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In memoriam: Gerrit van Halteren
Geschokt en aangeslagen waren wij, toen ons op 21 mei het droeve bericht bereikte dat
Gerrit van Halteren (58) is overleden. Tot zijn pensionering, in oktober 2005, was Gerrit de
vaste netwerkinspecteur voor Zesgehuchten. Als BZ hebben wij lange tijd nauw en goed met
hem samengewerkt. Gerrit speelde een actieve rol in onze vereniging Je kon hem bijna
beschouwen als medebestuurslid. Wij hebben Gerrit leren kennen als een politieman in hart
en nieren, die zich - zelfs in zijn vrije tijd - volledig inzette voor het wel en wee van onze
gemeenschap. Bewonderenswaardig, want Gerrit leed al tien jaar aan leukemie. Periodes
van hoop en vrees wisselden elkaar in hoog tempo af, maar Gerrit wilde niet van opgeven
weten - en bleef op zijn post. Zijn laatste kans - een transplantatie - leek aanvankelijk
gunstig uit te pakken, maar helaas: uiteindelijk werden complicaties hem fataal. Wij wensen
zijn vrouw Coby, kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote
verlies. Gerrit, bedankt!

Veel aanvragen voor
lenen energiemeters
Een schot in de roos. Zo mag je het 'energiemeter-initiatief' van de BZ gerust noemen.
Zoals wellicht bekend, hebben wij enige tijd geleden een viertal energiemeters aangeschaft om die gratis en voor niets te laten rouleren onder belangstellende leden. De animo om
erachter te komen hoeveel energie huishoudelijke apparaten gebruiken - en hoe op de
energienota kan worden bespaard - is enorm: inmiddels is een lange wachtlijst ontstaan om
de meter een tijd in huis te hebben. Ook de eerste successen zijn ons al ter ore gekomen:
verschillende mensen weten nu wat de 'stroomvreters' in huis zijn, en overwegen
vervanging daarvan.
Interesse om de energiemeter te lenen? Meldt u per mail via onze site of telefonisch aan bij
ons secretariaat. De uitleentermijn bedraagt twee weken, en de borgsom is 10 euro. U krijgt
bericht als u aan de beurt bent.

Drempels: helpt het
of ergeren ze alleen?
Veilige verkeerssituaties in onze woonwijken: wie wil dat niet? Maar zijn de maatregelen die
de gemeente heeft genomen, de juiste? Helpen al die drempels wel, of zorgen ze alleen
maar voor ergernis? De BZ vroeg haar leden naar hun mening over de inrichting van
Zesgehuchten als 'verblijfsgebied'. Er kwamen diverse reacties binnen, die onze commissie
Verkeer binnenkort gaat bundelen. Over de uitkomst zal te zijner tijd met U en de gemeente
worden gecommuniceerd.

-2-

Voor nieuwbouw Rielsedijk
geldt: afspraak is afspraak
Nieuwbouw aan de Rielsedijk? Zolang de BZ bestaat, hebben we geprobeerd daar paal en
perk aan te stellen. In onze verstedelijkte omgeving moeten we zuinig zijn op het weinige dat
nog landelijk is. Desondanks konden wij niet voorkomen dat werd besloten om aan het begin
van het straatje, op de huidige paardenwei, een aantal woningen te bouwen. Mede op
aandringen van ons werden strikte voorwaarden gesteld (grootte, maximale goothoogte) om
het landelijke 'gevoel' zo min mogelijk geweld aan te doen. Nu de plannen zijn uitgewerkt,
zien we hier echter weinig van terug. Voor de BZ is dat reden om te overwegen om bezwaar
aan te tekenen. Afspraak is afspraak, vinden wij. Daarnaast is het zuur te moeten
vaststellen, dat een raadsmeerderheid zich rond de gemeenteraadsverkiezingen sterk
maakte om verdere bebouwing aan de Rielsedijk - aan de andere zijde van de
Gijzenrooiseweg - te voorkomen - althans, dat lezen wij in hun bijdragen aan het
'verkiezingsnummer' van het BZ-Infobulletin. Het lijkt dat sommigen nu - nu de zetels
verdeeld zijn en de coalitie gevormd is - van gedachten veranderen. Daarmee maakt de
politiek zich volstrekt ongeloofwaardig.

Toch gesprek over aanpak
criminaliteit rond NS-station
Niet verwacht, maar na lang aandringen toch gekregen: de NS, de gemeente, de BZ en
andere betrokkenen gaan samen bespreken hoe de criminaliteit rond het station kan worden
beperkt. Zoals wij onlangs aangaven is er sprake van toenemende criminaliteit op en rond
het NS-station: de fietsdiefstallen rijzen de pan uit en ook andere vormen van overlast baren
ons zorgen. Om het tijd te keren hebben wij onze zorgen aan zowel de gemeente als de NS
kenbaar gemaakt. Aanvankelijk reageerde de NS afhoudend, maar inmiddels zijn we nu toch
uitgenodigd om samen met andere betrokkenen over de problemen te praten. Terugkeer
naar cameratoezicht lijkt ons een eerste voorwaarde.

Alcoholgebruik op
straat aan banden
Het gemeentebestuur heeft ons verzoek voor een alcoholverbod op het P.J. Zweegersplein
(Bronzenwei) overgenomen. Sterker: het wordt wellicht ook van toepassing in andere delen
van Geldrop. Concreet betekent dit, dat de politie in geval van overlast door alcoholgebruik
op straat kan optreden. Een stap in de goede richting, al garandeert het niet dat er een eind
komt aan alle vandalisme en andere vormen van overlast. Na onze uitnodiging om naar
deze problematiek te kijken, hebben diverse raadsleden vragen gesteld aan burgemeester &
wethouders. Wij hopen binnenkort een gesprek met de verantwoordelijke wijkwethouder te
hebben.

Geluidsoverlast
De Hooge Akker
De BZ overlegt met de gemeente over geluidsoverlast die bewoners van de
Eindhovenseweg ondervinden van industrieterrein De Hooge Akkers. Naarmate zich meer
bedrijven op het industrieterrein vestigen, nemen de klachten over luidruchtige apparatuur,
zoals afzuiginstallaties, toe. De BZ is inmiddels met de gemeente in gesprek over deze zaak.
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Gymzaal Ganzenbloem is goed,
gymzaal voor hele wijk is beter
Na jarenlang actievoeren door de BZ is het eindelijk zover: basisschool de Ganzenbloem
(Genoenhuis) krijgt een eigen gymlokaal. Tot nu toe waren de kinderen aangewezen op een
zaal elders in Geldrop - en op een pendelbus. Als BZ hebben wij nooit begrepen, waarom
die voorziening niet eerder is getroffen. Is het omdat de gemeente een school in Genoenhuis
lang heeft tegengehouden, omdat er onvoldoende animo voor zou zijn? Terwijl de school
inmiddels tien noodlokalen en een leerlingenstop heeft?
Dat wij blij zijn, dat de gymzaal er nu komt, zal duidelijk zijn. Maar 100% gelukkig zijn we
niet. Want tijdens de voorlichtingsavond over de nieuwe gymzaal was de schoolleiding zeer
afwijzend over het openstellen van de gymzaal voor buurtsport. Betreurenswaardig, want dat
die sportzaal er nu komt, is voor een belangrijk deel te danken aan ons voorstel om de zaal
ook voor 'buitenschoolse sportactiviteiten' open te stellen. Uit een indertijd gehouden
enquëte onder buurtbewoners bleek daar een grote behoefte aan.te bestaan.

Contributie niet betaald?
Het kan nog steeds!!
Veel leden hebben de contributie inmiddels overgemaakt, hartelijk bedankt! Maar dat geldt
helaas niet voor iedereen: tot nu toe hebben we niet alle verzonden acceptgirokaarten
terugontvangen. Natuurlijk, u kunt dat vergeten zijn. Een andere reden is nauwelijks
denkbaar. Want wie komt er nog op voor uw belangen voor een bedrag van 2 euro en 27
centen (precies vijf gulden; de contributie is al die jaren nooit verhoogd!)? Voor dat bedragje
ontvangt u regelmatig dit infobulletin, geven wij u tips om geld te besparen (denk aan onze
energiemeters) en stelt u een clubje gedreven mensen in staat voor uw belangen op te
komen. En.. u bent de enige niet: 1500 huishoudens gingen u voor. Dus: maak de
contributie nu over op het girorekeningnummer 2894441 t.n.v. Belangenvereniging
Zesgehuchten.

Fijne vakantie.
De BZ wenst u een fijne vakantie. Gaat u op reis? Meldt het de politie en uw woning wordt
dan extra in de gaten gehouden. Ga daarvoor naar het politiebureau en vul de vakantiekaart
in die daar voor u klaar ligt.

Vergaderingen
Alle vergaderingen vinden plaats op een donderdag.
De volgende bestuursvergaderingen zijn dit jaar op 29 juni, 31 augustus, 28
september, 26 oktober, 30 november en 21 december. Aanvang 20.30 uur.
De commissie verkeer vergadert dit jaar nog op 19 oktober en 21 december; de
commissie algemene zaken op 21 september en 23 november. Aanvang 19.30 uur.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan
het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat)
.
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