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Juni 2000
Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de Belangenvereniging
Zesgehuchten
Contributie overmaken
aan BZ kan nog steeds
Onze penningmeester heeft de afgelopen maanden weer honderden acceptgiro’s ontvangen van
Zesgehuchtenaren die ons ook dit jaar weer willen steunen. Hebt u de jaarcontributie van slechts vijf
gulden (meer mag natuurlijk ook..) nog niet overgemaakt? Doe dat dan alsnog; u steunt er een goede
zaak mee. En een wederom groot ledental is voor de actieve leden in bestuur en commissies een
aansporing om zich voor Zesgehuchten, en dus voor u, te blijven inspannen.

Meer straten verdienen
status ‘verblijfsgebied’
Het college van burgemeester en wethouders is van plan – in tegenstelling tot eerdere plannen - het
hele gebied tussen de spoorlijn, Eindhovenseweg en Gijzenrooiseweg de status ‘verblijfsgebied’ te
geven. Dat betekent dat gemotoriseerd verkeer zich overal moet houden aan een maximum-snelheid
van 30 kilometer per uur. De BZ ondersteunt dit voornemen van harte en pleit ook nog voor
uitbreiding van het ‘verblijfsgebied’ met de hele wijk Genoenhuis. Het gemeentebestuur is daar nog
niet uit, omdat men overweegt een uitzondering te maken voor de Laan Van Tolkien, de doorgaande
weg in die wijk. De commissie verkeer vindt het niet nodig voor die weg een uitzondering te maken.

Inventarisatie gevaarlijke
situaties in Genoenhuis
De commissie vekeer is bezig de verkeersproblemen in de wijk Genoenhuis te inventariseren.
Inmiddels is een twintigtal situaties in kaart gebracht. Sommige proberen we nog dit jaar opgelost te
krijgen, andere nemen wat meer tijd. De commissie wil de lijst met de gemeente bespreken om een
goed inzicht te krijgen in de (on-)mogelijkheden om er iets aan te doen. De commissie vindt dat de
volgende gevaarlijke situaties in dit kalenderjaar kunnen of moeten worden opgelost:
- kruising Aragorn/Groeneweg: gevaarlijk oversteken voor voetgangers;
- Laan van Tolkien: moeilijk oversteken in spitsuren;
- Peuterspeelzaal De Hobbit: trottoir ontbreekt;
Pala
ntir:
trott
oir
ontb

reek
t;
ong
eluk
kige
boch
t
fiets
ers;
- fietspad Emopad-Hoog Geldrop (viaduct): geen aparte voorziening voetgangers;
- Laan van Tolkien/Lorien: fietspaden niet in elkaars verlengde;
- Gijzenrooiseweg: korte tijd om over te steken;
- grindpad Saruman-Gandalf: gevaarlijke situatie (valpartijen).
De commissie verkeer houdt zich aanbevolen voor tips die meer gevaarlijke of ongewenste situaties in
Genoenhuis aan het licht brengen. Laat het ons horen!
Poepvrij Zweegersplein
De BZ is benaderd door bewoners en omwonenden van het P.J. Zweegersplein (Bronzenwei). Ze
vroegen aandacht voor het hondenpoep-probleem op het plein. Op een plein waar kinderen spelen
horen honden niet thuis, zeggen zij terecht. In de nabije omgeving is een honden-uitlaatroute, waar
hondeneigenaren met hun beest terechtkunnen. Uiteraard staat de BZ vierkant achter de klagers.

Commissie algemene zaken
kan versterking gebruiken
De commissie algemene zaken heeft de laatste tijd aandacht geschonken aan de volgende
onderwerpen:
- buurtsportzaal annex soos in de wijk Genoenhuis;
- eventuele bebouwing Stationsgebied;
- bewaking fietsenstallingen station;
- skatevoorzieningen voor de jeugd in Zesgehuchten;
- overlast hondenpoep;
- bijstelling rampenplan gemeente Geldrop;
- realisatie trapveld/voorkomende overlast voetballende jeugd.
Wilt over deze en andere onderwerpen met een algemeen karakter meepraten, wordt dan lid van
deze commissie. De commissie algemene zaken vergadert in principe een maal per maand (op

donderdagavonden). Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in onze eigen
accommodatie aan het Tournooiveld.
De eerstvolgende vergaderingen zijn gepland op donderdag 24 augustus en 19 oktober.

Behoorlijke respons op
enquête buurtpreventie
Onze enquete over buurtpreventie heeft een behoorlijke respons gekregen: zo’n zeventig huishoudens
hebben gereageerd. De gegevens worden momenteel geanalyseerd, waarna we in overleg met de
politie een straat of gebied willen aanwijzen waar een buurtpreventieproject moet worden opgezet.
Door drukte bij de politie, onder meer vanwege het EK Voetbal, wordt dit na de zomervakantie.
Inmiddels hebben bewoners van Farin, Bombur en Ori in Genoenhuis zelf een buurtpreventieproject
op touw gezet. De oprichtingsvergadering is inmiddels gehouden.

Autovrije zondag 2000
24 September 2000 is door het Landelijk Overleg Autovrije Zondag (LOAZ) uitgeroepen tot de tweede
landelijke autovrije zondag. In 1999 hebben ongeveer 50 gemeenten meegedaan aan de eerste
landelijke autovrije zondag. Voor dit jaar is de verwachting dat meer dan 100 gemeenten mee zullen
doen aan de aktie. En Geldrop wil daar bij horen.
Op 24 september is het tevens Wereldhartdag. De Nederlandse Hartstichting en de LOAZ werken
samen om van deze dag een succesvolle aktiedag te maken. Minder autorijden en meer
lichaamsbeweging is goed voor je hart. Dus sluiten de twee akties goed op elkaar aan.
De bedoeling is dat ook binnen Geldrop in een aantal wijken straten afgesloten gaan worden voor het
gemotoriseerde verkeer. De doorgaande wegen zullen open blijven. In de afgesloten straten zullen
per wijk allerlei festiviteiten worden gehouden, maar ook zal er ruimte zijn voor stilte. Er zal weer
plaats zijn voor ontmoeting, creativiteit en spontaniteit.
In Geldrop is de organisatie van de autovrije zondag in handen van de werkgroep verkeer & vervoer
van de stichting Platform Duurzaam Geldrop. Hierin zitten o.a. vertegenwoordigers van
wijkverenigingen, de fietsersbond ENFB, IVN en Milieudefensie.
Heeft u belangstelling om aan de organisatie van de autovrije zondag in Geldrop mee te werken,
neem dan contact op met de heer H. Heijns, Hertogenlaan 42 te Geldrop; tel. 2863034; E-mail:
henk.heyns@philips.com.

Geldrop overweegt invoering
Jeugd Preventie Project (JPP)

Een afvaardiging van het bestuur heeft op uitnodiging van de gemeente een voorlichtingsdag over de
jeugdproblematiek bijgewoond. Er werden lezingen gehouden over het functioneren van het Bureau
Jeugdzorg – en de wachtlijstproblematiek - en over het Jeugd Preventie Project (JPP). Dit project, dat
in de gemeente Eindhoven al enkele jaren loopt, beoogt in een overzichtelijk hulpverleningstraject van
drie maanden jongeren die dreigen te ontsporen in een vroeg stadium weer op het rechte pad te
zetten. De resultaten zijn dermate goed dat bijna alle Brabantse gemeenten in de loop der jaren
soortgelijke projecten hebben opgezet. De BZ heeft tien jaar geleden al op invoering in de gemeente
Geldrop aangedrongen. De kans bestaat dat het er binnenkort van komt. Eind april sprak de
gemeenteraad zich namelijk positief uit over de jeugd- en jongerennota, waarvan op termijn het
Jeugd Preventie Project deel zal uitmaken.

BZ vraagt provincie verbod op
verdere bebouwing Rielsedijk
De BZ maakt bij de provincie bezwaar tegen het voornemen van de gemeente Geldrop om delen (in
de buurt) van de Rielsedijk uit het bestemmingsplan Buitengebied te lichten. De gemeente wil op deze
manier verdere bebouwing aan de Rielsedijk en de aanleg van een golfbaan mogelijk maken. De BZ is
een apert tegenstander van verdere bebouwing van de Rielsedijk; verdere aantasting van dat
landschappelijk waardevolle stukje Geldrop dient dan ook voorkomen te worden. In zekere zin gebeurt
nu hetzelfde als wat ook in 1990 al gebeurde. Ook toen probeerde de gemeente de weg te effenen
voor verdere bebouwing van de Rielsedijk en ook toen maakte de BZ bezwaar bij de gemeente. De
provincie stelde de BZ toen in het gelijk. Nu probeert de gemeente haar zin te krijgen door delen uit
het bestemmingsplan te halen. Ons bezwaar daartegen werd door de gemeente verworpen, zodat ons
niets anders overblijft dan wederom naar de provincie toe te gaan.

Wist u dat?
- een kleine twintig procent van de fietskluizen bij het station nog niet is verhuurd? En dat de
jaarlijkse huur 160 gulden bedraagt?
- onze internet-site steeds beter wordt bezocht en we regelmatig nuttige tips en opmerkingen
ontvangen via dit nieuwe medium?
- het lokale radiostation Mistral een nieuw leven is begonnen onder de naam Exxact FM en dat de
frequenties dezelfde zijn gebleven?
- u bij de politie kunt opgeven wanneer u op vakantie bent, zodat zij uw huis extra in de gaten
kunnen houden?
- ook u actief kunt bijdragen aan het buurtwerk door u bij ons secretariaat op te geven als lid van een
van onze commissies of als bezorger van het Infobulletin?

Aantal fietsdiefstallen
in Geldrop weer hoger
Het aantal fiets- en bromfietsdiefstallen in Geldrop is vorig jaar weer flink toegenomen. Bij de politie
Zuid-Oost werd aangifte gedaan van diefstal van 389 fietsen en 37 bromfietsen; in 1998 was dat

respectievelijk 317 en 41. De meest beruchte plaats als het gaat om diefstal van tweewielers is nog
steeds het stationsgebied. De plaatsing van tachtig fietskluizen door de NS heeft daar geen
verandering in kunnen brengen. Overigens is een kleine twintig procent van deze kluizen nog niet
verhuurd. De BZ heeft nu bij het gemeentebestuur en de NS aangedrongen op extra maatregelen.
Permanente videobewaking heeft een prventieve werking, denken wij. Voorop staat dat
(brom)fietseigenaren hun tweewieler goed moeten afsluiten, bij voorkeur met een hangslot dat aan
een vast voorwerp kan worden vastgezet. Ook het wegzetten van fietsen in het licht en het zicht van
het publiek vermindert de kans op diefstal.

Wandelen door een uniek
stukje natuur ‘om de hoek’
Vogels, waaronder roofvogels, klein wild, amfibieën en planten. In natuurgebied Gijzenrooi kun je het
allemaal tegenkomen. Onlangs maakte een deputatie van het BZ-bestuur aan de hand van een
enthousiaste ambtenaar een wandeling door het gebied. Het natuurschoon op loopafstand van
Zesgehuchten mag er zijn. En moet, vindt de BZ, blijven. Ook u kunt ervan genieten, want het IVN
organiseert regelmatig tochten door het gebied. In de media wordt bekendgemaakt wanneer.
Overigens is niet alles wat je er aantreft even mooi. Loslopende honden doen nog wel eens schade
aan broedende kieviten. In de broedperiode zouden hondeneigenaren er goed aan doen het gebied te
mijden. Erger is dat sommigen het gebied als dumpplaats voor hun afval gebruiken. De BZ vindt dat
hard tegen dit soort praktijken moet worden opgetreden. De betrokken ambtenaar heeft ons foto’s
van het gebied toegezegd, die wij t.z.t. op onze internet-site zullen zetten.

Regels kapvergunning
in gemeente Geldrop
Met enige regelmaat vertellen leden ons dat zij niet weten welke regels in de gemeente Geldrop
gelden ten aanzien van het kappen van bomen. Daarom zetten wij dat hier eens op een rijtje:
- aanvraag kapvergunning door particulieren. Een kapvergunning moet in principe schriftelijk worden
aangevraagd bij de gemeente. De aanvraag moet worden ingediend door, namens of met medeweten
van degene die het zakelijk recht over de boom heeft, bijvoorbeeld de pachter of eigenaar. De
gemeente bekijkt eerst of voor het kappen van de betreffende boom een vergunning verplicht is. Gaat
het om een uitzonderingsgeval, waarvoor geen vergunning vereist is, dan wordt dit de aanvrager
medegedeeld. Is wel een vergunning nodig, dan wordt gekeken of er belangen zijn die zich tegen het
verlenen van de vergunning verzetten. Deze belangen worden afgewogen tegen de belangen van de
aanvrager. Wordt een kapvergunning verleend dan wordt deze gepubliceerd in
Middenstandsbelangen. De kapvergunning ligt zes weken ter inzage op de afdeling Gemeentewerken;
gedurende die periode kan door belanghebbenden bezwaar worden gemaakt tegen de kap.
- aanvraag kapvergunning door gemeente: voor de gemeente gelden dezelfde eisen als voor
particulieren. Ook een aan de gemeente verleende vergunning wordt gepubliceerd en zes weken ter
inzage gelegd.
Voor meer informatie kan men zich wenden tot de afdeling Gemeentewerken,
tel. 040 289 39 72.

Beekweide-Zuid doet gooi
naar politiekeurmerk PVW
Beekweide-Zuid wil binnen een paar jaar in zijn geheel voldoen aan de eisen die aan het
Politiekeurmerk Veilig Wonen (PVW) worden gesteld. De Paladijnstraat is momenteel proefgebied voor
het buurtpreventieproject in Beekweide-Zuid. Op termijn wil men deze status voor de hele wijk. Om
het PVW te bemachtigen moet aan strenge eisen worden voldaan. Leidraad is het Handboek PVW
voor bestaande bouw. Het PVW bestaat uit drie onderdelen: veilig wonen, veilige complexen en veilige
omgeving. Om aan alle eisen te voldoen is ook de steun van de gemeente noodzakelijk. Deze moet
voor de noodzakelijke openbare voorzieningen, zoals openbare verlichting, zorgen. Enige tijd geleden
werd een informatiebijeenkomst voor bewoners van de Paladijnstraat gehouden. Daarbij waren
vertegenwoordigers van de gemeente, de poltie, een beveiligingsbedrijf en van enkele
buurtpreventieprojecten aanwezig. De gemeente deed daar de toezegging de aanschaf en aanleg van
verlichting van de achterpaden en van een scheidingshek te vergoeden.

Commissie zegt ‘ja’ tegen
parkeerplaatsen Tarweland
De commissie verkeer heeft overleg gevoerd met de gemeente over de aanleg van parkeerplaatsen op
Tarweland, in de Bronzenwei. De informatie die daar op tafel kwam, is voor de commissie aanleiding
akkoord te gaan met de aanleg van deze vijf plaatsen. In een eerder gesprek had de verantwoordelijk
wethouder te kennen gegeven dat de gemeente geen aanleiding zag om over te gaan tot de aanleg.
De commissie werd door deze informatie op het verkeerde been gezet en achtte aanleg niet nodig. Nu
de informatie niet blijkt te kloppen, herziet de commissie haar standpunt.

Aktiviteiten voor ouderen in het
gemeenschapshuis Zesgehuchten
Onder begeleiding van het G.O.B. vinden in het gemeenschapshuis Zesgehuchten op vaste tijden
aktiviteiten voor ouderen plaats.
Op dinsdag is er van 12.45 tot 13.45 uur gymnastiek voor ouderen en van 14.00 tot 17.00 uur wordt
er bingo gespeeld.
Op donderdag wordt er van 14.00 tot 17.00 uur gekaart.
De huidige deelnemers aan die aktiviteiten willen er nog best wat mensen bij hebben. Er wordt tijdens
die bezigheden in het lokaal niet gerookt, maar er is elders in het gebouw de mogelijkheid om
tussendoor aan die behoefte te voldoen.
U wordt van harte uitgenodigd om eens te komen kijken, zodat u met de aanwezigen kunt
kennismaken. Misschien vindt u het leuk om daarna mee te blijven doen.

Wethoudersoverleg
Een maand geleden heeft het bestuur van de BZ overleg gevoerd met de wethouders. Een aantal
zaken zijn daar besproken, o.a.:
- Geluidhinder A67. De gemeente heeft aangeboden een informatie-avond hierover te organiseren. De
BZ is doende om informatie te verzamelen om een goed beeld van de problematiek te krijgen.
- Diftar. Het ligt in de bedoeling om in het najaar 2000 de containers uit te zetten, waarna een proef
zal volgen, alvorens in 2001 tot definitieve invoering over te gaan.
- Skate-ramp De BZ heeft dit verzoek van de jeugd overgebracht.
- Sportzaal annex trefcentrum voor jongeren en ouderen Genoenhuis. De gemeente heeft ons in
overweging gegeven om dit verzoek in het aktiviteitenplan in te brengen; anders zal het in elk geval
nooit opgenomen worden.
- Groenstructuurplan / groen Beekweide. In 2001 komt er een nieuw groenstructuurplan met
beheersplannen. Op dit moment worden circa 600 bomen in kaart gebracht, die niet gekapt mogen
worden. Het voornemen om bomen aan de Hertogenlaan te kappen is voorlopig van de baan; dit
wordt gekoppeld aan het nieuw op te stellen groenstructuurplan.
- Verzoek gedaan om wijkplattegronden.
- Trapveld Genoenhuis: het is de planning om dit in het najaar 2000 te realiseren.
- Strook tussen Winnensland/Hoeveland en Gijzenrooiseweg: van de vele plannen die er al voor dit
gebied zijn geweest is niets terecht gekomen. De BZ heeft nogmaals verzocht om invulling van dit
gebied en om iets te doen aan de wegzakkende walkanten.
- Fietspadenplan: na de vakantie zal in een B & W vergadering een voorstel worden behandeld hoe
men het fiets- en voetgangersplan wil gaan opzetten.
- Bebouwing stationsgebied: mogelijk zal Structon over 2 maanden met een nieuw plan komen.
- Brekelmans: dit bedrijf wil zo snel mogelijk naar het Bogardeind verhuizen. De nodige gesprekken en
onderzoeken vinden op dit moment plaats. De tekeningen voor de te bouwen woningen op het
huidige terrein van Brekelmans zijn al akkoord. Op het bedrijventerrein wordt bodemonderzoek
gedaan.

Geschiedenis van Zesgehuchten 3
Straatnamen.
Verschillende straatnamen verklappen iets over hoe het er in Zesgehuchten in vroeger tijd uit moet
hebben gezien. Neem de Rielsedijk. Om vanuit het gehucht Riel bij de kerk te komen, moest men
dwars over de Rielsche Heide, een gebied rijk aan vennen en moerassig bos. Het enig overgebleven
moerassige gebied is de Zegge). Wie een beetje netjes voor meneer pastoor wilde verschijnen, nam
het opgehoogde pad, later de Rielsedijk genoemd.

Iets verderop lag (en ligt) Papenvoort, dat zijn naam ontleende aan de doorwaadbare plaats (voort) in
de beek ter plaatse, waar de priesters (of papen) plachten over te steken.
Wie van de andere kant van de kerk kwam moest een goed voerman zijn, want daar moest men door
een modderige landweg, de Diepe Vaart.
De bewoners van Hoog Geldrop zaten hoog en droog, vooral dankzij de afwatering van de Beekloop.
Een gedeelte van de beek werd onlangs verlegd en loopt naast de Gijzenrooiseweg. De oude loop is
nog te zien achter het jeugdhuis, waar de Beekloop ondergronds verder stroomt naar de Dommel. Hij
laat nog wel zijn sporen na, zoals blijkt uit benamingen als de Beekweide, Midden Beekloop en
Beneden Beekloop.
Milieutip
Verf, verfresten, beits en lak zijn niet goed voor het milieu. Er zitten kleur- en vulstoffen in en verder
oplos-, droog- en bindmiddelen in. Vooral de kleurstoffen horen niet in het milieu thuis, omdat er
zware metalen in zitten. Gooi verf(resten) daarom nooit zomaar in de afvalbak, maar geef ze af op de
milieustraat of andere plaatsen waar dat kan.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: commissie algemene zaken: donderdag 24
augustus, commissie verkeer: donderdag 31 augustus, bestuur: donderdag 7 september, commissie
milieu: donderdag 21 september.
De vergaderingen 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 Belangenvereniging Zesgehuchten wenst alle leden en eventuele huisgenoten een
fijne zomervakantie.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

