Oplage: ca. 2600
maart 2001
Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de Belangenvereniging
Zesgehuchten

Algemene ledenvergadering
De BZ heeft op 25 januari j.l. haar jaarlijkse algemene ledenvergadering gehouden. Samen met de
leden stond het bestuur stil bij het afgelopen verenigingsjaar. Voorts werd er serieus gediscussieerd
over kansen en mogelijkheden van de vereniging. Een opmerkelijk nieuwtje betrof de opzet van de
financiële verslaglegging: met steun van een actief lid heeft die nu een professioneel karakter
gekregen. Het bestuur werd in zijn geheel herkozen en de voorzitter mocht aan twee bestuursleden,
Ivo Rothuizen en Jan de Vries, een presentje uitreiken voor hun 10-jarig bestuursjubileum. Na de
pauze werd in gezelschap van een groot aantal gasten, onder wie collega-bestuurders uit andere
wijken, wethouders, (oud-)wethouders en andere politici, het beleid 2001 in kaart gebracht. Na afloop
werd onder het genot van een drankje en hapje nog enige tijd gezellig nagesproken.
De bestuursleden zijn de navolgende:
Henk Bos (voorz.) Zaailand 6 tel. 285 88 10
Adriaan v.d. Velden (secr.) Rielsedijk 34 285 15 20
Hans de Greef (penningm.) Laan van Tolkien 92 285 48 43
Jan de Vries (vice-voorz.) Elendil 93 285 27 80
Mieke Campman (2e secr.) Nimrodel 19 285 09 13
Joop Camerlink (lid) Zomerland 15 285 92 99
Jan Feijen (lid) Hoog Geldrop 69 286 05 56
Piet Leenders (lid) Poorterstraat 23 285 26 73
Ivo Rothuizen (lid) Papenvoort 96 285 29 16
Hans Timmermans (lid) Koninginnestraat 2 286 96 96
Louk v.d. Wildenberg (ere-lid) Langstraat 95A 285 59 57

Bedenkingen tegen Golfbaan Bronzenwei
Het terrein bij de Rielsedijk, waar de gemeente een golfbaan heeft gedacht, is een stukje
buitengebied dat nu één geheel vormt met de omgeving. De BZ wil dat graag zo houden, reden
waarom zij dit terrein graag opgenomen ziet in het bestemmingsplan Buitengebied. De gemeente zegt
bij de aanleg van de golfbaan goed rekening te zullen houden met natuur, landschap en milieu. De

formuleringen in het plan roepen echter twijfels op. Daarom hebben wij bij de provincie onze
bedenkingen tegen het bestemmingsplan Golfterrein Bronzenwei kenbaar gemaakt.
BZ gaat door tot de Raad van State
De BZ blijft zich verzetten tegen verstedelijking op Gijzenrooi. Wij vinden het van groot belang, dat
deze groene ruimte tussen Geldrop en Eindhoven in zijn huidige vorm blijft bestaan. Daarom ijveren
we ervoor, dat het gebied tussen Rielsedijk, Rielseheideweg, Eindhovenseweg en sportpark in het
bestemmingsplan Buitengebied wordt opgenomen. Zodoende kunnen alle natuur- en cultuurwaarden
beter beschermd worden. Al in 1990 maakte de BZ bezwaren tegen het bestemmingsplan. Nu gaan
we door tot de Raad van State!
Milieutip: Spaarlampen
Spaarlampen zijn energiebesparend, omdat ze aanzienlijk minder warmte afgeven dan conventionele
(gloei-)lampen. Dat betekent dan wel dat in verwarmde ruimtes een deel van de energiewinst weer
verloren gaat, omdat immers de (centrale) verwarming harder moet werken. Op koude dagen wordt
op die manier ongeveer een vijfde van de energiewinst weer ingeleverd. In niet-verwarmde ruimtes of
buiten zijn spaarlampen op hun voordeligst.
Zwerfvuil
Een lid van onze vereniging had bij een rondgang over de Beekweide slechts een kwartier nodig om
een volle huisvuilzak met zwerfvuil te verzamelen. Zwerfvuil is in de gehele wijk een probleem. Wij
doen dan ook een beroep op u onze wijk schoon te houden en er op te letten dat het vuil geen kans
krijgt te gaan zwerven. Een schone wijk draagt zeker bij aan een aangenamer leefklimaat en
voorkomt verloedering.

Internet voor ouderen?
Bij voldoende belangstelling overweegt de BZ zich sterk te maken voor de realisatie van een ‘internetcafé’ in Geldrop. Om een indruk te krijgen van de behoefte aan internet en e-mail bij de wat oudere
wijkbewoners hebben we besloten een enquête te houden. Voelt u er iets voor het wereldwijde web
op te gaan, maar weerhouden onbekendheid of drempelvrees u daarvan? Vul dan het bijgevoegde
enquêteformulier in en stop het bij ons secretariaat (Rielsedijk 34) of bij een van onze bestuursleden
in de bus.

Geschiedenis Zesgehuchten: Straatnamen
Aan de Rielsedijk is nog niet zo heel lang geleden een historisch en markant huis herbouwd: "Huize
Josephine". In het huis is een aantal authentieke elementen gebruikt, die de stichting "Behoud
Josephinehof" zorgvuldig heeft bewaard. Het oude jachthuis kon zo in zijn oude glorie hersteld
worden. Het huis roept bij veel oudere Zesgehuchtenaren herinneringen op aan de voormalige
bewoners: Harrie van Vlerken en zijn vrouw Josephine. Harrie was een sociaal bewogen man en
bekleedde bestuursfuncties in allerlei organisaties. Niet voor niets droeg hij de bijnaam "de
burgemeester van Zesgehuchten". Veel verenigingen klopten niet tevergeefs bij hem aan voor
financiële steun; nu nog is dat o.a. te herkennen in de naam van het jeugdhuis "de Vlerken" en de
blaaskapel "de Vlerken". Toen Harrie in het bejaardenhuis terecht kwam, schonk hij zijn huis en tuin
aan de Stichting Bejaardenzorg. In de tuin en bijbehorende boomgaard werd het bejaardencentrum
"Josephinehof" gebouwd. Het huis moest later wijken voor nieuwbouw. Aan Papenvoort is nog de
oprijlaan te zien. Ook de Harrie van Vlerkenstraat herinnert aan deze markante Zesgehuchtenaar.

Gemeente gewezen op onveilige situaties
De commissie Verkeer heeft de gemeente Geldrop een drietal brieven gestuurd, waarin aandacht
wordt gevraagd voor de volgende zaken:
- situatie Morgenland. We hebben de gemeente gevraagd deze straat terug te brengen in de staat van
voor de reconstructie van de Eindhovenseweg. Tijdens de reconstructie maakte Morgenland deel uit
van de omleidingsroute. De bewoners was toen verteld dat het om een tijdelijke wijziging ging;
- oversteek Laan van Tolkien bij Merijn en Eowijn: door de onoverzichtelijke bocht is de oversteek (die
veel gebruikt wordt door leerlingen van de school en de peurterspeelzaa) gevaarlijk, ook omdat
automobilisten niet opmerkzaam worden gemaakt op overstekende kinderen. Ook de wijkbewoners
zelf hebben de gemeente geattendeerd op de situatie;
- verkeerslichten Aragorn-Gijzenrooiseweg: ondanks aandacht van gemeentewege functioneert deze
nog altijd niet optimaal. Een probleem is dat ten onrechte de indruk wordt gewekt dat de rijbaan vrij
is. Ook het busverkeer schijnt nog steeds gevaarlijke situaties te veroorzaken.

Oversteek fiets- voetpad
De uitvoering van de oversteek van het fiets- voetpad Groeneweg bij de Aragorn en bij de Laan van
Tolkien lijkt hetzelfde te zijn, maar dat is schijn.
De verkeersoudergroep van de Ganzebloem komt de eer toe dat zij echt kan waarnemen.
Ziet u of weet u ook de verschillen? We hebben foto’s gestuurd naar de gemeente met het dringend
verzoek iets aan deze situatie te doen. Deze foto’s zijn ook op onze website te bewonderen.

Enquêteformulier ontmoetingsplaats voor internet’-gebruik’.
Ligt Uw leeftijd tussen 50/55 55/60 60/65 70/75 75/80 >80 jaar? (omcirkelen)
Heeft u belangstelling voor internetgebruik? ja / nee.
Heeft u ervaring met dit medium? ja / nee.
Denkt u er gebruik van te gaan maken? niet / weinig / soms / regelmatig / veel.
Ziet u het gebruik buitenshuis b.v. gemeenschapsruimte zitten? ja / nee.
Zou u dit overdag en/of s'avonds willen doen? overdag / s'avonds / beide.
Stelt u het op prijs dat er kundige begeleiding aanwezig zal zijn? nee / niet nodig / ja.
Bent u bereid daar eventueel een minimale vergoeding tegenover te stellen? ja / nee.

U kunt dit formulier in de bus doen bij een van onze bestuursleden, per post versturen naar ons
secretariaat Rielsedijk 34 of –indien u al ervaring heeft met het medium internet- mailen naar
bvzesgehuchten@wxs.nl
Tips t.a.v. brandveiligheid
Uit een gesprek dat de commissie algemene zaken met vertegenwoordigers van de brandweer enige
tijd geleden heeft gevoerd zijn de volgende tips naar voren gekomen om onze eigen veiligheid en die
in de wijk te vergroten.
- Installeer rookmelders in uw woning. Voor het geld (circa f. 10,-- per stuk) hoeft u het niet te laten
en binnenkort is het zelfs verplicht in nieuwbouwwoningen. Het redt levens.
- In deze tijd met de hoge brandstof prijzen is het verleidelijk om benzine te hamsteren. Dit is een
potentieel gevaar voor u, uw buurtbewoners en eventuele brandbestrijders. Dus niet doen.
- Denk u er ook aan dat gasflessen (uit uw caravan, voor uw hobby etc.) ook bij calamiteiten een
bijzonder groot gevaar vormen. Als het niet anders kan, zet ze in een geventileerde brandveilige
ruimte en meldt de lokatie altijd bij calamiteiten. De hulpverleners zijn u dankbaar.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: donderdag 29 maart en donderdag 26
april; commissie milieu: donderdag 19 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.
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