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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering
De BZ houdt op donderdag 29 januari haar 21e Algemene Ledenvergadering. Plaats
van samenkomst: het verenigingsgebouw aan het Tournooiveld,
aanvang 20.00 uur.
Zoals gebruikelijk zal het bestuur die avond verantwoording afleggen over het
gevoerde beleid. Een vast agendapunt is ook de samenstelling van bestuur en
commissies. Uiteraard zal er volop gelegenheid zijn voor het stellen van vragen en
discussie.
Wim Hoefman zal zijn bestuursfunctie neerleggen. Iets voor u om zijn plaats in het
BZ-team in te nemen? Als lid van het BZ-bestuur kunt u in echt iets voor de
gemeenschap betekenen. En het kost u gemiddeld niet meer dan enkele uren per
maand.
Aanmelden kan tot de opening van de ledenvergadering bij het secretariaat, de
zittende bestuursleden of via een mailtje aan
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl
De volgende bestuursleden zijn aftredend én herkiesbaar:
Henk Bos
voorzitter
Adriaan v.d. Velden
secretaris
Hans de Greef
penningmeester
Mieke Campman
2e secretaris
Hans Timmermans
lid, tevens voorzitter commissie algemene zaken
Marc Haarler
lid, tevens voorzitter commissie verkeer
Jan Feijen
lid
Piet Leenders
lid
Louk v.d. Wildenberg
lid
Voor het gedeelte na de pauze (circa 21.15 uur) zijn vertegenwoordigers van de
gemeente Geldrop-Mierlo uitgenodigd. Het geeft de leden de gelegenheid om met
onze gasten van gedachten te wisselen en daarnaast kunnen de gasten
kennisnemen van de ideeën en wensen die in Zesgehuchten leven.
Na afloop is er onder het genot van een drankje en een hapje gelegenheid tot
gezellig napraten in het bijzijn van onze gasten.
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Vlag van Zesgehuchten gaat
uit bij 20e-verjaardag van BZ
De BZ viert dit voorjaar haar 20-jarig bestaan. Het bestuur dat niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Net als in de eerdere lustrumjaren wil de BZ weer een geschenk aan de
gemeenschap aanbieden. Het denkwerk daarover is al een poos gaande. Een
commissie is maandenlang druk geweest om diverse voorstellen op haalbaarheid te
toetsen. Uiteindelijk is besloten om de in onbruik geraakte vlag van Zesgehuchten uit
de mottenballen te halen - en die op een historisch verantwoorde manier in oude
glorie te herstellen.
Eerder jubileumcadeaus waren: het herstelde gemeentewapen (5-jarig bestaan; te
zien op de zijgevel van het voormalige Zesgehuchtense gemeentehuis op het
Kerkplein), terugkeer van de naamsaanduiding Zesgehuchten onder de ‘Geldrop’borden die het begin van de bebouwde kom aangeven (10-jarig bestaan) en het 6Gkunstwerk op de hoek van de Eindhovenseweg/Gijzenrooiseweg (15-jarig bestaan).
Drempels Laan van Tolkien
Dankzij de 30km-gebieden zijn onze woonstraten een stuk veiliger geworden. Op
enkele plaatsen vindt de BZ de wijze waarop langzaam rijden wordt afgedwongen,
minder geslaagd. Dat geldt vooral voor de Laan van Tolkien, de ‘aorta’ van
Genoenhuis, waar veel bewoners overheen moeten. Wij hebben er bij de gemeente
op aangedrongen iets te doen aan die wel erg vele en erg hoge drempels. Het
onafhankelijk bureau, dat in opdracht van de gemeente onderzoek deed naar de
30km-gebieden, is het met ons eens. Conclusie is dat de 30km-gebieden over het
algemeen succesvol zijn, maar dat aanpassing en/of vermindering van de drempels
in de Laan van Tolkien wenselijk is. De BZ blijft zich inzetten voor een snelle
uitvoering van deze aanpassingen.
Afsluiting door aanleg
rotondes kort houden
De BZ heeft er bij de gemeente op aangedrongen de periode van afsluiting, dit
voorjaar, van de op- en afritten van de A67 zo kort mogelijk te houden. De aanleg
van twee rotondes, aan weerszijde van de brug, maakt tijdelijke afsluiting
noodzakelijk. Het plan is dat die tien weken gaat duren. Wij hebben gevraagd dat zo
mogelijk te bekorten en maatregelen te nemen die fileproblemen voorkomen en onze
wijken bereikbaar houden voor hulpverleners.
BZ zoekt oplossing voor
fietsers nabij Albert Hein
De BZ bekijkt hoe de situatie voor fietsers op en bij de kruising Gijzenrooiseweg –
Laan van Tolkien (bij Albert Hein) kan worden verbeterd. Ons bereiken berichten dat
de afstelling van de stoplichten niet optimaal is. Bovendien komen fietsers die van de
Aragorn over het fietspad langs de Gijzenrooiseweg naar Albert Hein rijden bij
genoemde kruising op de verkeerde kant van de weg terecht. Een doorgang in het
hek biedt wellicht een oplossing.
Goaltjes scoren op
veldje Westernisse
Het aantal kinderen dat van het speelveldje aan de Westernisse (Genoenhuis)
gebruikmaakt, vertoont een stijgende lijn. De oorzaak: er zijn - mede op aandringen
van de BZ – goaltjes geplaatst. Een pluim voor de gemeente.

