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BZ blijft gáán voor
'oude' doelstellingen
Belangenbehartiging voor de inwoners van Zesgehuchten in de ruimste zin van het
woord. Dat was de doelstelling van de BZ en dat blijft het ook. Dat is de uitkomst
van een discussie binnen het BZ-bestuur. De aanwezigen op de algemene
ledenvergadering onderschreven dat volmondig.
De ledenvergadering (ALV) stond in het teken van terugblikken op het afgelopen jaar
en vooruitblikken op het nieuwe jaar. Het zittende bestuur werd met algemene
stemmen (bij acclamatie) herkozen. We zien dat als een bewijs, dat we goed bezig
zijn. Dat bleek overigens ook in het tweede deel van de ALV: veel locale politici, onder
wie alle wethouders van de nieuwe gemeente Geldrop-Mierlo, waren daarbij
aanwezig. In hun aanwezigheid werden enkele speerpunten voor het nieuwe
verenigingsjaar voor het voetlicht gebracht.
De invoering van breedbandinternet ('Kenniswijk'), de gewraakte tariefsverhogingen
door kabelaar UPC, wijkvoorzieningen (o.a. ten aanzien van de infrastructuur),
geluidsoverlast (door de snelweg) in Genoenhuis, milieubeleid en andere onderwerpen
passeerden de revue.
BZ zoekt inwoners
in eigen wijken op
De BZ trekt de wijken in. Enerzijds denken wij zo onze contacten met u verder te
kunnen verbeteren. En anderzijds willen wij op die manier een beeld te krijgen van uw
wensen en eventuele ongenoegens. Want belangenbehartiging voor de inwoners van
Zesgehuchten was en blijft onze belangrijkste doelstelling.
- op 27 mei hopen wij, in de aula van De Ganzebloem, zoveel mogelijk inwoners van
de wijk Genoenhuis te ontmoeten;
- op 21 oktober zijn de bewoners van De Bronzenwei en 'oud' Zesgehuchten aan de
beurt, dan in het Gemeenschapshuis.
Beide avonden beginnen om acht uur 's avonds (20.00 uur)
- de bewoners van de overige wijken hopen we op een nader te bepalen datum te
treffen in ons eigen verenigingsgebouw, aan het Tournooiveld.
Wij hopen op een grote opkomst. Heeft u ideeën die het woon- en leefklimaat in uw
wijk kunnen verbeteren? Dan zijn deze bijeenkomsten dè kans om die ideeën te
spuien. Grijp die kans!
Bezorgers gezocht
De BZ is op zoek naar bezorgers van haar Infobulletin. De afgelopen tijd zijn, om
goede redenen, enkele bezorgers afgehaakt. Het zou mooi zijn als U een van deze
gaatjes op zou willen vullen. Het bezorgen kost u één keer in de zes tot acht weken
ongeveer een half uur. U bewijst uzelf en ons daar een dienst mee. Interesse? Neem
dan contact op met Mieke Campman, telefoon 285 09 13.
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BZ maakt bezwaar tegen
bouwplannen Rielsedijk
De BZ blijft bij haar bedenkingen tegen het verder ondergraven van het landelijke
karakter van de Rielsedijk. Daarom hebben wij bij de provincie wederom bezwaar
aangetekend tegen de bouwplannen ten zuiden van het eerste deel van dit
karakteristieke straatje (aan de 'kerkse' kant van de Gijzenrooiseweg).
Eerder tekenden we bij de gemeente protest aan tegen het bouwplan. Onze bezwaren
richtten zich toen niet zozeer op de bouwplannen op zichzelf, maar op de hoogte
ervan en (daarmee) op de beperking van het doorzicht op het landelijk gebied. De
gemeente wees onze bezwaren toen helaas af. Wij blijven echter van mening dat met
een dergelijk landschappelijk gebied zorgvuldiger dient te worden omgegaan dan nu
dreigt te gebeuren.
Beekweide neemt
actie tegen zwerfvuil
Beekweide-Noord en -Zuid staan aan de vooravond van een schoonmaakactie. Op
zaterdag 20 maart 's ochtends wordt deze wijk van zwerfvuil ontdaan. Kinderen
kunnen weer aan de actie meedoen; een prijsje, door de gemeente beschikbaar
gesteld, wordt onder de jeugdige deelnemers verloot.
Zwerfvuil is een terugkerend probleem in de Beekweide. Mede daarom heeft de wijk
nu de beschikking gekregen over een blauwe container (140 liter), waarin bewoners
het zwerfvuil kwijt kunnen. Zowel de beheerder van de container als de andere
gebruikers zijn in hun sas met deze container.
In Beekweide-Zuid is de gemeente, op verzoek van het buurtpreventieproject ter
plaatse, bezig een aantal zaken op te knappen, dan wel te herstellen. Het gaat om het
verwijderen van graffiti, het reinigen en (her)plaatsen van borden en het opknappen
van plantsoenen tussen de Beekweide-flats en de aanpalende woningen.
Interesse in supersnel
internet? Meld u aan!
Hebben veel inwoners van Zesgehuchten behoefte aan supersnel internet? Op deze
vraag tracht de BZ het antwoord te vinden. Is dat bevestigend, dan is een van de
mogelijkheden aansluiting te zoeken bij Kenniswijk, een proefgebied voor breedbandinternet (ruim zes keer sneller dan ADSL) in delen van Eindhoven, Helmond en dankzij initiatieven aldaar- sinds kort ook Nuenen.
In februari startte een behoeftepeiling naar supersnel internet via
www.ikwilglasvezel.nl. Binnen een week na de lancering registreerden zich meer dan
3.000 Nederlanders op deze site. Ruim 98% van de respondenten gaf aan zo'n 55
euro een reëel maandbedrag voor een glasvezelaansluiting te vinden. Iedereen in
Nederland kan zich via de site registreren. De bedoeling is dat deze peiling bruikbare
gegevens gaat opleveren voor heel Nederland.
Kenniswijk legt de statistische resultaten van de peiling voor aan partijen die
overwegen te investeren in een glasvezelinfrastructuur. Voor hen wordt het daarmee
makkelijker te bepalen in welke buurt of wijk die investering het meest interessant zal
zijn.
Bent u serieus geïnteresseerd in supersnel internet? Dan is registreren wellicht
raadzaam.
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Nieuwe stappen nodig nu
UPC blijft bij verhoging
Het initiatief van de BZ om bij UPC protest aan te tekenen tegen de exorbitante
verhoging van de kabeltarieven (tv en radio) heeft veel reacties uitgelokt - niet alleen
in Zesgehuchten, maar ook elders in Geldrop. Een groot aantal leden gaf gevolg aan
onze oproep bezwaar te maken: zij stuurden de door ons opgestelde brief op.
Het zal u niet zijn ontgaan, dat UPC inmiddels heeft gereageerd: in de brief worden
vage argumenten aangevoerd die de verhoging moeten rechtvaardigen. Van
tempering van de verhoging is geen sprake. Zodat het erop lijkt, dat de
Zesgehuchtense huishoudens in het eerste kwartaal van 2004 gemiddeld bijna 30%
meer moeten gaan betalen dan in het vierde kwartaal van 2003.
De BZ stelt voor het daar niet bij te laten zitten: in bijgaande conceptbrief geven wij
aan op welke punten UPC tekortschiet en welke stappen degene die daarop actie
ondernemen nog zullen zetten om de tariefsverhoging terug te draaien. Mee eens?
Voeg dan uw naam- en adresgegevens toe aan de conceptbrief, stop hem in een
enveloppe en adresseer hem aan: UPC Nederland, antwoordnummer 28088, 4940 VL
Raamsdonksveer. Let op: een postzegel is niet nodig.
De komende tijd zal de BZ, samen met anderen, proberen nieuwe 'munitie' te
vergaren om UPC tot andere gedachten te brengen. Of dat gaat lukken, weten we
niet. Maar we gáán ervoor, daar kunt u zeker van zijn. We houden u op de hoogte.
In antwoord op veel gestelde vragen:
Wij raden u aan uw nota (incl. prijsverhoging) te betalen. Het inzenden van de brieven
is voldoende om in een later stadium te kunnen aantonen dat u onder protest betaald
heeft. De gemeente Geldrop is formeel geen partij in dit geschil. Essent heeft indertijd
de kabel van de gemeente overgenomen en dit bedrijf heeft de zaak weer overgedaan
aan UPC; klaarblijkelijk zonder goede afspraken met UPC te maken over uw belang.
Recente landelijke ontwikkelingen wijzen erop dat de gemeentes weer vat proberen te
krijgen op de kabeltarieven.
Het vorige infobulletin met daarbij gevoegd de conceptbrief aan UPC is, zoals te doen
gebruikelijk, alleen naar de leden gestuurd. In verband met de contributie-inning
wordt dít infobulletin met een tweede conceptbrief onder álle Zesgehuchtense
huishoudens verspreid. De vorige conceptbrief alsmede het antwoord daarop van UPC
zijn te vinden op onze website.
Vergaderdata
De data van de komende vergaderingen zijn:
bestuur: 15 april - 27 mei - 24 juni;
commissie algemene zaken: 17 juni;
commissie milieu: 1 april - 10 juni.
De vergaderingen vinden alle plaats op een donderdag. Ze 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.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

