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Inbraakpreventieavond
informatief en nuttig
Zeer informatief en vooral: nuttig. Dat was de inbraakpreventieavond, die de BZ eind juni
samen met de politie, de gemeente (afdeling Welzijn) en een extern beveiligingsbedrijf
organiseerde.
Tijdens de bijeenkomst werd duidelijk gemaakt hoe het in Geldrop is gesteld met inbraken
(aantallen, werkwijze) en wat privé-personen kunnen doen om te voorkomen dat het hen
overkomt. Verder werd ruim aandacht besteed aan het inrichten van zogenaamde
buurtpreventiegebieden in de wijken.
De BZ heeft in het verleden vaker inbraakpreventiebijeenkomsten gehouden.
Nieuwe groen- en
speelvoorzieningen
De afgelopen tijd is er op het gebied van groen- en speelvoorzieningen in Zesgehuchten weer
het een en ander tot stand gekomen:
- de herinrichting van het P.J. Zweegersplein (Bronzenwei) is een feit. Een van de bewoners
heeft er, met steun van de BZ, lang voor moeten ‘strijden’, maar nu is het dan zover;
- het trapveldje aan Peulland (eveneens Bronzenwei) heeft weer goals.
Er zijn plannen om ook aan Westernisse (Genoenhuis) goals te plaatsen. Gemeente en
bewoners praten daar nog over. De BZ volgt de discussie aandachtig.
Komst Albert Heijn
naar Zesgehuchten
zaak van lange adem
De realisering van een supermarkt in Zesgehuchten is een zaak van lange adem. Zoals bekend
is het de bedoeling dat de Albert Heijn-vestiging in de Coevering naar Genoenhuis (kruising
Gijzenrooiseweg-Laan van Tolkien) komt. Dat zal echter pas gebeuren als het Winkelcentrum
Coevering een grote opknapbeurt krijgt. Volgens de plannen schuift de Edah aldaar dan op
naar de plek waar nu Albert Heijn zit, waarna AH uit de Coevering vertrekt. Door allerlei
oorzaken laat de opknapbeurt echter langer op zich wachten. Wijzigingen aan het bouwplan in
Genoenhuis (als gevolg van de inspraakronde) zijn een andere vertragende factor. Tot slot is
het wachten op een akoestisch onderzoek, dat moet uitwijzen in hoeverre de appartementen
die in de directe omgeving van de nieuwe AH-vestiging gepland zijn overlast gaan
ondervinden van de supermarkt.
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Idee: vergoeding
voor vrijwilligers die
zwerfvuil opruimen
De gemeente Geldrop zou bewoners die geregeld op pad gaan om de wijk ‘zwerfvuil-vrij’ te
maken een ‘financiële prikkel’ kunnen geven. Die suggestie deed wethouder Bert van Leijsen
onlangs tijdens een bijeenkomst van de BZ.
Het idee spreekt het bestuur van de BZ aan. Om de animo onder de bewoners voor het idee
van wethouder Van Leijsen te peilen, houdt de BZ binnenkort een informatieavond.
Vooruitlopend op een eventuele regeling gaat het BZ-bestuur mogelijk zelf de wijken in om
zwerfvuil op te ruimen.
Kerkbestuur komt
‘waterdragers’ op
kerkhof tegemoet
De ‘watersituatie’ op kerkhof ‘Het zand’ (Genoenhuis) is of wordt binnenkort verbeterd, zo
heeft het kerkbestuur de BZ onlangs laten weten. Bij de BZ waren klachten binnengekomen,
dat het aantal tappunten op het kerkhof te wensen overlaat. Mensen die het graf van een
dierbare onderhouden, moeten vaak flinke afstanden lopen om aan water te komen. Vooral
voor ouderen is dat soms een (te) zware opgave.
‘Wateroverlast Emopad
niet op z’n beloop laten’
De gemeente Geldrop moet een onderzoek doen naar de wateroverlast op het Emopad en
zonodig maatregelen nemen. Dat zegt de BZ, die momenteel ook zelf onderzoek doet naar de
ernst van de situatie aldaar. Verschillende bedrijven en privé-woningen houden het bij fikse
regenbuien niet droog. Het lijkt erop, dat de problemen een gevolg zijn van de renovatie van
het Emopad. Onderzoek kan daar duidelijkheid over geven. Vooralsnog hebben ondernemers
en andere bewoners bij de gemeente weinig kunnen bereiken.
‘Fusiegemeente moet
veiligheidsonderzoek
van 1998 over doen’
De gemeente moet na de samenvoeging met Mierlo weer eens een veiligheidsonderzoek laten
uitvoeren. De commissie Algemene Zaken van de BZ heeft daartoe een verzoek ingediend bij
de burgemeester, die de hoogst verantwoordelijke is voor het veiligheidsbeleid. De BZ sluit
niet uit dat de fusie met Mierlo invloed heeft op het integrale veiligheidsbeleid. Een onderzoek
door een extern bureau kan daar duidelijkheid over verschaffen. In 1998 hield de gemeente
Geldrop al zo’n onderzoek.
Bouwactiviteiten in
zuiden Genoenhuis
De eerste aanzet tot het bouwrijp maken van het meest zuidelijke deel van Genoenhuis heeft
inmiddels zijn beslag gekregen. Tussen Laan van Tolkien en Genoenhuizerweg gaat
woningcorporatie SWS 94 woningen bouwen, voornamelijk huurwoningen en voor een deel
ook koopwoningen. Aan de zuidrand worden tezijnertijd mogelijk nog kavels voor particuliere
woningbouw uitgegeven. Voor het bouwverkeer komt er een tijdelijke aansluiting vanaf de
Laan van Tolkien (en via Spiegelgevecht). Onder de hoogspanningsleiding wordt een
puinstraatje aangelegd voor de afvoer van zand naar de IJzeren Man.
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BZ: multifunctionele
ruimte in Genoenhuis
geen overbodige luxe
De BZ blijft zich sterk maken voor een multifunctionele ruimte in Genoenhuis. De wijk is in de
loop der jaren zo groot geworden, dat een dergelijke voorziening bepaald geen overbodige
luxe is.
De gemeente heeft adviesbureau Marktplan ingehuurd om de behoefte aan zo’n ruimte in
kaart te brengen. Uiteraard kon het adviesbureau daarbij niet om de BZ heen. Inmiddels heeft
de commissie Algemene Zaken van de BZ haar argumenten vóór een multifunctionele ruimte
kenbaar gemaakt.
‘Fietspadenplan kan
op paar punten beter’
De BZ heeft enkele kritische kanttekeningen geplaatst bij het ontwerp-fietspadenplan van de
gemeente Geldrop. Dat plan lag tot 10 juli ter inzage.
Namens de BZ heeft de commissie Verkeer een aantal wensen op tafel gelegd. Het gaat o.a.
om het opknappen en verbinden van fietspaden tot een sluitend fietspadennet. Verder vraagt
de commissie Verkeer de geplande werkzaamheden aan de route Haradpad-Lorien
(Genoenhuis) eerder uit te voeren. Tenslotte staat een goede fietsroute achter het DAFcomplex door (en langs het kanaal) naar Eindhoven op het verlanglijstje.
Overigens is de commissie Verkeer de gemeente erkentelijk, dat zij in een vooroverleg al
kennis kon maken met het ontwerpplan.
Milieutip 12
Compost
Voor tuin- en keukenafval is een vriendelijke vorm van hergebruik mogelijk: composteren. Het
is een natuurlijke afbraak, waarbij het afval langzaam verandert in en soort aarde, compost
genaamd. Bij dit proces spelen warmte en vocht een grote rol evenals bacteriën en schimmels.
Ook allerlei kleine bodemdiertjes als wormen, pissebedden en kevertjes helpen mee. Ze doen
heel nuttig werk zonder dat je er last van hebt. Het eindproduct, de rulle compost, is
uitstekend te gebruiken voor tuin- en kamerplanten.
Vergaderdata
De data van de komende vergaderingen zijn:
bestuur: 4 september - 2 oktober - 30 oktober;
commissie verkeer: 18 september;
commissie algemene zaken: 11 september;
commissie milieu: 11 september - 2 oktober.
De vergaderingen vinden alle plaats op een donderdag. Zij zijn openbaar en worden gehouden
in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat), aanvang 20.30 uur.
Mocht u een vergadering willen bijwonen dan doet u er goed aan om tevoren even bij het
secretariaat te informeren of de betreffende vergadering daadwerkelijk doorgang vindt.
Het bestuur van de BZ wenst u allen een prettige vakantie.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

