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Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de
Belangenvereniging Zesgehuchten
Beraad over reconstructie Eindhovenseweg
De commissie verkeer van de BZ zal zich de komende tijd buigen over de plannen om de
Eindhovenseweg te reconstrueren. Een afvaardiging van de commissie heeft daarover
inmiddels vooroverleg met de gemeente gevoerd. Onze belangstelling gaat uiteraard vooral
uit naar het gedeelte tussen de Gijzenrooiseweg en de spoorbaan. Van de gemeente hebben we
begrepen dat men denkt over een reconstructie 'van voortuin tot voortuin'. Dat wil zeggen dat
ook de fiets- en eventueel voetpaden worden meegenomen.
Onrust over status Hertogenlaan
De BZ zal een vinger aan de pols houden voor wat betreft het verkeersveiligheidsplan, waarin
staat dat de Hertogenlaan mogelijk de status van verkeersader (doorgaande weg) krijgt. De
geluiden die ons daarover bereiken zijn allemaal negatief: niemand ziet dat zitten. Na de
zomervakantie zal de BZ daarover een standpunt innemen.
Ganzebloemleerlingen op kruispunt in de knel
De gemeente heeft het verzoek gekregen iets te doen aan de gevaarlijke situatie op de
oversteek Rielsedijk-Gijzenrooiseweg. 's-Ochtens is het daar vrij druk met fietsers die richting
Eindhoven peddelen. Leerlingen van de Ganzebloemschool die direct na de oversteek linksaf
moeten slaan komen daardoor nogal eens in de knel. En dat baart de verkeersoudergroep van
de school terecht zorgen. De gemeente is gevraagd dit probleem mee te nemen als het
ontbrekende stuk fietspad naar de Eindhovenseweg wordt aangelegd.
Rapport over Vervoer op maat
De projectgroep Vervoer op maat, bestaande uit vertegenwoordigers van een aantal
organisaties op het terrein van de zorg- en maatschappelijke dienstverlening, maakt zich sterk
voor beter vervoer voor ouderen en gehandicapten. Inmiddels ligt er een rapport, waarin
wordt voorgesteld in Geldrop met het principe van deeltaxi's te gaan werken.
Voor ouderen en gehandicapten zou dat 'vervoer op maat' betekenen. De gemeente is
gevraagd dit voorstel over te nemen, zodat vervoer op maat nog dit jaar gerealiseerd kan
worden.
Zesgehuchten op plaatsnaamborden
Lang gewacht, nooit gedacht, maar uiteindelijk toch gekregen: aan de plaatsnaamborden in
ons deel van Geldrop wordt de naam Zesgehuchten toegevoegd. Het idee om op die manier de
herinnering aan de oude - in 1921 geannexeerde - gemeente Zesgehuchten levend te houden
komt van het Gilde en werd door de BZ met graagte
ondersteund. Onze inspanningen om de gemeente over de streep te trekken hebben na drie
jaar dus resultaat. De BZ neemt de kosten voor haar rekening. Later dit jaar zal op feestelijke
wijze bij de plaatsing van de bordjes worden stilgestaan.

Speelvoorzieningen
Jongeren in Genoenhuis zitten te springen om een deugdelijk trapveld. Dat bleek tijdens een
info-avond over de inrichting van twee speelplaatsen tussen Gandalf en Gloin. Een
onverwacht grote groep jongeren deed daar zijn beklag over de beperkte mogelijkheden om in
Genoenhuis een balletje te trappen. Het veldje bij de Ganzebloemschool
is hen afgenomen en een nieuw trapveld onder de hoogspanningsleiding laat nog jaren op zich
wachten. Om aan deze wens tegemoet te komen heeft de gemeente inmiddels een voorlopig
trapveld gerealiseerd in het verlengde van de Gloin. Wat betreft de inrichting van de
genoemde twee speelplaatsen heeft de gemeente ons laten weten dat dit vanwege levertijden
van speeltoestellen nog drie maanden op zich zal laten wachten.
De geplande tafeltennistafel op de speeldriehoek Laan van Tolkien - Galadriel - Merijn zal
naar verluidt in de tweede helft van de zomervakantie geplaatst kunnen worden. Dat dit
vertraging heeft opgelopen heeft te maken met het feit dat de gemeente eerst voor gras wilde
zorgen rondom de tafeltennisplek. Met het inzaaien van het gras moest echter gewacht
worden omdat de ondergrond te nat was.
Het klimrek op Peulland is verdwenen: het was te onveilig, omdat de ondergrond daarvoor
niet geschikt is. De gemeente heeft te kennen gegeven dat er iets anders dan een klimtoestel
geplaatst kan worden voor de wat oudere jeugd. Graag zouden wij wensen van deze jeugd
horen. Laat het ons s.v.p. weten, telefonisch, schriftelijk of via
internet.
Parkeerproblemen Tarweland
De BZ is in gesprek met de gemeente en met bewoners van Tarweland over het (te) beperkte
aantal parkeerplaatsen in die straat. De bewoners en eventuele bezoekers kunnen hun heilige
koe regelmatig niet kwijt in hun straat. Met de gemeente willen we naar een bevredigende
oplossing zoeken.
Prestatiepenning vrijwilligers
Op 30 juni a.s. reikt de gemeente prestatiepenningen voor vrijwilligers uit. Dit vindt plaats in
het gemeentehuis om 19.30 uur. In tegenstelling tot andere jaren is deze gelegenheid thans
voor iedereen toegankelijk.
Vraagtekens bij grootte supermarkt Genoenhuis
Hoe groot moet en mag een supermarkt in de wijk Genoenhuis eigenlijk worden? Over die
vraag zal de BZ zich binnenkort buigen. We vangen regelmatig geluiden op dat in de huidige
plannen van een veel te kolossaal bouwwerk wordt uitgegaan; dat zou ontsierend zijn voor de
buurt. De BZ gaat zich in de bezwaren verdiepen en gaat daarvoor
te rade bij landschapsdeskundigen. Het bestuur van de BZ gaat de situatie ter plekke bekijken
op 29 juni a.s. Belangstellenden zijn welkom. Er wordt verzameld op de hoek
Gijzenrooiseweg - Laan van Tolkien om 20.30 uur.
Vergaderlokaal is te klein

Wat waren we blij met een eigen vergaderlokaal in de voormalige levensschool aan het
Tournooiveld. Maar wat blijkt? Het vergaderlokaal is veel te klein en akoestisch ver onder de
maat. Met pijn en moeite kunnen we er tien personen in kwijt en dat is voor een normale
bestuursvergadering al onvoldoende. De hal van het gebouw - waarvan de
Stichting Ander Werk nu de hoofdbewoner is - biedt geen soulaas; die is te groot en ook
akoestisch slecht. Met zowel de gemeente als met Ander Werk zijn we in gesprek over
alternatieven.
Diverse wijkvragen
Naar aanleiding van enkele vragen en opmerkingen uit de wijk is over deze kwesties onlangs
een brief aan het gemeentebestuur geschreven. Het betreft hier o.a.:
- Gewenste extra speel- en groenvoorzieningen 'Koninginnebuurt'.
- Strook grond tussen Gijzenrooiseweg en Hoeveland/Winnensland:
beplanten en onderhouden van deze strook en het veilig maken van het geasfalteerde pad; dit
pad loopt op sommige plaatsen veel te dicht langs de beekloop en de walkanten zakken hier
en daar steeds verder weg.
- Aanpassen van Winnensland, zodat hardrijden niet meer mogelijk is.
- Zweegersplein: geel zand aanbrengen onder het speeltoestel en plaatsen van een
tafeltennistafel.
Parkeerproblemen in Tarweland.
Er is te weinig te doen voor de oudere jeugd.

Milieutip
De belangstelling voor biologische producten groeit snel. Ze smaken niet alleen goed, ze zijn
ook goed voor uw gezondheid, voor natuur en milieu en voor het dierenwelzijn. Boeren en
tuinders gebruiken geen kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. Ook bij de verwerking
van biologische groenten, fruit, melk en vlees gebruikt men geen chemische toevoegingen.
Het vee heeft een ruime huisvestig met uitloop naar buiten. Biologische producten zijn
op steeds meer plaatsen te koop of worden zelfs thuis bezorgd. De adressen kunt u opvragen
bij de Brabantse Milieu Federatie in Tilburg. In Zesgehuchten kunt u voor een biologisch
groenten- en fruit abonnement terecht bij 't Groenteschuurtje op de Rielsedijk.
Bezorgers infobulletin gezocht
Met name in en rondom de wijk Bronzenwei kunnen we nog bezorgers van het infobulletin
gebruiken. Hebt u zo'n zes maal per jaar een half uur beschikbaar om dit te doen? Dan graag
een telefoontje naar ons secretariaat. Bij voorbaat dank hiervoor.
Fietsen voor veiligheid
Hieronder een impressie van de voorzitter van de commissie verkeer van de BZ, Jan de Vries,
van een opmerkelijke fietstocht door Geldrop.
"Op woensdag 26 mei om zeven uur 's-avonds startte de ludieke fietstocht langs knelpunten in
de gemeente Geldrop. De tocht was een co-productie van de groep Verkeer en Vervoer van

het platform Duurzaam Geldrop, de fietsersbond ENFB en de commissie verkeer van onze
eigen Belangenvereniging Zesgehuchten. Ruim 35 deelnemers kropen op deze mooie
zomeravond op de fiets voor de ongeveer tien kilometer lange tocht. Ook Zesgehuchten werd
aangedaan. Daar werden de volgende knelpunten onder de aandacht gebracht van de eminente
meefietser wethouder Willem Berkers:
- op het Beekweidepad rijden vaak brom- en (opgevoerde) snorfietsen;
- de oversteek Gijzenrooiseweg vanuit Koninginnestraat en Aragorn;
- langs de Gijzenrooiseweg bij de Elanor moeten fietsers het fietspad delen met
automobilisten;
- aansluiting Palantir/Saruman: door de haarspeldbochten een hele toer voor fietsers;
- de oncomfortabele en onveilige oversteek Zilverlei/Aragorn;
- de vervelende rechtdoor-oversteek van Aragorn naar Lorien: steile betonnen afritten,
onnodige knik;
- het ontbreken van een fietspad van de Lorien naar de Zwembadweg.
De organisatie leverde echter niet alleen kritiek: de wethouder kreeg een stevige pluim voor
de (aanstaande) aanleg van fietspaden aan beide zijden van
het Emopad. Na afloop werd op een terrasje nog wat nagepraat. Al met al een gezellige
avond."
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: 2 september, commissie milieu:
16 september, commissie verkeer: 23 september.
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat), aanvang 20.30 uur.
Mocht u een vergadering willen bijwonen dan doet u er goed aan om tevoren even bij het
secretariaat te informeren of de betreffende vergadering daadwerkelijk doorgang vindt.
U kunt uw vragen en opmerkingen natuurlijk ook kwijt via internet. Het adres staat op de
eerste pagina vermeld.
Het bestuur van de BZ wenst een ieder een prettige vakantie toe.
De Belangenvereniging Zesgehuchten voor en door de bewoners van Zesgehuchten

