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Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de
Belangenvereniging Zesgehuchten
Ledenvergadering in twee delen
Het dagelijks bestuur wordt uitgebreid van tien tot elf leden, de contributie wordt
gehandhaafd op minimaal vijf gulden per huishouden en er is weer heel veel werk aan de
winkel in het nieuwe verenigingsjaar. Dat zijn enkele conclusies van de Algemene
Ledenvergadering van de Belangenvereniging Zesgehuchten. De bijeenkomst viel in twee
delen uiteen: voor de pauze werden de interne verenigingszaken met de leden besproken, na
de pauze werd het beleid voor het komende jaar gepresenteerd.
Het tweede deel werd niet alleen bijgewoond door leden van de BZ, maar ook door
vertegenwoordigers van belangenorganisaties waarmee de BZ contacten onderhoudt, en van
politieke partijen in het Geldropse.
- Besluiten
De belangrijkste besluiten op een rijtje:
- het bestuur: alle zittende bestuursleden werden herkozen en Piet Leenders werd als elfde lid
binnengehaald;
- de contributie: blijft gehandhaafd op slechts vijf gulden (minimaal bedrag per huishouden;
meer mag natuurlijk ook);
- subsidie: het Juliana-welzijnsfonds verleende subsidie voor de aanschaf van nieuw
meubilair;
- de jaarverslagen: de diverse verslagen werden goedgekeurd. Tevens wordt het komende jaar
gewerkt aan een verdere professionalisering van onze boekhouding;
- de leden: de BZ had het afgelopen jaar voor het eerst meer dan 1500 betalende leden.
- Plannen
Natuurlijk zijn er het komende jaar weer veel plannen. De BZ zal o.a. ijveren voor:
- een buurtsportzaal annex wijkontmoetingscentrum in Genoenhuis;
- het aanpakken van de geluidsoverlast door de A67 in Genoenhuis;
- de realisatie van een bewaakte fietsenstalling bij het station en van een goed fietspadenplan
(in samenwerking met de ENFB);
- participatie in de bouw van een supermarkt in Genoenhuis en van de mogelijke bebouwing
van het stationsgebied;
- de realisatie van ouderen- en jongerenbeleid, van een skateramp en van goede en schone
hondenuitlaatvoorzieningen;
- de realisatie van meer buurtpreventieprojecten en van goede wijkbewijzering en
plattegronden;
- een strategische toekomstdiscussie over de toekomst van de BZ in relatie tot een mogelijke
gemeentelijke herindeling.
Het bestuur dankt iedereen voor zijn inzet en bijdragen in het afgelopen jaar. Ook het
komende jaar stellen wij uw inbreng op prijs. U kunt dat mondeling bij onze bestuursleden,
telefonisch via ons secretariaat of via onze internet-site doen.

Bestuursleden:
Henk Bos voorzitter Zaailand 6
Adriaan v.d. Velden 1e secretaris Rielsedijk 34
Mieke Campman 2e secretaris Nimrodel 19
Hans de Greef penningmeester Laan van Tolkien 92
Jan de Vries vice voorzitter Elendil 93
Joop Camerlink bestuurslid Zomerland 15
Jan Feijen bestuurslid Drossaardstraat 35
Piet Leenders bestuurslid Poorterstraat 23
Ivo Rothuizen bestuurslid Papenvoort 96
Hans Timmermans bestuurslid Koninginnestraat 2
Louk v.d. Wildenberg bestuurslid Langstraat 95A
BZ wil meer buurtpreventieprojecten
Politie en justitie doen hun best, maar kunnen niet voorkomen dat het aantal inbraken en
diefstallen nog steeds te hoog is. Met als gevolg: verlies van (en schade aan) persoonlijke
eigendommen, ergernis en soms ook angst. Het doel van buurtpreventie is dat bewoners en
politie samen zorgen dat dieven en inbrekers minder kans krijgen om hun slag te slaan. Extra
opletten, wat meer betrokken zijn bij de eigen buurt of flat kan al helpen. Een
buurtpreventieproject kost relatief weinig moeite en geld, maar kan veel opleveren. De twee
bestaande projecten in Zesgehuchten tonen dat aan. Daarom gaat de BZ in samenwerking met
de politie proberen meer projecten van de grond te tillen. Maar dat kan alleeen als u ons helpt.
Bij dit bulletin treft u een vragenlijst aan; vul die in en lever hem voor 15 april in bij een van
onze bestuursleden. U kunt deze vragenlijst ook vinden op onze internetsite en hem per e-mail
aan ons zenden. Daar waar de meeste animo bestaat, zullen wij ons best doen een derde of
vierde buurtpreventieproject van de grond te tillen.
BZ haalt bakzeil bij Raad van State
De BZ is er niet in geslaagd de vestiging van een sloop- en renovatiebedrijf aan het Emopad
te voorkomen. Wel heeft het verzet van de BZ ertoe geleid dat de voorwaarden die aan het
bedrijf worden gesteld, werden aangescherpt.
De BZ is al jaren verwikkeld in een juridische procedure tegen de bedrijfsvestiging. Een
bedrijf waar met asbest wordt gewerkt, hoort eenvoudig niet zo dichtbij een woonwijk, vinden
wij. De Raad van State bepaalde onlangs dat de milieuvergunning voldoende waarborgen
geeft tegen het vrijkomen van asbest. Let wel: het bedrijf mag geen asbest bewerken, maar
slechts verpakt opslaan om het vervolgens periodiek af te voeren. De BZ betreurt deze
uitspraak en verwacht van de gemeente dat deze het bedrijf controleert op de naleving.
Jeugd gebaat bij skateramp
Zesgehuchtense jongeren hebben bij de BZ te kennen gegeven dat zij een zogeheten
skateramp op prijs zouden stellen. De gemeente heeft de jeugd hoog op haar prioriteitenlijst
staan, dus lijkt het ons niet te veel gevraagd als men dat verzoek eens serieus onderzoekt.
Bijval voor goede rampenplannen

De BZ heeft bijval gekregen in haar pogingen om de gemeente ertoe te bewegen de
rampenplannen op orde te krijgen. De steun komt van buurtbewoners uit de Coevering. Een
ongeluk met een vrachtwagen op de A67 heeft ook daar de roep om een goed rampenplan
luider gemaakt. Zesgehuchten kampt met dezelfde problematiek. Ingeklemd tussen de
spoorlijn (gevaarlijke stoffen) en de Gijzenrooiseweg (idem) wordt ook daar de noodzaak
gevoeld van een rampenplan dat aan de laatste eisen voldoet.
Inmiddels heeft de brandweercommandant te Geldrop meegedeeld voornemens te zijn om op
zeer korte termijn met belangenorganisaties rond de tafel te gaan zitten om hen in de
gelegenheid te stellen wensen kenbaar te maken.
Gemeente doet wat van BZ niet hoeft..
Een belangenvereniging heeft het makkelijk: die eist gewoon dat dit of dat moet gebeuren en
als de gemeente daar niet op in gaat, dan zeuren ze gewoon nog een tijdje door. Is dat ook de
'strategie' van de BZ? Nee, dus. Als de BZ signalen krijgt dat er iets niet in orde is, wordt dat
onderzocht. En pas als de noodzaak is aangetoond, maakt zij zich daar sterk voor. Een
voorbeeld: in Tarweland (Bronzenwei) werd geklaagd over een tekort aan
parkeergelegenheid. De BZ onderzocht dat, kwam tot de conclusie dat er eigenlijk niets aan
de hand was en stelde de gemeente daarvan op de hoogte. En wat gebeurde? De gemeente
besloot tot uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen. Vreemd en niet echt nodig, denken wij.
Positief is wel, dat de verkeersdrempels in die straat eindelijk zijn wit gemaakt. Maar of de
gemeente een wit voetje heeft gehaald..?
BZ krijgt commissie Algemene Zaken
De BZ krijgt er een commissie bij: de commissie Algemene zaken. De commissie zal zich
bezighouden met zaken die niet door de commissies Verkeer en Milieu afgehandeld kunnen
worden. We denken aan onderwerpen, zoals de IJzeren Rijn (zie hiervoor), rampenplan
(idem), sportzaal/ontmoetingscentrum Genoenhuis, hondenoverlast en geluidsoverlast.
Uiteraard kunt ook u onderwerpen aandragen: vertel het ons of schrijf/mail ons. De 'vaste'
leden van de commissie Algemene zaken zijn Anton v.d. Hijden, Piet Leenders, Hans
Timmermans (voorzitter) en Louk v.d. Wildenberg. Afhankelijk van het onderwerp zullen
ook andere bestuursleden hun beste beentje voor zetten. Ook belangstellenden buiten het
bestuur kunnen zitting nemen in deze commissie. Interesse? Doe dan mee!
BZ zet snelwegen en IJzeren Rijn op agenda
De BZ wenst door Rijkswaterstaat geinformeerd te worden over twee zaken die grote invloed
kunnen gaan hebben op (het wonen in) Zesgehuchten: de snelwegenproblematiek rond
Eindhoven en de mogelijke aanleg van de IJzeren Rijn. Zoals bekend zijn er plannen om de
snelwegen -waarop files aan de orde van de dag zijn- te verbeteren. De IJzeren Rijn is een
treinverbinding tussen Antwerpen en Duitsland en Geldrop ligt op het beoogde traject. De BZ
wil op de hoogte blijven van de ontwikkelingen.
Bravo voor opknapbeurt buurtpark Beekweide
De BZ is blij met de wijze waarop de gemeente het buurtpark Beekweide heeft opgeknapt. De
verbeterde fiets- en voetpaden, de verharding van diverse paden en de extra verlichting komen
de veiligheid bijzonder ten goede. Ook het buurtpreventieproject ter plaatse heeft tevreden

gereageerd op de werkzaamheden.
Gevraagd: tips over ongewenste verkeerssituaties in Genoenhuis
De BZ is bezig met een inventarisatie van de verkeerssituatie in Genoenhuis. Diverse
knelpunten zijn inmiddels bekend, maar wellicht heeft u er nog iets aan toe te voegen. Als
knelpunten beschouwen wij het oversteken van de Laan van Tolkien, het slordig aanbrengen
van betonhellingen in fietspaden (te stijl of niet goed aansluitend op het wegdek) en het
grindpad tussen Saruman en Gandalf. Heeft u iets toe te voegen? Laat ons dat weten mondeling bij de bestuursleden, schriftelijk via ons secretariaat of via e-mail.
Milieutip
Batterijen kunnen zware metalen als kwik en cadmium bevatten. Deze stoffen zijn zeer
schadelijk voor het milieu. Het is daarom het beste het gebruik van batterijen te beperken.
Maak daarom zoveel mogelijk gebruik van het lichtnet. Als u toch batterijen nodig heeft,
gebruik dan oplaadbare batterijen. Daarmee bespaart u niet alleen de natuur, maar ook uw
portemonnee.
Geschiedenis van Zesgehuchten 2
Zesgehuchten is, zoals de naam al zegt, de verzamelnaam van de zes gehuchten waaruit deze
vroegere gemeente is opgebouwd. Maar welke zijn die gehuchten nu precies? En waar komen
hun namen vandaan? Zesgehuchten behoorde bij de heerlijkheid Heeze, Leende en
Zesgehuchten en bestond uit Gijzenrooi, Genoenhuis, Hulst, 't Hout, Hoog Geldrop en Riel.
Op het tegeltableau van het voormalig gemeentehuis maakte de ontwerper een historische
fout: hij vermeldde niet het gehucht Genoenhuis (wat 'dat nieuwe huis' betekent) maar spreekt
wel over 't Zand. Ook noemt hij Papenvoort dat echter een buurtschap van Hulst was. Het
gehucht Riel lag vroeger in een bosrijke omgeving. De naam komt van Rielle of Rietlo en 'lo'
betekent open plek in het bos. De naam 't Hout duidt eveneens op bos, terwijl het woord 'rooi'
in Gijzenrooi ons vertelt dat het bos van Gijsbrecht werd ontgonnen. Hulst dankt zijn naam
aan de plant die daar veel voorkwam. Hoog Geldrop duidt op een hoger gelegen plaats in het
landschap.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: 30 maart, commissie verkeer:
23 maart, commissie milieu: 20 april.
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.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

