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Projectgroep BZ wil druk zetten achter
sneller oplossen problemen door A67
Het verkeerslawaai en de fijnstofproblemen door de A67 zoveel mogelijk reduceren. Om
daar druk achter te zetten riep de BZ onlangs een projectgroep in het leven. Die bestaat uit
enkele bewoners van de wijk Genoenhuis en bestuursleden van de Belangenvereniging
Zesgehuchten. De timing om in deze slepende kwestie spijkers met koppen te slaan, lijkt
gunstig. Zo moet de gemeente Geldrop-Mierlo nog dit jaar nieuwe berekeningen laten
uitvoeren over de geluidshinder van die (snel)weg. Overschrijden die het landelijk
vastgestelde maximum, dan moet Rijkswaterstaat (RWS) een actieplan opstellen (lees:
maatregelen nemen). Daarop vooruitlopend, houdt RWS ‘inloopsessies’. Belanghebbenden
kunnen daar hun ideeën kwijt over onder andere een verbeterde doorstroming op – en
verbreding van – de A67. De BZ was van de partij op zo’n sessie, in Asten – en drong daar
aan op het snel(ler) doorvoeren van verbeteringen op het vlak van geluidshinder, fijnstof
en de – te korte – op- en afritten. Los daarvan hopen we dat het oplossen van deze
problemen zal doorklinken in het coalitieakkoord van de nieuwe regering en de
gemeenteraadsverkiezingen. Kortom: wij zitten op het vinkentouw en doen er alles aan ons
steentje bij te dragen aan het voortvarend doorvoeren van de noodzakelijke verbeteringen.
Wie wil meedenken over hoe we dat sneller voor mekaar kunnen krijgen, is van harte
welkom in de projectgroep. Aanmelden liefst via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl
Zesgehuchten doneert
boom aan Kasteelpark
Het originele wapen van de Zes Gehuchten op het voormalige gemeentehuis tegenover de
kerk; het 6G-kunstwerk op de splitsing Eindhovenseweg – Gijzenrooiseweg; een
vandalismebestendige AED (apparaat dat bij hartfalen levensreddend kan zijn) op het
Gemeenschapshuis Zesgehuchten. Ieder lustrum van de Belangenvereniging Zesgehuchten
werd tot dusver opgevrolijkt met een cadeau aan en van de gemeenschap. Dat wordt erg
gewaardeerd, reden waarom we dat bij ons 25-jarig bestaan, hoewel al een tijdje geleden,
weer gaan doen. Na veel wikken en wegen is de keus gevallen op: het doneren van een
boom in het kasteelpark. Een deel van de inheemse en uitheemse bomen in dat prachtige
park, sommige bijna 150 jaar oud (uit 1870), is nodig aan verjonging toe. Het
landschapsplan van de stichting kasteelpark voorziet in de aanplant van zo’n 150 nieuwe
bomen in de komende jaren. En daar is financiële hulp via sponsoring hard voor nodig.
Met de donatie van een boom meent de BZ, namens de gemeenschap Zesgehuchten, een
positieve bijdrage te leveren aan het leefmilieu in Geldrop-Mierlo. Bij ‘onze’ boom wordt
een bordje geplaatst met de naam van de schenker, Zesgehuchten dus.
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Droevig bericht
Een droevig bericht: een bewoner van de Beekweide (omgeving Schoutstraat –
Schepenenstraat liet ons weten dat haar kat is doodgebeten door een loslopende hond.
Haar – door ons ondersteunde – oproep aan hondenbezitters: laat je viervoeter niet los
lopen (wat trouwens verboden is) en houd hem/haar aan de lijn. Daarmee voorkom je dit
soort ellende.
Voorkom ratten door preventie,
en bel gemeente als ze er al zijn
De afgelopen tijd zijn er in Oud-Zesgehuchten (Papenvoort, Losweg en omgeving) ratten
gesignaleerd. Ook door u? Meldt dat dan bij de gemeente, die zal daar dan actie op
ondernemen. Heeft u nog geen last van ratten? Dan is preventieve maatregelen nemen
verstandig. Zoals: laat zwerfafval – en vuilniszakken – niet te lang in de tuin of op straat
liggen en sluit afvalzakken goed af in een kliko of afvalcontainer. Let op: zit er een gat
onder de container voor ontluchting en afwatering? Breng daar dan een rooster of korfje
op aan. En komt het rattenprobleem door een defect aan de riolering? Betreft het uw
eigen afvoer, schakel dan een loodgieter in. En zit het defect in de hoofdriolering, dan is
contact opnemen met de gemeente het beste advies.
Buurtcontactpunt in de steigers
Een ontmoetingsplaats voor bewoners van Zesgehuchten – voor gewoon een praatje bij
een kop koffie, maar ook met voorzieningen voor kleinschalige activiteiten, zoals samen
eten, cursussen, advies of hulpgesprekken. Daar draait het om in het project
‘Buurtcontactpunt’, een gezamenlijk initiatief van de BZ en een paar andere verenigingen.
De aankondiging dat dit er komt en van start gaat, zit er nu echt snel aan te komen. In het
volgende infobulletin informeren we u daar uitgebreid over. De BZ helpt mee aan de
opstart en opbouw. Is dat gefikst, dan dragen we de zaak over aan Stichting Plein6G voor
verdere exploitatie.
Meedenken over herontwikkeling De Smelen
tijdens ‘open’ brainstormavond op 13 juni a.s.
Nieuwe ontwikkelingen op het terrein van zwembad De Smelen moeten dit gebied ‘klaar
maken voor de toekomst’. Gebiedseigenaar/zwembadexploitant Laco en de gemeente
Geldrop-Mierlo zijn daarover – alsmede over behoud van het zwembad zelf – al een
tijdlang in gesprek. Medio juni vindt op het buitenterrein van De Smelen een
brainstormavond plaats. Daar zijn de omwonenden, omliggende bedrijven, de gebruikers
van zwembad en de Belangenvereniging Zesgehuchten voor uitgenodigd. Uiteraard zijn ook
Laco en gemeenteraadsleden/-ambtenaren daar aanwezig. Insteek is om samen na te
denken over welke gebiedsontwikkeling het meest wenselijk – en haalbaar – is. ‘Er is geen
plan, ook geen vlekkenplan’, zegt de gemeente in haar uitnodigingsbrief. Anders gezegd:
goede ideeën die tijdens de brainstormavond te berde worden gebracht, maken wel
degelijk kans om gerealiseerd te worden. Uiteraard moet wel rekening gehouden worden
met een aantal wettelijke randvoorwaarden – zoals geluid van de A67, veiligheid en
bodemgesteldheid. De resultaten van de brainstormavond worden teruggekoppeld – en zo
nodig verfijnd – tijdens een tweede sessie die later dit jaar zal plaatsvinden. Het streven is
dat de gemeenteraad het uiteindelijke gebiedsontwikkelingsplan vóór eind dit jaar zal
goedkeuren.
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Stilte rond Project Jonkvrouw
Al bijna een jaar geleden hebben we in de klankbordgroep een verbeterd principe-ontwerp
voor de Jonkvrouw (huisvesting voor 55-plussers in de spoorzone) voor mekaar gekregen.
Het werd een redelijk compromis. Sindsdien wachten we op vervolgstappen. Berichten die
we ontvangen over het project duiden op complicaties in verband met ligging en te nemen
maatregelen. We hopen binnenkort weer voortgang te kunnen melden.
BZ denkt vooruit om serieuze
belangenbehartiger te blijven
Bij haar 10-jarig bestaan schonk de BZ bezoekers van de algemene ledenvergadering een
klokje met de tekst: ‘De BZ al tien jaar bij de tijd’. Inmiddels bestaat de BZ ruim 25 jaar en
worden we meer dan ooit gezien als een serieuze belangenbehartiger en gesprekspartner
voor de ontwikkeling van Zesgehuchten. Een goed moment om eens vooruit te kijken:
‘Welke trends zien we?’, ‘Zijn we er klaar voor bij die trends aan te haken?’ en ‘Volstaan
onze doelstellingen, onze visie, onze speerpunten en onze aanpak voor de komende tien
jaar?’
Insteken op trends
Een zich snel terugtrekkende overheid, dat is zo’n trend. Met veel minder budget minder
doen en meer aan de eigen regie van de bewoners overlaten, lijkt het devies… Dat terwijl
Zesgehuchten vergrijst en eerder meer dan minder aandacht en meer dan minder budget
nodig zal hebben.
Nog zo’n trend: de gemeente gaat meer ‘wijkgericht werken’. Voor de BZ is dat aanleiding
om dichter aan te sluiten bij deze trend.
Verder gaan we ons meer inzetten voor verbetering van voorzieningen voor Zesgehuchten;
denk aan buurtactiviteiten, buurtcontacten, zorg voor elkaar en ontspanning.
Ook werken we mee aan een digitaal platform en stimuleren we dat er een contactpunt
Zesgehuchten komt.
En onder het motto ‘samen sterker’ streeft de BZ maximale samenwerking na met andere
verenigingen en stichtingen in Zesgehuchten.
Maximale betrokkenheid
We gaan anders werken: de traditionele commissies verdwijnen en projectgroepen komen
er voor terug. Reden: maximale betrokkenheid van de inwoners bewerkstelligen. De eerste
voorbeelden zijn er: het project Jonkvrouw, project behoud zwembad de Smelen en,
nieuw, de projecten uitbreiding A67 en gebiedsontwikkeling de Smelen (zie elders in dit
infobulletin).
De BZ zet gaandeweg meer ICT (lees: moderne, draadloze technieken voor
informatieoverdracht en communicatie) in Zodat wij u sneller, beter en duurzamer
(milieuvriendelijker) kunnen bereiken en betrekken bij onze projecten. Voorbeelden zijn:
de vernieuwing van onze internetsite, een digitaal infobulletin, digitaal inschrijven voor
info-bijeenkomsten en elektronische contributiebetalingen.
Ons uitgangspunt is en blijft dat we iedereen in Zesgehuchten moeten bereiken. Daarom
gooien we de conventionele informatie- en communicatiemiddelen voorlopig niet
overboord.
Het bovenstaande geeft een beeld van hoe de BZ met haar tijd meegaat. En dat we op dat
vlak nog veel werk moeten verzetten. Daarbij rekenen we op uw gewaardeerde inbreng.
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Ook de BZ leert van trainingen
LEV-groep in modern besturen
Bij de tijd blijven om uw belangen nog beter te kunnen dienen. Dat is de reden waarom
een aantal bestuursleden van de BZ deelnemen aan een prima trainingsinitiatief van de
LEV-groep. Het betreft tien masterclasses voor mensen die een organisatie (vereniging,
stichting…) besturen of dat willen gaan doen. In de sessies worden zowat alle aspecten van
modern besturen belicht. Elke masterclass wordt ingeleid door een spreker/spreekster met
een flinke portie bestuurlijke ervaring. Vervolgens wordt op de praktijk van modern
besturen ingegaan. Daarbij komen ook de ‘politieke’ kanten en de manier van presenteren
van maatschappelijke (meer)waarden van besturen aan de orde. Kortom: heel verfrissend
voor ervaren bestuurders en een gedegen basis voor aankomende bestuurders. De BZ
steunt dit initiatief dan ook van harte – en plukt er tevens zelf rijpe vruchten van.
Vinger aan de pols in kwestie
stankoverlast door slachthuis
Ondervindt u stankoverlast van het slachthuis op industrieterrein Emopad? Meldt dat dan
op het klachtennummer van de gemeente (14 040) of per e-mail (gemeente@geldropmierlo.nl). Uw klacht kan helpen bij de beoordeling van de milieuvergunning van dat
bedrijf. Dat is aan de orde omdat het aantal klachten over stank de laatste tijd toeneemt.
De oorzaak is nog onduidelijk. Ons is ter ore gekomen dat het naastgelegen pand,
voorheen metaalbedrijf De Roo aan het Emopad verkocht is aan slachthuiseigenaar Paligroep. Niet uitbreiding van de slachtcapaciteit, maar het direct na – en dichtbij – de slacht
winkelklaar verpakken van de vleesproducten zou de reden zijn. Vinger aan de pols houden
is ons devies.
BZ zoekt bestuursleden die zich willen
inzetten voor een fijner Zesgehuchten
Bestuurslid van de Belangenvereniging Zesgehuchten ben je niet per definitie voor de rest
van je leven. Sommigen willen dat een paar jaar of zo doen, helemaal prima. En anderen
haken na verloop van tijd af omdat ze hun BZ-werk niet meer met andere werkzaamheden
kunnen combineren, ook prima. Onze vereniging is enorm geholpen met iedereen die een
tijdlang bestuurswerk doet – en met regelmatig ‘vers bloed’ dat nieuwe ideeën en
aanpakken inbrengt. Naar zulke Zesgehuchtenaren zijn we op zoek. Tijdens onze laatste
algemene ledenvergadering lieten we dat weer eens weten. Tot nu toe zonder resultaat,
helaas. Daarom nogmaals een oproep: heeft u interesse om het BZ-bestuur te versterken,
schroom dan niet. Wij bespreken maandelijks, in een open en best informele setting,
algemene (lees: niet puur individuele) buurtkwesties. Daarbij staan uw betrokkenheid en
ervaringen met (verbetering van) de leefsituatie in Zesgehuchten voorop. We zijn dus niet
per se op zoek naar ‘vergaderdieren’. Hoe het toegaat in vergaderingen, daar komt u gauw
genoeg achter. Daarom: kom eens vrijblijvend naar een van onze vergaderingen. De
tijdstippen vindt u achteraan in dit bulletin en op onze website.
Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergaderingen vinden plaats op de dinsdagen
4 juli - 29 augustus - 26 september; aanvang 20.00 uur.
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat). U bent altijd welkom een vergadering bij te wonen.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

