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Geen nieuwe geldautomaat in
woonomgeving Zesgehuchten
De geldautomaat op Hoog Geldrop is buiten bedrijf gesteld. Er komt geen andere voor in de
plaats, liet Alex Meijvis, directeur Particulieren van Rabobank Dommelstreek, aan de BZ
weten. Dat is wel overwogen, maar het veiligheidsrisico (‘plofkraken’) is te groot geworden
om geldautomaten aan woonhuizen te blijven koppelen. Daar komt bij dat het aantal
transacties bij geldautomaten gestaag afneemt. Volgens Meijvis blijven er in Geldrop
voldoende – goed gespreide en goed bereikbare – alternatieven over om geld op te nemen.
In Zesgehuchten kan er bij Albert Heijn gepind worden. ‘Geldautomaten’, zegt Meijvis,
‘komen het best tot hun recht in een omgeving waar veel mensen komen. Door de grote
sociale controle is de kans op kraken of ander misbruik daar kleiner. Een winkelcentrum is
daarom veel geschikter dan een woonomgeving. Ik kan me voorstellen dat u uit praktische
overwegingen graag een geldautomaat in uw directe omgeving had gehouden. Wij zijn
echter van mening dat dit onverantwoord is. Uiteraard zijn wij u graag van dienst via onze
geldautomaten aan de Korte Kerkstraat en in de winkelcentra Coevering en Wielewaal.’
Doorzetten beloond: extra
pomp verhoogt waterdruk
De veel te lage druk op het leidingwaternet in met name Genoenhuis. De BZ heeft Brabant
Water jarenlang bestookt met brieven en andere contactmethoden om daar iets aan te
doen. Nu lijkt het dan toch geregeld. Zegt Brabant Water. De extra ‘opjaag’-pomp die
inmiddels is geplaatst, moet een eind maken aan de ‘pisstraaltjes’ bij het douchen en
tuinsproeien. Doorzetten beloond, hopen we.
Doorzetten nog niet beloond:
meer kranen op begraafplaats
Eén waterkraan op begraafplaats ’t Zand. Volgens de BZ – en veel BZ-leden – is dat niet
meer van deze tijd. Al meer dan zeven jaar dringen wij bij het parochiebestuur aan op één
(of enkele) extra tappunten. Zodat bezoekers, waaronder ouderen en gehandicapten, niet
meer met volle gieters de hele begraafplaats over hoeven om de graven van hun geliefden
te verzorgen. Tot nu toe zonder resultaat. Maar we geven niet op: we hebben contact
opgenomen met de nieuwe pastoor; hopelijk maakt die zich sterk om de wens van velen te
vervullen.
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BZ schenkt levensreddende
AED voor locatie Papenvoort
De Belangenvereniging Zesgehuchten heeft in het kader van haar 25-jarig bestaan in 2013
nu al een mooi cadeau gegeven aan de Stichting 'Hart voor een Hart': een AED
(automatische externe defibrillator), inclusief een ‘hufterproof’ kast. Het levensreddende
apparaat wordt bevestigd aan het gemeenschapshuis aan de Papenvoort en zal permanent
(24/7) stand-bye zijn. ‘Hart voor een Hart’ zet zich in om in Geldrop-Mierlo een netwerk van
gekwalificeerde reanimisten en AED’s op te zetten, dat voldoende groot is om slachtoffers
van hartfibrillatie (lees: het ‘ontsporen’ van het normale hartritme) binnen vijf minuten te
kunnen helpen. Een AED stelt zelf vast of er sprake is van hartfibrilleren en kan door
stroomstoten het normale hartritme herstellen. Om een fatale afloop – of blijvende
complicaties – te voorkomen, is ingrijpen binnen zes minuten noodzakelijk. De stichting zal
de AED binnenkort (laten) installeren.
‘Naam Josephinehof
mag niet verdwijnen’
De naam Josephinehof moet behouden blijven. Dat is de algemene teneur van de vele
reacties die de BZ de afgelopen tijd heeft ontvangen. Zoals bekend zijn er plannen voor
nieuwbouw van de Josephinehof aan het Tournooiveld – en gaan er stemmen op om dan
meteen ook de naam te veranderen. De BZ vroeg haar leden wat zij daarvan vinden, en de
overgrote meerderheid is daarop tegen. De BZ beraadt zich op acties richting
projectontwikkelaar en gemeente.
Gemeente: nu wel minder
overlast Beekweide-event
TIM Event Support heeft wederom vergunning gekregen om op de Beekweide het
‘Creekmeadow Festival’ te mogen organiseren, deze keer op 23 en 24 juni. Voorgaande
jaren leidde dat evenement tot veel overlast voor omwonenden. De gemeente heeft de BZ
verzekerd dat er nu zodanige afspraken zijn gemaakt met de organisatie, dat het gaat
meevallen met de overlast. De BZ houdt de vinger aan de pols en vraagt omwonenden
hetzelfde te doen. Heeft u ook deze keer weer overlast gehad, laat het ons weten. In
eerdere jaren ging het om geluidsoverlast (volume, duur), de tijdstippen waarop de zaak
werd opgebouwd en afgebroken en op hoe de Beekweide werd achtergelaten (zand, puin).
De BZ heeft deze klachten enkele keren met de gemeente besproken en onderbouwd met
o.a. geluidsmetingen en foto’s. Dat leverde toezeggingen op, maar nauwelijks beperking van
de overlast. Volgens de gemeente zijn nu striktere afspraken gemaakt en worden die beter
gecontroleerd (o.a. door geluidsmetingen en een check van hoe het terrein wordt
achtergelaten). We zijn benieuwd.
Aanpassingen bebouwde
kom in principe akkoord
De gemeente gaat de grenzen van de bebouwde kom aanpassen aan de feitelijke situatie.
De BZ heeft de wijzigingen – de tekeningen liggen ter inzage op het gemeentehuis –
bekeken en kan zich daar wat Zesgehuchten betreft in vinden. Zo wordt de bebouwde kom
‘opgerekt’ met de gebieden rond de IJzeren Man, de Rielsedijk richting Eindhoven (zodat
Bulsink en het kamp erbinnen vallen) en industrieterrein de Hooge Akker. Verder wordt
voorgesteld het wandelpad richting de Zegge (1e links na Rielse Heideweg) aan de
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openbaarheid te onttrekken. Voor meer informatie, zie de website van de gemeente, sectie
‘nieuwsbrief’.
Op vakantie? Lever bij
politie vakantiekaart in
Gaat u op vakantie? Bedenk dan dat inbrekers nooit vakantie hebben. De politie probeert
zoveel mogelijk inbraken te voorkomen. Maar, samen met de politie, kunt u ook zelf veel
doen.
Politie controleert uw woning. De politie in Geldrop-Mierlo is een vakantiekaartactie
gestart. Het werkt eenvoudig. Gaat u zeven dagen of langer op vakantie? Laat dan de politie
minstens zeven dagen voor vertrek weten wanneer u weg bent. De politie zal haar best
doen om dan, tijdens normale surveillances, uw woning te controleren. Uiteraard betekent
dat niet dat uw woning permanent bewaakt wordt.
Bewijs van controle
U vindt bij thuiskomst een kaart in uw brievenbus. Daarop ziet u wanneer de politie uw
woning heeft bezocht en of er bijzonderheden geconstateerd zijn.
Het hele jaar door kunt u de vakantiekaart inleveren bij uw politiebureau.
Wat moet u doen?
U kiest uit de volgende mogelijkheden:
1.
Online de vakantiekaart invullen (digitaal beveiligd);
(http://www.politie.nl/Brabant-Zuid-Oost/UwWijk/Geldrop-Mierlo/Wijkprojecten/)
2.
de vakantiekaart ophalen bij de balie van het politiebureau Geldrop of het
gemeentehuis van Geldrop;
3.
De vakantiekaart downloaden;
(http://www.politie.nl/Brabant-ZuidOost/Images/vakantiekaartwebzwwit2011_tcm27-380153.pdf)
Bij mogelijkheid 2 en 3 moet u de ingevulde vakantiekaart ook weer inleveren op het
politiebureau.
Openingstijden afdelingsbureau Geldrop-Mierlo
Maandag t/m vrijdag 09.00 uur - 17.00 uur.
Zaterdag 10.00 - 16.00 uur.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen:
donderdag 23 augustus, 19.30 uur
donderdag 30 augustus, 20.30 uur
donderdag 20 september, 19.30 uur
donderdag 20 september, 20.30 uur
donderdag 27 september, 20.30 uur

commissie verkeer
bestuur
commissie algemene zaken
commissie milieu
bestuur

De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
De BZ wenst al haar leden een fijne vakantie.
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De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

