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Zesgehuchten pikt
tariefsverhoging UPC
niet: doet u mee?
Enige tijd geleden heeft u een brief ontvangen van UPC, de beheerder van het
kabelnetwerk in Zesgehuchten (en andere delen van Geldrop), Daarin wordt een
enorme tariefstijging van - we kunnen het bijna niet door onze strot krijgen - grofweg
35 procent (!) aangekondigd, ingaande op 1 januari 2004.
De belangenvereniging heeft de brief eens goed bekeken, her en der informatie
ingewonnen en krantenberichten (over andere gemeenten die de UPC-plannen van de
gekke vinden) goed bijgehouden. Onze conclusie: de voorgestelde tariefstijging is
buitensporig hoog en, ook dat nog, de argumentatie mist elke grond.
UPC zegt, dat het de tarieven in Nederland wil harmoniseren (lees: gelijk wil trekken).
Daar is iets voor te zeggen: waarom zou voor exact dezelfde dienst in de ene
gemeente meer betaald moeten worden dan in de andere? De realiteit is echter, dat
UPC het argument 'harmonisatie' misbruikt om alle tarieven naar het hoogste niveau
te tillen. Harmonisatie is volgens ons: de tarieven die (te) laag zijn gaandeweg
verhogen en de (te hoge) tarieven gaandeweg verlagen. Waarbij UPC best een paar
procenten mag 'smokkelen' om de inflatie/kostenstijging te compenseren.
De realiteit is echte, dat UPC alleen in termen van verhogen denkt. Daarmee wordt
het hele harmonisatieproject een farce: UPC misbruikt het argument 'gelijktrekken' om
uit de financiële problemen te komen - problemen die zijn ontstaan, doordat men voor
veel te veel geld andere kabelexploitanten meende te moeten overnemen. Zonder dat
ons daarom werd gevraagd, maar wél op onze kosten. Hoezo, big is beautiful?
De belangenvereniging vindt dat echt véél en véél te ver gaan. Zij raadt u
derhalve met klem aan bezwaar aan te tekenen tegen de tariefstijging.
Om het u gemakkelijk te maken hebben wij bijgaande conceptbrief opgesteld. Het
enige dat u hoeft te doen is:
- datum invullen (bovenin);
- naam en adresgegevens invullen en ondertekenen (onderin);
- de brief opsturen naar het in de aanhef van de conceptbrief vermelde adres.
Let wel: het gaat om een antwoordnummer - een postzegel is niet nodig!
U hoeft de conceptbrief niet over te typen: de ontbrekende gegevens met pen invullen
is voldoende. (Misschien trekt UPC daaruit de conclusie dat het om een 'geregisseerde'
actie gaat, maar wat zou dat?)
Ons advies: doe mee! Stuur de brief op! Neem die kleine moeite! Wie meedoet, staat
in zijn recht. Dus waarom niet vechten om het recht aan uw zijde te krijgen? Het kost
u niets. En .. mogelijk levert het iets op in een jaar van louter kostenstijgingen.
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Toch sportzaal bij
school Genoenhuis
Na lang aandringen komt het er dan toch van: basisschool De Ganzebloem krijgt een
sportzaal. De BZ heeft zich jaren sterk gemaakt voor een sportfaciliteit bij de school in de wijk
Genoenhuis. Onlangs is de gemeenteraad akkoord gegaan, hoewel daar wel een – eveneens
door de BZ afgedwongen - behoefteonderzoek en een amendement van de PvdA-fractie aan
te pas moesten komen. De realisering van een buurtaccommodatie in de wijk Genoenhuis blijft
voor de toekomst bespreekbaar.
Jaarvergadering
BZ op 29 januari
De BZ houdt haar jaarlijkse Algemene Ledenvergadering dit jaar op donderdag 29 januari.
Uiteraard bent u dan weer van harte welkom in ons verenigingsgebouw, Tournooiveld 10.
Aanvang 20 uur.
Het bestuur hoopt op een goede opkomst, niet alleen omdat dat een stimulans is om in 2004
veel voor elkaar te krijgen, maar ook om te horen wat er leeft in Zesgehuchten.
Onlangs heeft de BZ uitgebreid stilgestaan bij het eigen functioneren. De BZ werd bijna 15
jaar geleden opgericht om de (algemene) belangen van de inwoners van Zesgehuchten te
behartigen. We hebben ons afgevraagd of we dat op de beste manier doen: of wij ook echt de
mening van de bewoners verkondigen of wellicht te veel onze eigen doelen achterna lopen.
Hoe zinnig zo’n ‘zelfonderzoek’ ook is, uiteindelijk gaat het erom hoe de leden over de BZ
oordelen. Daarom zijn we benieuwd naar uw mening. Spui die tijdens de ledenvergadering. Of
schrijf, mail of bel ons. Wij zien uw reacties met belangstelling tegemoet.
BZ bedankt scheidende
personen en instanties
voor goede samenwerking
Het bestuur van de BZ heeft in december afscheid genomen van verschillende personen en
instanties. Allereerst van Dorus van de Boom, welzijnsambtenaar bij de gemeente. Tijdens de
drukbezochte afscheidsreceptie hebben we hem persoonlijk bedankt voor de lange en altijd
prettige samenwerking. Niet veel later namen we afscheid van de Stichting Ander Werk.
Tijdens het 25-jarig jubileum besloot de stichting zichzelf op te heffen en de activiteiten over
te dragen aan de Brede Welzijnsinstelling (BWI) en de ERGON-bedrijven. Voor de klanten
verandert er overigens niets, zij het dat men met professionals te maken krijgt. De BZ heeft
de Stichting Ander Werk – met wie wij de laatste jaren het verenigingsgebouw deelden – en
vooral voorzitter Jan van Brussel bedankt voor de goede samenwerking. Last but not least
namen we afscheid van burgervader Cees Leijten. Ook met hem hebben we al die jaren
prettig samengewerkt. Wellicht zien we hem te zijner tijd nog eens terug - om het kunstwerk
dat in Zesgehuchten komt te onthullen.
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Onderwerp: bezwaar tegen verhoging abonnementskosten Standaardpakket
Radio/TV 2004
Geachte heer, mevrouw,
Onlangs stuurde u mij schriftelijk bericht over de aanpassing van de abonnementskosten van
het zogenoemde standaardpakket (voor radio en tv) over 2004. U komt daarin op de proppen
met een tariefstijging van maar liefst circa 35 procent. Een dergelijke verhoging is volstrekt
onacceptabel, te meer daar uw argumentatie elke grond mist.
Sinds 1999 zijn de tarieven in de gemeente Geldrop geleidelijk verhoogd, van € 9,06 in 1999
tot € 10,00 in 2003. Dergelijke verhogingen komen mij billijk voor, omdat ze in de pas lopen
met de jaarlijkse inflatie en kostenstijgingen. Echter, voor de nu aangekondigde tariefstijging
geldt dat ten enen male niet.
Uw wens om de tariefstructuur in Nederland te harmoniseren (lees: gelijk te trekken) is geen
steekhoudend argument voor dergelijke tariefstijgingen. Wellicht is dat reden om 1) de laagste
tarieven ook dit jaar – en eventueel volgende jaren – aan de inflatie aan te passen, en 2) de
hoogste tarieven tijdelijk op het huidige niveau te bevriezen.
Bij deze teken ik dan ook formeel bezwaar aan tegen de geplande - en niet gemotiveerde –
exorbitant grote tariefstijging. Ik dring er met klem op aan een en ander te heroverwegen en
mij op korte termijn een nieuw voorstel te doen. Mocht u daar niet toe bereid zijn, dan zal ik –
samen met vele anderen in Geldrop – niet schromen verdere stappen ondernemen.
In afwachting van een snelle en adequate reactie,
Met vriendelijke groet,

.....
.....
.....

