BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN
Secretariaat
Telefoon
Fax
e-mail
Internet
Bankrekening

: Rielsedijk 34 - 5663 PK Geldrop
: 040 - 2851520
: 040 - 7510896
: info@belangenverenigingzesgehuchten.nl
: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl
: 28.94.441

Bezoek onze website: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl
oplage: ca. 3000
maart 2012
Voorkom stroomuitval bij onweer
en profiteer als BZ-lid van korting
In behoorlijk veel huizen in Zesgehuchten valt bij onweer regelmatig de stroom uit. Soms
omdat de netspanning in een deel van de straat uitvalt, soms omdat de aardlekschakelaar in
de meterkast eruit slaat. Als je niet thuis bent, kan vooral dat laatste erg vervelend zijn,
want deze schakelaar schakelt immers niet vanzelf weer in. Menigeen heeft daardoor na
een vakantie al een vriezer met bedorven inhoud aangetroffen.
Het afgelopen jaar heeft de Belangenvereniging contact gezocht met de energieleverancier
en met andere deskundigen om te kijken wat er te doen is aan dit probleem. We zijn blij te
kunnen melden dat we een oplossing gevonden hebben: adequate aarding, in combinatie
met nieuwere modellen aardlekschakelaars, blijken het probleem te verhelpen.
Deze oplossing hebben we in 2011 in twee woningen die het probleem hadden, op kosten
van de BZ laten installeren. Vervolgens hebben we de hele zomer en het najaar gekeken of
de stroom in deze woningen bij zwaar onweer nog uitviel. Dit bleek niet het geval. Dus
mogen we zeggen dat de proef een succes is gebleken.
Hebt u last van spontaan uitschakelende aardlekschakelaars bij onweer, dan kunnen wij u
dus deze oplossing aanbevelen. 100% garantie kunnen we niet geven, maar in onze proef
werkte het prima. Wij hebben bij Elektro de Groof bedongen dat die voor 280 euro de
isolatieweerstand komt meten en twee aardlekschakelaars vervangt door een nieuw type.
Leden van de BZ krijgen 24 euro korting op dat bedrag. Voor woningen met een enkele
aardlekschakelaar bedragen de kosten 179 euro. Let wel: het betreft een richtprijs. Voor
huizen met een zeer afwijkende installatie kunnen aangepaste bedragen gelden. De
elektricien zal dat aangeven.
Voor verdere actie kunt u contact opnemen uw installateur of met:
Elektro de Groof (Industrieterrein de Poortmannen), de Boelakkers 31, 5591 RA Heeze, tel.
040 – 2264994.

Volg onze buurtbrigadier
Joris Boumans op Twitter
Onze buurtbrigadier Joris Boumans laat ons weten dat hij sinds kort op Twitter te volgen is.
Inwoners van Zesgehuchten die via dit nieuwe medium met de buurtbrigadier willen
communiceren of mee kijken met zijn werk zijn van harte welkom. Joris Boumans is te
vinden als @brigadier6g
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Nieuw bestuurslid benoemd
in algemene jaarvergadering
Onlangs hield de BZ weer haar jaarlijkse algemene ledenvergadering. Zoals gebruikelijk
legde het bestuur verantwoording af over het verenigingsjaar 2011 en werd er
vooruitgeblikt op wat de BZ in 2012 zoal te doen staat.
Het bestuur is blij dat tijdens de jaarvergadering een vacature in zijn midden ingevuld kon
worden. Anton van der Hijden werd als nieuw bestuurslid aangesteld. Anton, veel succes!
Zowel in financieel als personeel opzicht verkeert de BZ in blakende gezond. En, heel
belangrijk, we mogen ons verheugen op een al jaren vrijwel constant ledenaantal. Daardoor
hoeft de (minimum-) contributie ook dit jaar niet omhoog – en blijft die wat die al 24 jaar is:
2,27 euro (= gelijk aan vijf oude guldens).
Met de acceptgirokaart die u bij dit infobulletin aantreft, kunt u de contributie voor 2012
voldoen.

BZ houdt zijn vraagtekens bij
succes nieuw hondenbeleid
De gemeente is bezig om haar in 2011 met veel tamtam aangekondigde hondenbeleid te
evalueren. Doel is de overlast door honden(poep) te beperken, o.a. door hondenbezitters
actiever te stimuleren om zich aan de regels te houden, door de poepzuiger frequenter in te
zetten en door een intensiever en strenger toezicht – ook buiten kantooruren – door
buitengewone opsporingsambtenaren (BOA’s).
Volgens de gemeente loopt dat redelijk succesvol en zit men dus op de goede weg.
Misschien wat te voorbarig, zeggen wij als BZ. Ons valt op dat er wat betreft de handhaving
door de BOA’s nog steeds weinig (repressief) wordt opgetreden, terwijl daar toch een
kerntaak ligt. Daarnaast bereiken de BZ nog regelmatig klachten. Uit ons pleidooi voor nietgeüniformeerde handhaving is mogelijk nog heel wat winst te behalen. Hoe denkt u
daarover? Wij zien graag uw reactie tegemoet.

Renovatie laatste deel
Papenvoort begonnen
Op 13 maart is begonnen met de renovatie van het laatste deel van de Papenvoort, dat
tussen de Smuldersstraat en de Eindhovenseweg. De werkzaamheden worden in drie delen
uitgevoerd: eerst het kruispunt Smuldersstraat, daarna het deel Smuldersstraat –
Morgenland en tenslotte het laatste deel, inclusief het kruispunt met de Eindhovenseweg.
De betrokken bewoners, de gemeente en BZ hebben diverse keren over de renovatie
gesproken, met name om een voor alle partijen acceptabel compromis te vinden.
In het verlengde van de renovatie worden de verkeerslichten aan de Eindhovenseweg
aangepakt. Dat moet leiden tot betere verkeersdoorstroming en betere zichtbaarheid van
de verkeerslichten bij een laagstaande zon in de namiddag. Dat laatste wil men bereiken
door extra, laaghangende signalering aan te brengen.
Het totale werk zal naar verwachting voor de zomervakantie worden afgerond.
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‘Strijdplan’ om kleine en grote
buurtergernissen op te lossen
De BZ heeft een ‘strijdplan’ bedacht dat naar wij hopen een eind kan maken aan veel
voorkomende buurtergernissen. Dat bestaat uit twee stappen: allereerst willen wij – al
binnenkort – een avond organiseren, waarin wij met u in gesprek gaan om erachter te
komen wat u ervaart als ergernissen. Stap twee is dat wij samen met buurtbewoners en
‘autoriteiten’ (zoals politici, ambtenaren, politie, mensen van woningcorporaties,
enzovoorts) een formele buurtschouw organiseren. Anders gezegd: dan gaan we samen de
buurten in om de geconstateerde ergernissen aanschouwelijk te maken. Een uitgelezen
kans, denken wij, om u uit te spreken en de verantwoordelijke autoriteiten met de neus op
de feiten te drukken. Binnenkort ontvangt u van ons een uitnodiging.

Euvel van te lage waterdruk
is binnenkort de wereld uit
De te lage waterdruk, waar bewoners in delen van Zesgehuchten al jaren mee kampen, is
binnenkort verleden tijd. Waterleidingbedrijf Brabant Water heeft onlangs extra
pompcapaciteit aangelegd die dat euvel moet verhelpen. De BZ heeft het probleem op
verzoek van leden al eens aangekaart bij het waterleidingbedrijf. De toezegging om op
termijn maatregelen te nemen, wordt nu dus ingelost.

Geldropse Avondvierdaagse wil
50e editie vieren met uw foto’s
Dinsdag 5 juni 2012 gaat de 50e editie van de Geldropse Avondvierdaagse van start. De
organisatie grijpt dit ‘gouden jubileum’ aan om samen met u herinneringen op te halen aan
de 49 voorgaande edities. Iedereen wordt opgeroepen om oude foto’s van het evenement
op te zoeken en in te sturen. Foto’s van de jaren dat er gestart en gefinisht werd op de
Kervel, van de Via Gladiola of leuke kiekjes van onderweg. Alle foto’s uit de periode 1963 tot
en met 2011 zijn van harte welkom. De organisatie zal een mooie prijs verloten onder de
inzenders.
Foto’s kunnen digitaal ingezonden worden naar info@a4d-geldrop.nl. En foto’s op papier
(hard copy) kun je per post versturen naar Donjon 29, 5664 PD, Geldrop. Prijswinnaars
worden bekend gemaakt op www.a4d-geldrop.nl. Op die website is ook meer informatie
over de Geldropse Avondvierdaagse en de jubileumeditie te vinden.

Vergaderdata
De eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op donderdag 29 maart a.s., 20.30 uur.
De vergadering is openbaar en wordt gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld
10 (ingang Rederijkerstraat).
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