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Module ‘OverlastGevend Groen’
roept nog steeds vraagtekens op
Zoals eerder door ons gemeld heeft de gemeente recent de zogenoemde ‘Module
OverlastGevend Groen’ ter visie gelegd. Die moet de burger inzicht verschaffen in de regels
die gehanteerd worden bij het al dan niet verwijderen van ‘groen’ dat voor overlast zorgt.
Ons viel op dat de module erg groen is geschreven, anders gezegd: dat er wel erg veel
voorrang wordt gegeven aan het behoud van het gemeentelijk groen, ook als burgers daar
(over) last van hebben. Daarom heeft de Belangenvereniging Zesgehuchten een groot
aantal vragen en kanttekeningen geplaatst bij deze module. Uit de reactie daarop van de
gemeente blijkt dat er naar onze mening nog steeds sprake kan zijn van fricties of
misverstanden tussen burger en gemeente als het gaat om het verwijderen van
overlastgevend groen. Wij hebben de gemeente dan ook aanbevolen om al het
gemeentelijk groen te inventariseren en van een (waarderings)score te voorzien en deze
digitaal te publiceren. Zo kan de burger zelf zijn of haar kansen inschatten aangaande een
eventuele verwijdering. Fair Play naar alle belanghebbenden. Wij wachten de reactie van
de gemeente af.

Nieuwe inzichten hoogspanningslijn
en gezondheidsrisico’s onder de loep
In november heeft de BZ een bijeenkomst over het onderwerp ‘hoogspanningsleidingen en
de risico’s ervan’ bijgewoond. Deze was georganiseerd door de gemeente Helmond en er
waren sprekers van onder meer het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM),
Tennet en GGD Oost Brabant. De stroomdraden geven in hun directe omgeving
elektromagnetische straling af. Is die meer dan 0,4 microTesla (eenheid voor
elektromagnetische straling), dan zit je binnen de magneetveldzone – en daar kun je maar
beter niet wonen. Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om deze zone te berekenen.
En er zijn richtlijnen en adviezen opgesteld. Een oorzakelijk verband tussen
hoogspanningslijnen en gezondheidsschade is overigens nooit aangetoond. In buitenlandse
onderzoeken is echter wel een statistische verhoogde kans vastgesteld op leukemie bij
kinderen tot vijftien jaar die dichtbij hoogspanningslijnen wonen. Volgens het RIVM is 75
meter een veilige afstand voor woningen. Tijdens de planning van de wijken Bronzenwei en
Genoenhuis is gekeken naar een veilige afstand tussen de woningen en de
hoogspanningsleiding. Het gaat hier om een 150 KVolt hoogspanningslijn. Wij als
belangenvereniging gaan bekijken of op grond van de nieuwste richtlijnen en adviezen de
afstand tussen de woningen en hoogspanningsleiding nog steeds als veilig beschouwd mag
worden.

Geluidsproblemen A67
weer op de kaart gezet
De Belangenvereniging Zesgehuchten is bezig om de problematiek van de geluidsoverlast
die met name in Genoenhuis speelt opnieuw in kaart te brengen. Momenteel spitten wij de
archieven door op zoek naar aanknopingspunten om de zaak opnieuw op de kaart te
krijgen. Enige jaren terug hebben wij al veel energie in deze kwestie gestoken en ook
feitelijk aangetoond dat maatregelen noodzakelijk zijn. Maar door politieke (on)wil, het
kostenaspect en andere indertijd belangrijke projecten verdween het onderwerp
gaandeweg van de kaart. Mocht ons hernieuwd onderzoek nieuwe aanknopingspunten
bieden dan willen wij graag hiermee verder gaan. Mocht u interesse hebben om dan plaats
te nemen in een speciale projectgroep dan kunt u dit nu al aangeven via ons e-mailadres
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.
Duurzaam Zesgehuchten, twee keer een tussenbalans
In 2013 zijn twee acties op het gebied van energiebesparing in gang gezet. Tijd om de
(tussen)balans op te maken.


Presteren zonnepanelen

In 2015/2016 heeft een aantal eigenaren hun woning van zonnepanelen voorzien.
Sindsdien delen zij hun ervaringen en opbrengstgegevens met de Belangenvereniging
Zesgehuchten. Omdat de installaties en omstandigheden verschillen – zowel qua uitvoering
(dunne-film of silicium) als windrichting, hellingshoek en dergelijke – zijn de bevindingen
slechts een indicatie.
Het dunne-film procedé levert gemiddeld 7% tot10% meer energie op dan silicium. Vooral
bij donker weer in de wintermaanden presteren de dunne-film installaties beduidend beter
en heeft een steile hellingshoek (45 graden ten opzichte van 20 graden) een significant
positieve invloed.
Er zijn geen defecten in panelen en bedrading opgetreden. Wel zijn kort na installatie twee
omvormers defect gegaan (meestal 10 jaar garantie, zonder bijkomende kosten
vervangen). In een van de komende infobulletins komen we hier met meer cijfers op terug.


Spouwmuur- en kruipruimte-isolatie Beekweide

In 2013 is in de Beekweide een enquête gehouden over het energieverbruik van de
buurtgenoten. Al eerder meldden wij dat de verbruikscijfers nogal uiteenliepen.
Wij hebben als belangenvereniging offertes aangevraagd en vergeleken. In een huis-aanhuis verspreid schrijven ontvingen de bewoners informatie over de diverse isolatie-opties
en de geselecteerde leverancier – en kon aangegeven worden of men hiervan gebruik
wilde maken. Uiteindelijk hebben 18 bewoners dat gedaan en hun keuze gemaakt uit de
maatregelen die ze wilden laten uitvoeren.
Om het resultaat te meten en de bevindingen te inventariseren, hebben wij deze bewoners
recent geënquêteerd. Van de 18 formulieren werden er 12 geretourneerd (ca. 67%
respons). Dat leverde de volgende informatie op:
- kruipruimte werd geïsoleerd met parels (7x), folie (2x) of Tonzon (1x);
- spouwmuur werd bij iedereen met parels geïsoleerd. Bij een deelnemer bleek navulling
noodzakelijk;
- alle deelnemers vonden de voorbereiding, uitvoering en kwaliteit goed, een bewoner
had aanmerkingen over de afspraken;

- 7 bewoners vinden het wooncomfort verbeterd, 3 zien weinig en 1 geen verschil, 1 heeft
minder last van schimmel;
- 8 bewoners melden een verminderd gasverbruik. Hierbij dient opgemerkt te worden dat
de winters van 2013/’14 74,5 gemiddelde graaddagen telden; in de winter van 2014/’15
waren dat er 89,0 en in de winter van 2015/’16 78,0. Teruggerekend betekent dit, dat
het gasverbruik in de laatste twee winters hoger uitkwam (ca. 8 %) dan in de winter van
2013/’14;
- de slotconclusie van 11 bewoners is dat het een goede actie was en zij bevelen deze aan
de buurtbewoners aan. Eén geënquêteerde vindt de kosten niet opwegen tegen de
baten en zal deze actie niet aanbevelen.
Leden van de Belangenvereniging Zesgehuchten die ook interesse hebben om hun
energieverbruik terug te dringen kunnen voor meer informatie bij ons terecht; zie onze
website.

Digitaal Platform Zesgehuchten biedt
kans voor vruchtbare samenwerking
De Belangenvereniging Zesgehuchten heeft onlangs gesproken met de gemeente, Ons Net
TV en Plein 6G (voorheen Stichting Jeugdbelangen Zesgehuchten) over diverse vragen die
wij aan de gemeente hebben gesteld over de exploitatie en waarborgen van de continuïteit
van een dergelijk platform. Een belangrijke reden is dat bij de exploitatie gemeentelijke
subsidie om de hoek komt kijken. Met de perikelen rond subsidie voor het zwembad nog
vers in het achterhoofd, maken wij ons zorgen over de continuïteit op de lange termijn.
Voorts werd de Belangenvereniging Zesgehuchten gevraagd deels juridisch eigenaar te
worden van het platform. Wij zien hier echter van af, omdat we dit niet tot onze kerntaak
rekenen. Gesprekspartner en mede-belanghebbende Plein 6G is wel bereid deze taak op
zich te nemen. De Belangenvereniging Zesgehuchten hoopt op een vruchtbare
samenwerking, zodat Zesgehuchten zich binnenkort mag verheugen op een eigen digitale
paraplu! Zie: https://www.onsplatform.tv/zesgehuchten/welkom-bij-digitaal-platformzesgehuchten

Uw steun gevraagd bij realisatie
geschenk van straks 30-jarige BZ
De Belangenvereniging Zesgehuchten blikt graag vooruit en ziet daarom haar 30-jarig
bestaan langzaam maar zeker dichterbij komen. Zoals u wellicht weet, hebben wij de
traditie opgebouwd om lustrums te vieren met een geschenk aan de gemeenschap. Al
brainstormend ontstond een poos geleden het idee de mogelijkheid te bekijken om een
standbeeldje te laten ontwerpen van Harrie van Vlerken (1892-1976), een voor
Zesgehuchten zeer markant figuur. Postbode Harrie genoot groot aanzien in de
gemeenschap en hij zat in allerhande besturen. Zijn bijnaam was dan ook ‘Burgemeester
van Zesgehuchten’. Toen hij min of meer gefortuneerd stierf, liet hij een legaat ten gunste
van de bejaardenzorg na. Hieruit is indertijd bejaardenhuis de Josephinehof ontstaan. Het
lijkt ons dan ook de moeite waard te proberen deze historisch belangrijke figuur op een
nader te bepalen plaats te verbeelden. De vraag is alleen hoe? Wij vragen u daarover mee
te denken. In ieder geval of u mensen met beeldhouwers- of andere vaardigheden kent die
in staat zijn, in steen of een ander materiaal, Harrie – wellicht met fiets – op een sokkel uit
te beelden. Mogelijk dat wij d.m.v. fondsverwerving, subsidie en/of sponsoring en een
flinke brok gemeenschapszin een eind kunnen komen. Heeft u vaardigheden, relaties of

verdere invalshoeken om dit project te realiseren dan vernemen wij dat graag via:
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende (alle op dinsdag):
Bestuur: 21 maart, 18 april, aanvang 20.00 uur.
Commissie verkeer: 14 maart, aanvang 20.00 uur.
Commissie algemene zaken: 28 maart, aanvang 19.30 uur.
Commissie milieu: 28 maart, aanvang 20.30 uur.
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat). U bent altijd welkom een vergadering bij te wonen.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

