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Thema-avond buurtveiligheid: ook voor u
Op donderdag16 juni a.s. houdt de BZ in samenwerking met de politie Geldrop-Mierlo
een thema-avond over buurtveiligheid. Behalve over buurt- c.q. inbraakpreventie staan
die avond alledaagse kleine ergernissen centraal. Wat kunt u zelf doen om die te
voorkomen? En wat kan de politie daaraan doen? Thema's als burengerucht,
parkeeroverlast, hangjongeren, verkeersveiligheid e.d. komen aan de orde. Uiteraard
heeft u volop de gelegenheid persoonlijke kleine of grotere ergernissen voor het voetlicht
te brengen. Wilt u deze tevoren kenbaar maken? Meldt dat dan op onze internetsite.
De thema-avond wordt gehouden in de aula van de Ganzebloemschool in Genoenhuis,
aanvang 20.00 uur. We rekenen op een grote opkomst.

Kunstwerk onthuld,
kunstwerk vernield
Een stralend lentezonnetje, een leuke opkomst, gewaardeerde bijdragen van het Gilde en
Euphonia en wethouder Wil Maasakkers in goeden doen. Alles zat mee op 24 april, de
dag dat op de hoek Eindhovenseweg - Gijzenrooiseweg een gloednieuw kunstwerk werd
onthuld. Het sculptuur - een artistieke 'vertaling' van Zesgehuchten (6 G) - is een cadeau
van de Belangenvereniging Zesgehuchten. De BZ bood het ter gelegenheid van haar 15jarig bestaan aan de Zesgehuchtense bevolking aan.
Toen zat het mee, even later zat het tegen: het kunstwerk staat er niet meer. Een paar
uur na de onthulling door de wethouder meenden vandalen zich erop te moeten uitleven.
Het kunstwerk werd zo zwaar beschadigd dat het moest worden weggehaald. Sneu, dat
dit gebeurt en we met z'n allen kennelijk niet in staat zijn dit te voorkomen. Hopelijk wordt
het kunstwerk binnenkort in ere hersteld en zullen velen er met plezier naar kijken - en er
met hun handen van afblijven.

Geen graffitimuur
aan Tournooiveld
Er komt geen graffitimuur aan het Tournooiveld. De gemeente opperde dat idee indertijd
om te voorkomen dat liefhebbers van de graffitikunst zich op de verkeerde plaatsen
(blijven) uitleven. Via de BZ-internetsite vroegen wij u te reageren op dit plan. We kregen
een behoorlijk aantal reacties: 80% is tegen, 20% voor. Daarom hebben wij bezwaar
gemaakt. Inmiddels heeft de gemeente laten weten dat nader onderzoek heeft
uitgewezen dat er momenteel geen mogelijkheden zijn de muur te realiseren.

Sportzaal Genoenhuis
voorlopig niet in zicht
Een sportzaal in de wijk Genoenhuis lijkt er voorlopig niet in te zitten. Dat vernam de BZ
in het jongste overleg met B & W. De mededeling verbaasde ons: de gemeenteraad heeft
de realisering van de sportzaal immers goedgekeurd. B & W zeggen nu, dat eerst een
onderzoek naar de algehele sportcapaciteit in Geldrop moet worden gehouden en de
subsidienota klaar moet zijn. Kort en goed betekent dit dat de sporthal nog wel even op
zich zal laten wachten. En dat de basisschool De Ganzebloem nog een tijdlang niet af is
van duur bustransport naar sportzalen elders. Wij vinden dit onacceptabel: bij een nieuwe
wijk horen voldoende voorzieningen, ook sportvoorzieningen.

Zesgehuchten mag niet dupe worden
van verkeersproblematiek in de regio
Het SRE-bestuur heeft de knoop doorgehakt en keuzes gemaakt m.b.t. de verkeersproblematiek
rond Eindhoven. Stemt het parlement van de SRE op 23 juni a.s. in, dan zal over 5 jaar met de
aanleg van een nieuw tracé worden begonnen.
Uit tal van voorlichtings- en inspraakavonden is gebleken dat de meeste grotere gemeentes
voorstander zijn van een nieuwe aansluitingsweg van de A67 bij Geldrop naar Son, die onder
andere door de bossen tussen Geldrop en Mierlo loopt. De gemeente Geldrop-Mierlo is hier
echter tegen en maakt zich sterk voor een variant die de capaciteit van de bestaande wegen
dwars door Zesgehuchten fors uitbreidt.
Het spreekt voor zich dat de BZ zich verzet tegen een grote weg met heel veel extra verkeer
dwars door onze woongemeenschap. Zo’n route heeft onacceptabele consequenties door de
extra geluids- en milieuhinder. Ook brengt zo’n drukke weg de veiligheid van onze schoolgaande
jeugd en anderen in gevaar. Wij zijn dan ook zeer teleurgesteld in de opstelling van de
gemeente en vinden dat de belangen van de bewoners van Zesgehuchten volstrekt onvoldoende
meegewogen zijn. Wij hebben onze bezwaren krachtig en formeel ingebracht bij de daarvoor
bestemde inspraakorganen en bij de gemeente.
De gemeente bestempelde de, toen nieuwe, Gijzenrooiseweg als een wijkontsluitingsweg die
geen extra verkeer zou aantrekken. Een paar jaar later lijkt dat alweer vergeten en zou het een
van de drukste wegen van onze regio moeten worden, dwars door grote woonwijken! Wij hopen
dat het gemeentebestuur onze argumenten zal meewegen en alsnog inziet dat een hoofdroute
dwars door de woonwijken ook geen reëel alternatief is voor een autoweg buitenom.
Wij gaat ervan uit dat de SRE niet in zal stemmen met verkeersvarianten die tot een enorme
toename van het verkeer dwars door Zesgehuchten leiden en de structurele problemen niet
oplossen. Mocht dit toch gebeuren dan zullen wij natuurlijk de belangen van Zesgehuchten
blijven behartigen in verdere inspraak- en bezwarenrondes. Wij houden u op de hoogte…

Contributie nog niet
betaald? Alsnog doen
De afgelopen tijd hebben veel Zesgehuchtenaren de jaarlijkse contributie voor de BZ
weer voldaan. Onze dank daarvoor. Bent u het vergeten of bent u er nog niet aan toe
gekomen? Alsnog doen, zouden wij zeggen. U ondersteunt daarmee niet alleen een
actieve vereniging, maar ook u zelf. Voor de kosten hoeft u het niet te laten: het
lidmaatschap kost slechts € 2,27 per jaar. Koopje.
Vergaderingen
De eerstvolgende bestuursvergaderingen vinden plaats op donderdag 23 juni en
donderdag 1 september a.s. in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang
Rederijkerstraat); aanvang 20.30 uur.

Het bestuur van de Belangenvereniging Zesgehuchten
wenst al haar leden een prettige vakantie

