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Besluitvorming over groenstroken
in Bronzenwei nadert eindfase
Op een informatieavond, die de BZ en de gemeente afgelopen september belegden, is aan de
Bronzenwei-bewoners met een huis grenzend aan de groenstroken die lopen van Korenland
naar de hondenuitlaatroute, gevraagd naar hun wensen ten aanzien van een herinrichting
van de groenstroken. Aan de hand van deze uitkomsten is door de gemeente een conceptherinrichtingsplan gepresenteerd. Dit plan heeft de goedkeuring van de bewoners die op de
informatieavond aanwezig zijn geweest. Het plan zal in diverse fases worden uitgevoerd.
Omdat de paden als erg donker en onveilig worden ervaren, wordt daarbij rekening
gehouden met het – indien mogelijk – aanbrengen van verlichting
Heeft u, als niet-direct aanwonende, ook belangstelling voor het plan? Op onze website vindt
u meer informatie. Eventueel zwaarwegende problemen zullen wij dan alsnog aan de
gemeente kenbaar maken. Let wel: tot uiterlijk 5 februari aanstaande. Op die datum gaan wij
uit van definitieve overeenstemming over het plan.

Afvalcafé over nieuwe methode
van afvalscheiden in de planning
De commissie milieu van de BZ – met sinds enige tijd een nieuwe voorzitter – heeft zich
beraden over het voornemen van de gemeente om de afvalinzameling op de te vernieuwen
Milieustraat anders te organiseren. Hoewel de bewoners van Geldrop-Mierlo zeer hoog
scoren als het gaat om afvalscheiding bij de bron (lees: in de huishoudens) van papier, plastic,
gft en restafval, stelt de gemeente voor om de afvalscheiding centraal te gaan doen. De leden
van de commissie hebben hun verwondering uitgesproken over de hiervoor nog te bouwen
faciliteiten. Over hoe een en ander naar de burgers gecommuniceerd wordt, klinken kritische
geluiden. De leden van de commissie milieu hebben de wens uitgesproken om op korte
termijn een ‘Afvalcafé’ te organiseren, waarop de bewoners meer informatie over deze
kwestie zal worden verstrekt.

Algemene ledenvergadering
Op 23 februari om 20.00 uur vindt de algemene ledenvergadering van de Belangenverenging
Zesgehuchten plaats. Wilt u zich kandidaat stellen voor een bestuursfunctie? Neem dan
contact op met onze voorzitter of secretaris.

-2-

Werkgroep Duurzaam Zesgehuchten blaast
partij volop mee in SLIMwonen+-initiatief
Wij hebben de afgelopen tijd veelvuldig contact gehad met de energiecoöperaties Morgen
Groene Energie en 040 Energie. Morgen Groene Energie afdeling Geldrop-Mierlo heeft zich
samen met de coöperaties Best Duurzaam en Waalre Energie Lokaal ingezet om het concept
SLIMwonen+ van de grond te krijgen, en dat is aardig gelukt. Kijk maar eens op de website
www.slimwonenplus.nl. SLIMwonen+ heeft als doel om huizenbezitters via een virtueel
Lokaal Energieloket te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Al negen leveranciers
van isolatieproducten, energieadvies, HR++-glas en zonnepanelen zijn aangesloten bij
SLIMwonen+. Ambitie is de keuze aan leveranciers in de komende maanden sterk uit te
breiden. De gemeenten Best, Waalre en Geldrop-Mierlo en de provincie Noord-Brabant zijn
mede-initiatiefnemers van SLIM. De gemeenten Nuenen en Helmond en waarschijnlijk ook
Eindhoven (samen met 040 Energie) zullen zich bij het concept van SLIMwonen+ aansluiten.
Een lid van onze werkgroep Duurzaam Zesgehuchten is als bestuurslid nauw betrokken bij
SLIMwonen+.
Energiecoöperatie Morgen Groene Energie organiseert samen met de gemeente in de loop
van februari weer een ‘Energiecafé’. Daar worden de deelnemers bijgepraat over de laatste
ontwikkelingen op het gebied van isolatie, zonnepanelen, ‘Nul Op de Meter’-woningen en de
nieuwe subsidieregeling die in 2016 van kracht is geworden.
Voor meer informatie of om (aspirant) lid te worden kijk op:
http://www.morgengroeneenergie.nl/dichtbij/geldrop-mierlo/

‘Rondje Zesgehuchten’ in beeld als
cadeau van ‘zilveren’ jubilaris BZ
We zijn nog steeds op zoek naar een cadeau voor de gemeenschap van Zesgehuchten ter
gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Belangenvereniging Zesgehuchten. Momenteel
onderzoekt de commissie algemene zaken samen met het IVN of wij een bijdrage kunnen
leveren aan een ‘rondje Zesgehuchten’. Het IVN is bezig rondjes samen te stellen in de kern
Geldrop, die de wandelaars inzicht geven in de historie van markante gebouwen en plaatsen,
en dat gekoppeld aan een wandeling langs mooie begroeiing en natuur. De bedoeling is dat
deze rondjes hetzij met een IVN-gids hetzij zelfstandig – met een goede routebeschrijving –
kunnen worden gelopen.

Winter ‘hoogseizoen’ voor
snoeien bomen en struiken
In bijna alle wijken in Geldrop-Mierlo worden deze en volgende maand de bomen en struiken
gesnoeid. De gemeente snoeit het hele jaar door, maar het meeste werk moet in de winter
gebeuren. Als het blad van de bomen en struiken is, kan de gemeente goed zien hoe de
beplanting erbij staat. Ook is er in de winter minder afval, waardoor er sneller kan worden
gewerkt. En dat er in de winter uiteraard geen broedende vogels in de bomen en struiken
zitten, is natuurlijk ook een voordeel. Het gras wordt pas gemaaid als het weer gaat groeien;
dat is in het voorjaar.
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Buurtpreventie en WhatsApp
Deze onderwerpen zijn in de regionale en landelijke
pers de afgelopen maanden regelmatig voorbij
gekomen. Ook binnen de Belangenvereniging
Zesgehuchten heeft dit onderwerp de aandacht. De
eerste nog informele contacten met politie en
gemeente zijn inmiddels gelegd.

Politiecontroles vergroten besef
van belang van inbraakpreventie
In het voorbije najaar heeft de politie een inbraakpreventieactie gehouden. Er werd
gecontroleerd of achtertuinen, bergingen en achterdeuren waren afgesloten. Bij diverse
mensen belde de politie aan om te wijzen op onverstandig ‘uitnodigend gedrag’. Je
eigendommen achter slot en grendel houden, is stap één om dieven buiten de deur te
houden.

Kwestie ‘de Smelen’: extern
adviesbureau is nu aan zet
De werkgroep heeft in de laatste maanden van afgelopen jaar zowel met de directie van Laco
als met de (inmiddels ex-)wethouder Steenbakkers en ambtenaren gesproken over wat er
met zwembad ‘de Smelen’ gaat gebeuren. Het wachten is op het rapport van een extern
adviesbureau. Onduidelijk is vooralsnog welke invloed de demissionaire status van het college
van B en W op de voortgang heeft.
Lidmaatschap/contributie-inning
Het bestuur van de Belangenvereniging Zesgehuchten pakt de contributie-inning vroeger in
het jaar op dan voorheen. Waarbij tevens is besloten – maar dat zal u niet verbazen, want zo
gaat het elk jaar – om de contributie niet te verhogen, dus vast te stellen op € 2,27 per adres.
Natuurlijk staat het u vrij om een hoger bedrag te doneren. Tijdens de eerstvolgende
ledenvergadering, op 23 februari, zal de contributie voor 2017 vastgesteld worden.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende (alle op dinsdag):
Bestuur: 16 februari, aanvang 20.00 uur.
Commissie verkeer: 8 maart, aanvang 20.00 uur.
Commissie algemene zaken: 22 maart, aanvang 19.30 uur.
Commissie milieu: 22 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

