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BZ zinspeelt op ‘passend’
cadeau bij 20e verjaardag
Eind dit jaar bestaat de Belangenvereniging Zesgehuchten 20 jaar. In het voorjaar
van 2009 gaan we dat samen met de bewoners vieren. Net als bij de eerdere lustra
willen we de gemeenschap ook nu weer een passend geschenk aanbieden. Heeft u
een idee, tip of voorstel? Laat dat ons a.u.b. weten – via mail, website of klamp een
van onze bestuursleden aan.
Bij haar 5-jarig bestaan zorgde de BZ voor de restauratie en herplaatsing van het
oude gemeentewapen van Zesgehuchten in de gevel van het vroegere
gemeentehuis. De groene naambordjes ‘Zesgehuchten’, die u aantreft bij de oude
gemeentegrenzen, herinneren aan ons 10-jarig jubileum. En het 15-jarig bestaan
werd ‘vereeuwigd’ door het ‘6G’-kunstwerk in de Kleine Beekloop (hoek
Gijzenrooiseweg/Eindhovenseweg).

Contributie BZ nog niet
betaald? ‘t Kan alsnog!
Natuurlijk wilt u ook het lopende verenigingsjaar lid zijn van de BZ. Heeft u de
contributie voldaan? Onze hartelijke dank daarvoor. Geen acceptgiro gehad of per
ongeluk bij het oud papier gedaan? Geen nood: u kunt de contributie ook zelf
overmaken op gironummer 28.94.441 ten name van Belangenvereniging
Zesgehuchten. Vergeet a.u.b. niet uw naam, adres en ‘contributie BZ 2008’ te
vermelden.
Voor het geld hoeft u het niet te laten. U mag het gerust weten: wij zijn er best trots
op, dat de contributie in de bijna twintig jaar dat de BZ bestaat, nooit is verhoogd.
Voor het luttele bedrag van € 2,27 (= vijf oude guldens) bent u ook nu weer een jaar
lid. En daar helpt u niet alleen ons, maar ook uzelf mee.

Pleintje Lorien minder
onveilig voor kinderen
De gemeente heeft actie ondernomen op onze enquête over de verkeersveiligheid in
de omgeving van Lorien (Genoenhuis). Uit de reacties bleek dat de bewoners vrijwel
unaniem van mening zijn (waren) dat de spelende kinderen die vanaf het pleintje op
straat komen onvoldoende zicht hebben op passerende voertuigen en omgekeerd.
We hebben dit met de gemeente besproken: Resultaat: de heggen en het hekwerk
bij de uitgangen van het pleintje zijn zodanig verlaagd, dat het zicht op/voor de
kinderen is verbeterd.

-2-

Nieuwbouw Josephinehof:
van planfase naar inspraak
Het plan voor de nieuwbouw van Josephinehof op de locatie Tournooiveld komt
waarschijnlijk net vóór of ná de zomervakantie in de inspraak. De gemeente heeft
beloofd, dat de BZ ook bij vervolgstappen in de uitwerking betrokken zal worden.
In november 2007 presenteerden Wooninc, Ananz Groep en gemeente aan de
bewoners van Josephinehof, BZ en pers een schetsontwerp voor de verplaatsing en
nieuwbouw. Opzet is dat aan het Tournooiveld zowel huur- en koopappartementen
als verzorgingsfaciliteiten en ondersteunende functies verrijzen. De bewoners van
Josephinehof die nu in de verzorging zitten, reageerden overwegend positief; onder
de ‘zelfstandige’ bewoners waren de meningen verdeeld.
Verdere uitwerking heeft inmiddels geleid tot een voorwerp met een 3-dimensionale
animatie. Die werd onlangs aan de BZ gepresenteerd.

Wijkbijeenkomst: volle
zaal, legio actiepunten
De wijkbijeenkomsten die de BZ onder het motto ‘de BZ trekt de wijken in’ sinds
enige jaren organiseert, voorzien in een behoefte. Eind maart was het de beurt aan
de Beekweide, Bronzenwei en de oude kern van Zesgehuchten. De opkomst overtrof
alle verwachtingen.
Veel leden kwamen erop af – om kennis te maken met het BZ-bestuur, maar ook om
kleine en grote(re) wijkproblemen voor het voetlicht te brengen. Sommige konden
meteen worden opgelost, andere zijn inmiddels vertaald in actiepunten waarmee het
bestuur (of een van onze commissies) aan de slag gaat. Resultaten worden zoveel
mogelijk rechtstreeks naar de leden teruggekoppeld, vanzelfsprekend ook via dit
infobulletin.

Strategische toekomstvisie
biedt uitzicht op verbetering
Het bestuur van de BZ is positief over de wijze waarop Geldrop-Mierlo bezig is een
strategische toekomstvisie voor onze gemeente op te stellen en te effectueren.
De afgelopen tijd bezochten wij een drietal bijeenkomsten, die de gemeente houdt
om samen met burgers, instellingen en gemeenteraad een toekomstvisie voor onze
gemeente in kaart te brengen. Deze visie zou voor het gemeentebestuur het
uitgangspunt moeten worden van (een groot deel van) het beleid op het gebied van
wonen, economie, onderwijs, de omgang met de burgers enzovoorts.
Het komt erop neer, dat de gemeente zich meer gaat aantrekken van de wensen die
in de wijken leven. Zo zal er meer aandacht komen voor kleine wijkvoorzieningen,
inspraak voor burgers bij speel- en groenvoorzieningen en de inrichting van en
faciliteiten voor hun wijk. De gemeente wil daartoe de contacten met wijkorganisaties
aanhalen en wijkcoördinatoren aanstellen die binnen het ambtelijke apparaat heldere
aanspreekpunten krijgen.
Dat klinkt goed, vindt het BZ-bestuur, dat al 20 jaar streeft naar goede contacten met
de gemeente, open oog en oor voor de noden en behoeften van de wijken en een
constructieve relatie van afspraak = afspraak.
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Nieuw offensief tegen
honden(poep)overlast
De gemeente Geldrop-Mierlo voert een campagne om de overlast door hondenpoep
terug te dringen. Ook werd extra capaciteit ingehuurd om strenger op handhaving toe
te zien. Dat de gemeente met deze maatregelen in Zesgehuchten de handen op
elkaar krijgt, staat wel vast. Tijdens de laatste wijkbijeenkomsten van de BZ in
Genoenhuis en ‘oud’ Zesgehuchten kwam honden(poep)overlast weer eens als een
van de grootste ergernissen naar voren. De nieuwe campagne is bedoeld om
hondeneigenaren te wijzen op waar zij zich aan te houden hebben – en op wat hen te
wachten staat als ze dat aan hun laars lappen.
Veiligheid is zaak
van ons allemaal
Hoe is het gesteld met de veiligheid in Zesgehuchten? Op veler verzoek hieronder de
kerngetallen, ontleend aan het jaarverslag van de politieafdeling Mierlo-GeldropNuenen, voor zowel Geldrop in totaliteit als Zesgehuchten. Enige tijd geleden deed
de BZ een beroep op de afdelingschef om de tijd die de buurtbrigadier aan ons stukje
Geldrop kan besteden, uit te breiden. Dat werd gehonoreerd, en terecht: de cijfers
geven een licht stijgende tendens te zien. Al steken we niet ongunstig af tegen
Geldrop als geheel en omliggende gemeentes.
Overigens is veiligheid geen zaak van de politie alleen. Ook de burgers zelf kunnen
daar hun bijdrage aan leveren. Bijvoorbeeld door altijd aangifte te doen, als een van
onderstaande feiten zich voordoet. Dat kan tegenwoordig ook via internet; zie de link
op de website van de BZ. Op dezelfde site vindt u de procedure voor SMS-alert. Van
harte aanbevolen!
Cijfers veiligheid en leefbaarheid Geldrop / Zesgehuchten 2006-2007

Aantal aangiften

Geldrop
2006

2007

Zesgehuchten
2006
2007

Diefstal/inbraak woning
Diefstal/inbraak box/garage/schuur
Diefstal uit/vanaf motorvoertuigen
Diefstal van motorvoertuigen
Diefstal brom-snor-fietsen
Zakkenrollerij
Diefstal uit/vanaf overige voertuigen
Openlijk geweld tegen personen
Bedreiging
Mishandeling
Straatroof
Diefstal/inbraak bedrijven en instellingen
Winkeldiefstal

120
34
263
58
318
10
27
2
36
58
4
104
27

136
39
229
57
315
12
27
3
41
101
10
111
29

42
9
54
15
31
1
13
0
4
6
1
18
1

56
13
55
10
35
3
11
1
1
16
1
22
0

Aantal incidenten
Drugs/drankoverlast
Vernieling/zaakbeschadiging
Burgengerucht/relatieproblemen
Milieu algemeen
Overlast
Drugshandel
Verkeersongevallen geregistreerd
Brand/ontploffing

31
500
376
119
787
56
326
84

29
488
352
92
728
42
388
62

3
97
52
35
142
7
62
22

2
92
38
24
166
3
69
17
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Aandachtspunten commissie Verkeer
Onze commissie Verkeer is (of gaat) in gesprek met de gemeente over de volgende
onveilige c.q. ongewenste verkeerssituaties:
- de drempels in de Laan van Tolkien zijn te steil (scherp drempelprofiel). Dat is
niet alleen vervelend voor de weggebruikers, maar leidt ook tot sluipverkeer
(o.a. op de Galadriel) om die drempels te vermijden. Minder scherpe
drempelprofielen kunnen de situatie verbeteren. De gemeente is bezig met
een evaluatie van de 30 km-gebieden; wij zullen erop aandringen de situatie
op de Laan van Tolkien daarin mee te nemen;
- Albert Heijn is vanaf het fietspad langs de Gijzenrooiseweg (vanuit de richting
Emopad) lastig bereikbaar. Fietsers hebben de keuze: twee of drie keer
oversteken of tegen de richting in fietsen. In overleg met gemeente en ASH
zoeken we naar een goede oplossing;
- Ons bereiken klachten over te hard rijden op het gereconstrueerde deel van
Papenvoort en op Zomerland. Wij dringen aan op metingen en strenger
toezicht op overtredingen. Op Zomerland betreft het voornamelijk lokaal
verkeer: bewoners, matig uw snelheid!
- De Gijzenrooiseweg wordt steeds drukker. De afgesproken norm is 11.000
voertuigen per dag. Wij vragen om een verkeerstelling om na te gaan of die
norm niet wordt overschreden.
- Wij krijgen meldingen dat de verkeerslichten op de kruising Laan van Tolkien
– Gijzenrooiseweg zo lang op rood blijven staan, dat fietsers niet op groen
licht blijven wachten. Aanpassing van de instellingen kan gevaarlijke situaties
voorkomen.
- Het wegdek van de Rielsedijk (binnenste deel) is erg slecht geworden. De
kuilen en de modder maken deze hoofdroute voor fietsers onveilig en
oncomfortabel). We vragen de gemeente daar iets aan te doen en zo
mogelijk snel noodreparaties te doen.

Voorzorg voorkomt
domper na vakantie
Binnenkort is het weer vakantietijd. Op zoek naar ‘even iets anders’ begint dan de
uittocht weer. Wees verstandig en tref een aantal voorzorgsmaatregelen, alvorens u
voor langere tijd uw huis alleen laat. Voorzie uw woning van goed hang- en sluitwerk?
Geef geen blijk van uw aanwezigheid: een lampje dat werkt op een tijdschakelaar,
buren die uw brievenbus tijdig ledigen – het zijn kleine dingen, die een hoop navakantieleed kunnen voorkomen. En verder: laat bij buren of verwanten een adres
achter. Ga naar het politiebureau en vul daar de vakantiekaart in – zodat uw woning
in de patrouille wordt opgenomen. De BZ wenst u een fijne vakantie toe.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ vinden op de navolgende data plaats:
bestuur: donderdag 28 augustus; commissie mileu: donderdag 21 augustus;
commissie algemene zaken: donderdag 11 september; commissie verkeer:
donderdag 23 oktober.
Alle vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het
verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

