BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN
Secretariaat
Giro
Telefoon
Fax
e-mail
Internet

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

Bezoek onze website: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl

oplage: ca. 2900
mei 2010

BZ-bestuur verwelkomt
‘vers bloed’ in drievoud
De BZ is het nieuwe verenigingsjaar met drie kersverse bestuursleden in gegaan. Jos
Broekhuisen, Ton Kropff en Hans Mutsaers: fijn dat jullie erbij zijn; met jullie als
versterking kunnen we de Zesgehuchtense zaak nog beter dienen!
De mutaties in het bestuur was één van de agendapunten van de alweer 22e
Algemene Ledenvergadering van de BZ. We prijzen ons gelukkig dat onze leden
weer vierkant achter het in het voorbije verenigingsjaar gevoerde beleid stonden. Ook
mooi: ons huishoudboekje is als nog altijd prima op orde. Voor u, als lid, betekent dit
dat de minimum-contributie voor het 22e jaar op rij onveranderd kon worden
vastgesteld, namelijk op 2 euro en 27 cent (ofwel vijf oude guldens).
Heeft u de contributie nog niet overgemaakt? Doe dat dan alsnog, want u steunt
een goede zaak. Vergeet u niet bij de storting op onze rekening uw naam en adres te
vermelden?
De BZ is nog steeds springlevend. Niet alleen de animo voor een bestuursfunctie is
daarvoor een bewijs, maar ook de levendigheid waarin ons jaarvergadering verliep.
Vrijwel alles wat de wijk beweegt, kwam ter sprake.
Rest ons Jan Feijen, die tussentijds het bestuur verliet, te bedanken voor wat hij
gedurende een reeks van jaren voor de BZ heeft gedaan; Jan het ga je goed!
De overige bestuursleden zijn herkozen.

Grote fluctuatie in OZBtaxaties roept vragen op
De Belangenvereniging heeft de gemeenteraad verzocht een onderzoek te laten
instellen naar de wijze waarop de OZB-taxaties (OZB = onroerende-zaakbelasting)
zijn uitgevoerd. Diverse leden wijzen ons erop, dat sommige taxaties fors hoger (hier
en daar meer dan 20%!) uitvielen dan vorig jaar – en dat zij die grote spreiding in
stijging (soms daling) niet snappen. Gemiddeld is de OZB in Geldrop-Mierlo niet veel
gestegen, horen wij, maar voor individuele huishoudens komen grote stijgingen (en
dalingen) voor. Wat ons verbaast, is dat volstrekt vergelijkbare huizen in dezelfde
straat soms compleet verschillende taxaties en daarmee OZB-aanslagen opgelegd
hebben gekregen. Inmiddels zijn wij in gesprek met de gemeente over deze
opmerkelijke gang van zaken. Zodra meer bekend hoort u hierover meer.
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Jaarlijkse opruiming zwerfvuil
Beekweide verdient navolging
Op zaterdag 21 maart ‘s ochtends hield het buurtpreventieproject Beekweide-Zuid
met elf enthousiaste deelnemers weer zijn jaarlijkse schoonmaakactie. De gemeente
stelde vuilniszakken en grijpers beschikbaar. Beekweide-Noord en -Zuid en het
stationsgebied werden ‘schoongeveegd’. En ook werd een groot deel van de
Beekweide van afgewaaide takken ontdaan. Wederom was dat niet voor niets: de
actie leverde al met al zo’n 0,75 m3 zwerfvuil op. Betreurenswaardig is de vondst van
twee eterniet platen (waarin asbest), die door kinderen werden gebruikt als loopplank
over een met water gevulde sloot. Rommel die op de milieustraat thuishoort, zeker
niet in een woonwijk.
De vrijwilligers pauzeerden onder het genot van koffie en een vlaai die door de BZ
was aangeboden.
Vanuit het project Woon en Leefomgeving is inmiddels een werkgroep ingesteld, die
gaat bekijken of het verzamelen van zwerfvuil ook in andere delen van Zesgehuchten
projectmatig kan worden ingezet. Hebt u interesse dit mee op te zetten? Wij zien uw
reactie graag tegemoet op info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Gemeente belooft: minder
hinder kermiskampement
Vorig jaar heeft de belangenvereniging bezwaar aangetekend tegen de omvang en
de duur van het kermiskampement op Tournooiveld. Dit jaar hebben we het college
van B&W tijdig gevraagd wat men gaat doen om de hinder te verminderen. Inmiddels
heeft de gemeente laten weten dat zij nota heeft genomen van onze bezwaren en dat
zij er dit jaar naar streeft de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tevens kregen wij
te horen, dat er serieus wordt nagedacht over een nieuwe locatie voor dit periodiek
terugkerende kampement.

BZ: gemeente, doe iets aan
onveilige verkeerssituaties
Naar aanleiding van diverse opmerkingen van leden heeft de commissie verkeer van
de BZ bij de gemeente aandacht gevraagd voor ondermeer de volgende zaken:
 Hoog Geldrop en Papenvoort: klachten over te hard rijden en foutparkeerders
op de stoepen;
 Nabij de St. Jozefschool: aanwonenden ondervinden veel hinder van ouders
die hun auto's foutparkeren bij het brengen en halen van hun kinderen.
 Bij Albert Heijn in Genoenhuis: moeilijke verkeerssituatie voor fietsers;
 Kruising Gijzenrooijseweg – Rielsedijk: de huidige constructie veroorzaakt
geregeld gevaarlijke situaties voor fietsers;
Het onderhoud van stoepen: wij blijven pleiten voor goed onderhoud van de stoepen.
Een aantal stoepen is inmiddels vernieuwd en sommige zijn verhoogd teruggelegd.
Daardoor sluiten opritten en tuinpaden niet altijd meer aan. Mocht u hier problemen
van ondervinden informeer ons dan via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Buurtcontract Woon- en
Leefomgeving getekend
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Op zaterdag 17 april werd feestelijk het ‘buurtcontract’, onderdeel van het project
Woon- en Leefomgeving, door alle partijen ondertekend. Het ‘contract’ houdt in dat
buurtbewoners, instanties en gemeente zich aan elkaar verplichten zoveel mogelijk
inspanning te leveren om een aantal concrete actiepunten, die de leefbaarheid van
de wijk ten goede komt, te realiseren. Nu het contract is ondertekend, kunnen de
diverse projectgroepen aan de slag. De BZ, die indertijd om dit project heeft verzocht,
speelt een coördinerende rol.
De feestelijkheden speelden zich af in en rond het gemeenschapshuis. Diverse
deelnemers aan het project presenteerden zich met een informatiestand of
anderszins. En muziekkorps Euphonia bracht o.a. de onlangs gecomponeerde
Zesgehuchtenmars ten gehore.

Mocht u belangstelling hebben om actief deel te nemen, dan zijn er mogelijkheden
binnen de volgende projectgroepen:
- Verkeerszaken;
- Organisatie van een buurtschouw;
- Burenhulp, klussendienst, boodschappen e.d.;
- Opruimacties zwerfvuil, sneeuw of bladvrijmaken etc;
- Organisatie van een veiligheidsbijeenkomst;
- Speelvoorzieningen (nader te bezien/bespreken);
- Aanlichten van de Brigidakerk op Zesgehuchten (mogelijk als een
energiebesparend voorbeeldproject).
Wilt u mede inhoud geven aan genoemde activiteiten, dan kunt u dit kenbaar maken
bij ons secretariaat of via info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Herinrichting speelpleintje
Prinsessestraat bijna klaar
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De bewoners van de Prinsessestraat en omgeving zijn al jaren ontevreden over het
speelpleintje. Op grond van een enquête onder de bewoners werkten BZ, bewoners
en gemeente Geldrop-Mierlo samen een voorstel uit voor de herinrichting hiervan.
Een aanvraag bij het zogeheten Oranjefonds werd gehonoreerd: het geld werd
besteed aan een extra speeltoestel.
Intussen zijn de contouren van het heringerichte pleintje zichtbaar en worden de
geplaatste speeltoestellen al druk gebruikt. Is het zuidelijke gedeelte eenmaal
ingezaaid, dan kan met het plaatsen van bankjes, prullenbakken etc. de finishing
touch plaatsvinden.
We hopen binnen niet al te lange tijd het gerenoveerde pleintje met wat
feestelijkheden in gebruik te nemen.
Een goed voorbeeld van wat we met een gezamenlijke inspanning kunnen bereiken.

Vrijwilligers gevraagd
voor Liberty-loop op 5 mei
Onze burgemeester vraagt graag uw aandacht voor de Liberty-loop, die op 5 mei in
het kader van de bevrijdingsfestiviteiten in Geldrop plaatsvindt. Haar streven is hier
een jaarlijks terugkerend - en elk jaar groter wordend - evenement van te maken.
Daarvoor zijn niet alleen veel lopers, maar ook veel vrijwillige ondersteuners nodig en aan dat laatste schort het nog een beetje. Kortom: verkeersregelaars en andere
hulpverleners zijn van harte welkom. Heeft u op 5 mei wat tijd over en vind u het leuk
uw steentje bij te dragen aan deze traditie-in-de-dop? Dan graag een seintje naar de
gemeente, ons secretariaat of via ons e-mailadres:
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn:
bestuur: donderdag 27 mei, donderdag 24 juni; 20.30 uur
commissie milieu: donderdag 3 juni; 20.30 uur
commissie algemene zaken: donderdag 10 juni; 19.30 uur
commissie verkeer: donderdag 10 juni; 20.30 uur
De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het verenigingslokaal aan het
Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

