheden gaat opleveren. Voor een kunstwerk is natuurlijk altijd wel een plaats te
vinden. mits goede inspraak van de wijk een herhaling van het "Huis Clos drama" weet te
voorkomen.
Zoals geldt voor alle wijken vindt het CDA Geldrop het bestaan van bloeiende wijkverenigingen
van groot belang en daar is de BV Zesgehuchten er één van. Het verdient lof dat deze
wijkvereniging de laatste jaren stilzwijgend ook de belangen van de nieuwe wijk Genoenhuis onder
haar hoede heeft genomen. Toch hebben wij eerder betoogd dat het goed zou zijn wanneer in
deze nieuwe wijk een nieuwe zustervereniging zou ontstaan die het beheer over een eigen
wijkgebouw voor Genoenhuis op zich zou kunnen nemen. Wel denken wij dat een nieuwe sportzaal
daarbij te hoog gegrepen is, gezien de huidige leegstand in andere sportzalen en het teruglopend
gebruik van sportvoorzieningen in Nederland en ook in Geldrop.
U ziet, wij beschouwen wijkverenigingen en ook de BV Zesgehuchten zeker niet als horzels.
Sterker nog, het CDA Geldrop verwacht dat deze wijkverenigingen in de toekomst aan belang
gaan winnen. In de gemeenteraad nieuwe stijl (dualisering) die nu voor de deur staat, worden
gemeenteraadsleden weer volksvertegenwoordigers die "de wijk in moeten". En waar kunnen ze
dan beter beginnen dan bij bloeiende wijkverenigingen zoals de BV Zesgehuchten?

PvdA/Groen Links
Multifuncionele ruimte Genoenhuis: De PvdA/Groenlinks heeft ook dit keer weer in haar
verkiezingsprogramma geschreven dat iedere wijk minimaal over een gymzaal moet kunnen
beschikken. Dit geldt zeker voor de wijk Genoenhuis. Wij vinden het te gevaarlijk dat jonge
kinderen via school in groepen naar een andere wijk moeten fietsen om daar een uurtje
lichamelijke oefeningen te doen. Daarnaast kan de gymzaal in de avonduren goed gebruikt worden
voor buurtbewoners om er te sporten. In de toekomst kan dan tegen dit gebouw een kleine
wijkvoorziening gebouwd worden bijv. t.b.v. de ouderen uit de wijk. Het gemeenschapshuis
Zesgehuchten blijft voor ons het centrale wijkcentrum.
Fietspadenplan: Onze groepering heeft als speerpunt "Duurzaamheid" in haar programma staan.
Dit houdt in; het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer bevorderen. In het verlengde
daarvan behoort ook een goed fietspadenplan. De doorgaande fietspaden dienen daarom verder
geoptimaliseerd te worden en de fietsverbinding naar Eindhoven via Hulst en Urkhovenseweg
dient veiliger te worden door de aanleg van vrijliggende fietspaden.
Geheel Zesgehuchten verblijfsgebied: Een hele wijk met uitsluitend 30 km. wegen is een mooi
streven. Echter indien de handhaving daarvan niet optimaal is zal dit moeilijk worden. Wij kiezen
er desondanks voor om ook op de Laan van Tolkien een maximum snelheid van 30 km te laten
gelden. Wij zijn er geen voorstander van om deze snelheid via lange of korte hobbels af te
dwingen. Hiervoor zijn andere fysieke middelen en regelmatige snelheidscontroles beter op zijn
plaats.

Stationsgebied: Ons programma heeft als slogan meegekregen "Samenwerken". In dit geval
houdt dit in dat samen met inwoners van Geldrop een plan voor dit gebied wordt opgesteld. In
ieder geval geen hoogbouw aan de zijde van Zesgehuchten.
Kunstwerk in Zesgehuchten: Gelukkig komen op het terrein van het "Spiegelgevecht" al enige
kunstwerken. Wij zullen zeker plannen ondersteunen om in de wijken kunstwerken te plaatsen. Zo
zou op de grote speelweide zeker ruimte zijn voor enkele grotere kunstwerken.
Verdere woningbouw aan Rielsedijk en omgeving: Kort en krachtig; wij zij altijd al tegenstander
geweest om aan de Rielsedijk nog meer woningen te bouwen, zeker daar waar al enige tijd 5
percelen ervoor klaar liggen.
Geluidsoverlast A67: Niet alleen de wijk Genoenhuis mag geen geluidsoverlast ondervinden. Ook
in de Coevering speelt deze kwestie. Indien niet voldaan wordt aan de wettelijke eisen dient de
gemeente die maatregelen te nemen, eventueel in samenwerking met RWS, om wel aan die
wettelijke eisen te voldoen.
Vervoer gevaarlijke stoffen en rampenplan: Op papier heeft de gemeente een goed rampenplan
klaar liggen. Dit heeft echter geen enkele betekenis als er niet mee geoefend wordt. Wij stellen
in ons verkiezingsprogramma dat minimaal 2 keer per jaar een grootschalige oefening met alle
hulpdiensten gehouden moet worden, waar tevens de bewoners van enkele straten ook
daadwerkelijk bij betrokken worden.
Landschapsecologische zone: De PvdA/GroenLinks heeft in haar verkiezingsprogramma staan dat
er een behoorlijke ecologische verbindingszone moet zijn die het gebied de Grote Heide verbindt
met de natuurgebieden tussen Nuenen en Eindhoven. Daarom zijn wij tegen de aanleg van een
golfbaan aan de Rielsedijk. Dat gebied en landschap moet beschermd worden!!!
Hondenbelasting/uitlaatmogelijkheden: De hondenuitlaatplaatsen moeten verbeterd worden. De
kosten daarvan moeten betaald worden uit de opbrengsten van de hondenbelasting.
Functie BZ: Onze slogan "Samenwerken" geldt ook hier. BZ verwoordt de gevoelens die in de wijk
leven omtrent zaken die veel bewoners aangaan. Wij hebben de inbreng van BZ altijd als positief
ervaren en proberen ook in de toekomst voor BZ in de raad van Geldrop op te komen, zolang
dit past binnen onze uitgangspunten.

Geldrops Belang
Multifunctionele ruimte Genoenhuis:
Voor GB is het niet nodig om in de wijk Genoenhuis een ruimte te realiseren gezien de huidige
bezetting van de beide sporthallen die op fietsafstand in Geldrop zijn, de te grote investering
die dat vergt, en dus een last zijn voor heel Geldrop. Particulier initiatief kunnen wij derhalve wel
ondersteunen.
Fietspadenplan:

Zijn wij het natuurlijk mee eens en wordt ook gemeente breed uitgevoerd.
Geheel Zesgehuchten verblijfsgebied:
Lijkt ons een goed idee, behalve de Laan van Tolkien. Die staat geprojecteerd als ontsluitingsweg.
Stationsgebied:
Kunnen we ons in vinden, maar dan wel met alle toeters en bellen uitvoeren. Inrichting,
leefbaarheid, geluidsaanpak spoor en alles meenemen, anders hoeft het van ons niet.
Kunstwerk in Zesgehuchten:
Ook als bekendstaande kunst barbaren kunnen we ons hier wel in vinden, al zullen de bewoners
(BZ) hier wel een stem in moeten hebben. Anders voorzien wij weer een Walker of Huis Klos!!
Verdere woningbouw aan Rielsedijk en omgeving:
Waren, zijn en blijven wij op tegen.
Geluidsoverlast A67:
Is wat ons betreft al veel aan gedaan. De hele A67 overkappen lijkt onzinnig en onbetaalbaar. En
verder doortrekken van de geluidswal zal eerst berekend moeten worden of dit voldoende effect
heeft.
Vervoer gevaarlijke stoffen en rampenplan:
Gevaarlijke stoffen route is geen alternatief voor door Geldrop. Rampenplannen worden en
blijven we oefenen, ook regionaal.
Landschapsecologische zone:
Zijn wij altijd een voorstander van geweest. Zou ook al geregeld zijn als de boerderij, voor een
normale prijs, aangekocht had kunnen worden.
Hondenbelasting / uitlaatmogelijkheden:
Tegen honden belasting. Voor betere uitlaatmogelijkheden en een stringenter handhaving beleid.
Functie BZ:
Met verschillende gevoelens kijken wij tegen de BZ aan, maar het meest toch als bondgenoot. We
hebben in principe een zelfde doel. De leefbaarheid van Genoenhuis (Geldrop) op een zo hoog
mogelijk niveau brengen en houden, voor een zo voordelig mogelijke prijs. Wij als Geldrops Belang
moeten natuurlijk ook naar de andere wijken kijken en dat kan wel eens tegenstrijdig zijn, maar
daar komen we wel uit. We hopen in ieder geval veel stemmen uit uw wijk te krijgen.

VVD
Multifunctionele ruimte Genoenhuis:
VVD Geldrop is geen voorstander van een sportzaal in de wijk Genoenhuis, gezien de beschikbare
sportzalen in Geldrop. De school in deze wijk beschikt reeds over een multifunctionele ruimte.
Fietspadenplan:
We vinden de fiets een goed alternatief en zijn blij dat de gemeente zorg draagt voor goede
fietspaden. Daarnaast willen we ook meer en betere fietsenstallingen bij winkelcentra en horeca,
openbare gebouwen en halteplaatsen van het openbaar vervoer.
Geheel Zesgehuchten verblijfsgebied:
VVD Geldrop is van mening, dat de doorgangsroutes zoals vastgesteld in het gemeentelijke
"Verkeersplan" op 50 km. moeten worden vastgesteld. Overige straten in te richten als
verblijfsgebied = 30 km. zone.
Stationsgebied:
VVD Geldrop is niet tegen verdere bebouwing stationsgebied. Dit zal mede bijdragen aan de
uitstraling en sociale veiligheid van dit gebied.
Kunstwerk in Zesgehuchten:
VVD fractie zal zeker meewerken aan de realisering van een kunstwerk.
Verdere woningbouw aan Rielsedijk en omgeving:
VVD fractie is geen voorstander van verdere woningbouw aan de Rielsedijk en omgeving, met
uitzondering van lintbebouwing op de open plek begin Rielsedijk.
Geluidsoverlast A67:
De VVD is tegen een totaalplan voor de bestrijding van de geluidsoverlast voor de gehele wijk.
Vervoer gevaarlijke stoffen en rampenplan:
De VVD wil dat het gemeentebestuur indringend met de NS spreekt over vergroting van
veiligheidsmaatregelen rondom deze spoorbaan. Daarnaast wil de VVD Geldrop dat het
rampenplan van de gemeente met het daarbij behorende actieprogramma jaarlijks wordt
geactualiseerd en door de gemeenteraad wordt besproken. De VVD vindt ook dat een
oefenprogramma voor vier jaar wordt opgesteld en wil hiervoor extra middelen vrijmaken.
Landschapsecologische zone:

VVD is van mening dat het gemeentelijk milieubeleid zich moet richten op inpassing van
milieuaspecten op het terrein van water, bodem, lucht, geluid en energieverbruik en vindt het
Geldrops milieuwerkprogramma 2002 een goed voorbeeld.
Hondenbelasting/uitlaatmogelijkheden:
De VVD is vóór invoering van hondenbelasting ter financiering van het inrichten en onderhouden
van hondenuitlaatroutes, alsmede controle op overlast door honden.
Functie BZ:
De VVD is van mening dat een belangenvereniging zoals BZ een aanvulling kan zijn voor de
politiek.

Locaal Belang
Locaal Belang is een open politieke partij die hun besluiten zorgvuldig neemt in samenspraak met
zijn leden. Iedereen mag meepraten en zijn ideeën inbrengen. Daaruit ontstaan nuttige zaken die
wij als partij dan proberen te verwezenlijken. Onze leden proberen ook goed te luisteren naar
wat er leeft in Geldrop en te kijken waaraan behoefte is, niet alleen op korte maar ook op langere
termijn. Via het activiteitenplan van de gemeente proberen wij deze zaken te realiseren.
Daarnaast beloven wij iets minder dan andere politieke partijen; daarvan zijn wij ons terdege
bewust. De reden daarvan is dat inzichten snel kunnen veranderen en men moet snel kunnen
inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Maar wat we beloven daar gaan wij voor. Daarnaast stellen wij
burgers ook wel eens teleur omdat iets onhaalbaar blijkt te zijn. Wij houden ze dan niet aan het
lijntje maar vertellen hen waarom het niet haalbaar is gebleken. Locaal Belang staat dan ook voor
een eerlijke en open politiek en proberen samen met de burgers te werken voor een leefbaar
Geldrop.
Multifunctionele ruimte Genoenhuis: Locaal Belang is voor het realiseren hiervan. In de
Ganzebloemschool is deze ruime reeds gerealiseerd. Helaas wordt daar te weinig gebruik van
gemaakt. Ook bij de Stichting Ander Werk zijn ruimten waar men gebruik van kan maken.
Daarnaast zijn er mogelijkheden bij het gemeenschapshuis en is er een perfecte organisatie voor
de jongere jeugd bij de Vlerken. Wel zijn wij van mening at er in de nabije toekomst een
jongerenruimte dient te komen aangevuld met sportactiviteiten gezien de opbouw van de wijk
Genoenhuis. Wij willen zoals in ons verkiezingsprogramma staat een onderzoek daarnaar starten.
Fietspadenplan: De realisatie hiervan is reeds in het gemeentelijk activiteitenplan opgenomen.
Onze mening is dat dat snel dient te worden uitgevoerd.
Geheel Zesgehuchten verblijfsgebied: Wij zijn voor invoering van 30 km in geheel Geldrop, dus
ook Zesgehuchten. Toch zullen er ook voldoende wegen moeten zijn met een stroomfunctie 50
km. Welke functie de Laan van Tolkien uiteindelijk zal moeten krijgen hangt samen met het
onderzoek dat op dit moment loopt naar veiligheid en bereikbaarheid. Het is van belang dat de
ambulance, brandweer en politie binnen de landelijk gestelde norm alle woningen kunnen bereiken.
Mocht dat het geval zijn, dan zijn wij voor 30 km op de Laan van Tolkien.
Stationsgebied: Rondom het station mag best enige bouwactiviteit plaatsvinden. De inrichting op
dit moment is niet meer van deze tijd.

Kunstwerk in Zesgehuchten: Wij zijn voor het realiseren van kunstwerken; de vraag is wat wordt
verstaan onder kunst.
Verdere woningbouw aan Rielsedijk en omgeving: Wij zijn niet tegen enkele woningen aan het
begin van de Rielsedijk.
Geluidsoverlast A67: Geluidsnormen moeten voldoen aan de wet; zoniet dan dienen maatregelen
genomen te worden.
Vervoer gevaarlijke stoffen en rampenplan: Het vervoer gevaarlijke stoffen is een bevoegdheid
van het rijk en provincie. Bij herhaling heeft de gemeente Geldrop er bij de regio op
aangedrongen om een regionale route vast te stellen. Daartoe is tot nu toe vanuit de regio geen
enkele ondersteuning gekomen en dus niet haalbaar. Er vinden reeds oefeningen plaats t.a.v. het
rampenplan; in de toekomst zal dit met meer regelmaat dienen te gebeuren. Plannen daarvoor zijn
reeds opgesteld.
Landschapsecologische zone: Wij zijn voor het versterken en verbeteren van ecologische zones.
Hondenbelasting/uitlaatmogelijkheden: Wij zijn niet tegen de invoering van hondenbelasting mits
er goede uitlaatmogelijkheden komen en er daadwerkelijk wordt gehandhaafd.
Functie BZ: De functie van een organisatie zoals de belangenvereniging is zeer nuttig. Het
frustreert geen politieke doelstellingen althans wat betreft Locaal Belang. Wij zijn er voor en
namens de burger. Natuurlijk kunnen standpunten en zienswijzen van elkaar verschillen. Wij
zullen als bestuurder van de gemeente dan een afweging moeten maken ten opzichte van het
algemeen belang; dat kan anders zijn dan de wens van een belangenvereniging. Maar wij moeten
wel durven te besluiten. Daarnaast weet een belangenvereniging als geen ander wat er leeft in de
wijk en is daardoor een goede informatiebron voor de gemeente; de gemeente zou daar meer
gebruik van moeten maken.

D 66
D66 Geldrop is de plaatselijke afdeling van de landelijke politieke partij D66. Wij houden ons
bezig met de gemeentelijke politiek, zowel vanuit lokaal als regionaal perspectief, en doen dat op
basis van de uitgangspunten van deze partij. De belangrijkste hiervan zijn:
-

meer democratie in de politiek

-

een gezonder milieu

-

een sociale en rechtvaardige maatschappij.

Enkele beleidspunten voor Geldrop:
-

aandacht voor zwakkere groepen

-

eveneens voor duurzaamheid en milieuaspecten

-

geen weg door het middengebied of Dommeldal

-

handhaven en niet gedogen

-

bushalte bij het station NS.

Een mondige burger is betrokken bij het bestuur!
Multifunctionele ruimte Genoenhuis: Zolang er in Geldrop voldoende capaciteit is in
multifunctionele ruimtes/sportzalen zijn wij tegen een dergelijke faciliteit in de wijk Genoenhuis.
Fietspadenplan: Wij staan achter de voltooiing van het wegen/fietspadenplan zoals gepland.
Geheel Zesgehuchten verblijfsgebied: Wij denken dat een totale 30 km zone niet haalbaar en
vooral niet handhaafbaar is. Dit leidt tot pseudo veiligheid.
Stationsgebied: Wij zijn voor bebouwing van het stationsgebied mits acceptabel van
architectuur.
Kunstwerk in Zesgehuchten: D66 is voor een kunstwerk in Zesgehuchten wanneer het voorstel
positief wordt beoordeeld door de bewoners.
Verdere woningbouw aan Rielsedijk en omgeving: Geen verdere woningbouw (of golfterrein) aan
de Rielsedijk e.o.
Geluidsoverlast A67: Overal moet voldaan worden aan de gestelde normen.
Vervoer gevaarlijke stoffen en rampenplan: Vervoer gevaarlijke stoffen kan niet vermeden
worden. Rampenplannen wel steeds oefenen en actualiseren.
Landschapsecologische zone: Wij zijn voor het herinrichten en handhaven van ecologische zones
en verbindingszones.
Hondenbelasting/uitlaatmogelijkheden: Wij willen het experiment met maatregelen tegen de
overlast afwachten. Alleen als aangetoond wordt dat deze overlast dan aanzienlijk afneemt,
willen wij hondenbelasting in overweging nemen.
Functie BZ: Wij beschouwen een organisatie als de BZ als zeer nuttig, ja zelfs als onmisbaar en
derhalve noodzakelijk.

