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Woningbouw / verdere
aantasting Rielsedijk
lijkt een voldongen feit
De kwestie Rielsedijk nadert haar ontknoping. Na jarenlang getouwtrek lijkt het erop,
dat een raadsmeerderheid binnenkort zal besluiten dit landschappelijk interessante
laantje verder te verstedelijken door nog meer woningbouw toe te staan. Formeel is
dat besluit nog niet genomen, maar de laatste raadsbijeenkomst (van 4 juni), wijst in
die richting.
Voor de BZ, die daar altijd fel op tegen is geweest, een moeilijk te verteren zaak.
Natuurlijk, democratische besluitvorming moet zijn loop hebben. Maar de wijze
waarop die over deze kwestie in de loop der jaren is verlopen, is onbegrijpelijk,
ongelooflijk en ronduit bizar. Een besluit nemen met zó veel negatieve
landschappelijke consequenties – weinig gemeenten zullen bereid zijn daar zoveel
tijd, energie en geld in te steken als Geldrop heeft gedaan.
En dat is niet het enige: volstrekt onbegrijpelijk is de ommezwaai die de politieke
partijen DPM en VGM lijken te gaan maken (het CDA deed dat eerder ook al).
Voorafgaand aan de laatste gemeenteraadsverkiezingen beloofden beide nog zwart
op wit – in ons infobulletin - tégen verdere bebouwing te zullen stemmen. Waarmee
deze uitermate ongewenste landschappelijke aantasting voorkomen had kunnen
worden. Zonder ook maar één steekhoudend argument lijken ze nu echter ‘om’. Over
betrouwbare politiek gesproken…
Ons rest niets anders dan te hopen dat de definitieve stemming, die binnenkort te
verwachten is, toch nog in het voordeel van het behoud van de natuur langs de
Rielsedijk zal uitvallen. Hoe het ook zij: PvdA/GroenLinks, Geldrops Belang, VVD en
heel veel verontruste BZ-leden - hartelijk dank voor hun standvastigheid en steun in
deze kwestie.

Foutje: bermbegroeiing
op z’n mooist gekortwiekt
De bonte bloemenpracht in de (midden)berm van de Gijzenrooiseweg - heeft u er ook
zo van genoten? En heeft u zich er ook over verbaasd, dat die – nog maar net op zijn
mooist – ineens werd gekortwiekt? Bij de BZ kwamen diverse meldingen binnen van
leden die daar niets van begrepen. Immers, waarom zijn de bermen dan ingezaaid
met een bonte mix van wilde, veelkleurige plantensoorten? Waarom daar zo kort van
genieten? Een foutje, zo blijkt uit navraag bij de gemeente: wegens vakantie van de
coördinerend ambtenaar had men overijverige uitvoerders even niet in de hand.
Volgend voorjaar een langer leven beschoren…
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Fouten in contributieinning niet afgestraft:
recordaantal BZ-leden
Niet elke verandering is een verbetering. Dat bleek weer eens, toen wij enige tijd
terug op een andere wijze van contributie-inning overstapten. Het idee was goed: u
niet meer benaderen op adres, maar - veel persoonlijker - op naam. Helaas zijn in die
methode storende fouten geslopen, die wij niet hebben (kunnen) voorzien. Een
voorbeeld: niet ieder lid vulde bij het (elektronisch) overmaken zijn of haar adres in.
Daardoor kon het gebeuren, dat we de verkeerde familie ‘Jansen’ – die wél had
overgemaakt – een herinnering stuurden. Helemaal fout natuurlijk, onze
welgemeende excuses daarvoor. Even waren we bang dat dit ons leden zou gaan
kosten, maar gelukkig is dat niet het geval: we hebben tot nu toe het recordaantal
van 1589 betalende huishoudens kunnen noteren.
Volgend jaar gaan we de contributie-inning weer anders doen, dan wél beter. Elk
adres krijgt een uniek betalingsnummer, zodat we betalingen altijd naar het juiste
adres kunnen herleiden. Dank voor uw begrip!

Wij komen naar u toe, om te
beginnen naar.. Genoenhuis
Ook dit jaar komt de BZ weer naar u toe. Genoenhuis is als eerste aan de beurt.
Donderdag 27 september (locatie: basisschool De Ganzebloem, aanvang 20.00 uur)
hopen we weer veel bewoners van deze wijk te ontmoeten en te spreken. De opzet is
tweeledig. Enerzijds willen wij van u horen wat u stoort, wat beter kan en – als het
even kan – wat uw suggesties zijn om zaken te verbeteren. Anderzijds hebben wij
een deskundige bereid gevonden u te informeren over een onderwerp dat uw wijk /
uw leefgenot kan verbeteren, te weten: wijkveiligheid. We stoppen t.z.t. een
uitnodiging in uw brievenbus. Maar… nu vast reserveren in uw agenda kan geen
kwaad.
NB! Later in 2007 / begin 2008 houden we soortgelijke bijeenkomsten in de andere
wijken.

Sorry DGG: paaltjes
Hoog Geldrop waren
géén idee van de BZ
U kent ze vast: de ‘houten’ paaltjes die op een deel van Hoog Geldrop trottoir en
rijbaan scheiden. Heeft de BZ daar de hand in gehad, zoals de Democratische
Groepering Geldrop (DGG) beweert in een recente publicatie in de Trompetter?
Absoluut niet. Een gemeentelijke afdeling heeft ze op eigen ‘houtje geplaatst –
zonder de afdeling die feitelijk verantwoordelijk is voor dit soort voorzieningen, daarin
te kennen. De BZ heeft daar part noch deel aan gehad. Wel hebben we, kort nadat
de paaltjes werden geplaatst, een enquête onder de aanwonenden gehouden. De
uitslag: bijna niemand ziet ze zitten. Vervolgens hebben we aangedrongen op
verwijdering. Daarop werd een deel van de paaltjes vlot, een ander deel pas na
herhaaldelijk aandringen weggehaald. Dat zijn de feiten, die we inmiddels in een brief
aan de DGG-fractieleden kenbaar hebben gemaakt.
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Nieuwe Albert Heijn-winkel
ook voor BZ grote opsteker
De eerste heuse supermarkt op Zesgehuchtense bodem: met de opening van het
Albert Heijn-filiaal op de hoek Gijzenrooiseweg – Laan van Tolkien zag de BZ een
lang gekoesterde wens in vervulling gaan. Net als indertijd met de
Ganzebloemschool – zie hoe die groeit en bloeit! - hebben we er lang en hard voor
moeten knokken. Doorzetten, tegen de stroom in roeien, niet opgeven – en te langen
leste resultaat boeken. Een grotere opsteker kunnen alle mensen die zich
belangeloos voor de BZ – dus: voor u! – inzetten, niet krijgen. Uiteraard waren wij
present bij de officiële opening: de nieuwe winkel een bloemetje, de kleine BZafvaardiging een ontbijtje. Want.. op de kleintjes letten we allebei…..

Nieuwe APV: vastgelegd
wat wel mag - en wat niet
Alcohol drinken op de Beekweide of het P.J. Zweegersplein? Zwemmen in de vijvers
van de IJzeren Man? Het mag niet – wie door de politie betrapt wordt, wordt op de
bon geslingerd. In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die onlangs werd
vastgesteld, zijn deze – en andere – ontoelaatbare zaken officieel vastgelegd. Wilt u
meer weten over de APV? Kijk dan op onze internetsite.

Milieu
Hieronder treft u enkele wetenswaardigheden en tips op het gebied van milieu, die
door enkele leden zijn ingebracht:
1. Last van onaangename geurtjes in uw GFT-bak? Hang er dan een zakje met
circa tien mottenballen in; dat werkt perfect.
2. Wist u dat er van ingezameld kunststof, zoals shampooflessen e.d., fleecetruien
en tennisballen worden gemaakt?
3. Indien u wilt weten waar u een bepaald soort afval kwijt kunt, ga dan te rade op
www.afvalscheidingswijzer.nl.
4. Bent u op zoek naar informatie op het gebied van milieu? Surf dan op de website
van de gemeente Geldrop-Mierlo naar 'milieu & afval': overzicht van milieuinformatie. Dit overzicht kunt u ook vinden in het gemeentelijk informatiecentrum
op het gemeentehuis.

Vergaderingen
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ vinden op de navolgende data plaats:
Bestuur: donderdag 28 juni; donderdag 30 augustus.
Commissie milieu: donderdag 23 augustus.
Commissie algemene zaken: donderdag 20 september
Commissie verkeer: donderdag 11 oktober.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het
verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
Het bestuur van de BZ wenst u allen een prettige vakantie toe.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

