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Jaarvergadering
goed verlopen; hele
bestuur herkozen
De BZ is aan haar vijftiende levensjaar begonnen. Met andere woorden: de algemene
ledenvergadering – de veertiende - zit er op. De bijeenkomst, waarin het bestuur
weer verantwoording afgelegde over het gevoerde beleid, verliep weer zonder
wanklanken. Ondanks het slechte weer was de opkomst behoorlijk, werden geen
moties van wantrouwen ingediend en werden alle zittende bestuursleden herkozen.
Tijdens de vergadering werd ook vooruitgekeken. Dat zich de komende tijd weer veel
onderwerpen aandienen die de aandacht van de BZ vragen, staat wel vast. Bestuur
en commissies hebben er weer zin in naar oplossingen te zoeken die voor de
inwoners van Zesgehuchten gunstig uitpakken. Mede daarom wil het BZ-bestuur het
overleg met de wethouders en raadsleden overeind houden.
De lokale politici waren overigens goed vertegenwoordigd op de ledenvergadering. Na
afloop van de vergadering werd volop gebruik gemaakt van de gelegenheid met hen
van gedachten te wisselen.
Hieronder volgen de namen en adressen van de bestuursleden:
Henk Bos

(voorzitter)

Zaailand 6

Adriaan v.d. Velden

(secretaris)

Rielsedijk 34

Hans de Greef

(penningmeester)

Laan van Tolkien 92

Jan de Vries

(vice voorzitter)

Elendil 93

Mieke Campman

(2e secretaris)

Nimrodel 19

Joop Camerlink

(lid)

Zomerland 15

Jan Feijen

(lid)

Hoog Geldrop 69

Piet Leenders

(lid)

Poorterstraat 23

Ivo Rothuizen

(lid)

Papenvoort 96

Hans Timmermans

(lid)

Koninginnestraat 2

Louk v.d. Wildenberg

(ere-lid)

Hofdael 154

Contributie BZ: nieuwe
tijden, maar oude prijzen
U heeft het vast ook gemerkt: sinds de invoering van de euro is alles een stuk
duurder geworden. Met één uitzondering: de contributie voor de BZ. Alweer heel wat

jaartjes geleden werd die op vijf gulden gesteld. En dat is ze nog steeds, want vijf
gulden komt overeen met € 2,27 het bedrag dat we ook in 2003 van u vragen. Dat
de BZ daar nog steeds mee uitkomt, is niet alleen te danken aan soberheid, maar ook
aan het feit dat verschillende leden de afgelopen jaren spontaan grotere bedragen op
onze girorekening stortten. Wij zeggen: dat hoéft natuurlijk niet, maar mág uiteraard
wel.
Bij dit Infobulletin treft u de jaarlijkse acceptgirokaart aan. Wilt u de contributie voor
de daarop vermelde datum overmaken?

Ideeën gevraagd
voor kunstwerk
Een kunstwerk in Zesgehuchten: heeft u een origineel idee? Laat het ons dan weten.
Of, beter, kom naar een van onze vergaderingen en geef een toelichting. De
commissie Algemene zaken van de BZ buigt zich al enige tijd over dit ‘probleem’.
Jazeker, er zijn ideeën over wat het zou moeten worden en waar het geplaatst zou
moeten worden. Maar méér – en wie weet bétere – suggesties zijn van harte welkom.
BZ: zorgvuldigheid
besluitvorming niet
in geding; ‘kopzorg’
aantal leden terecht
Waarop baseert de BZ haar besluitvorming. Kennelijk is dat niet alle leden (even)
duidelijk. De onduidelijkheid werd in de hand gewerkt door een artikel in het laatste
infobulletin, dat – we geven het toe - nogal fors was aangezet, waardoor inderdaad
een vertekend beeld zou kunnen ontstaan.
Wat wil het geval? De BZ publiceerde in haar laatste infobulletin een artikel onder de
kop "Bewoners afwijzend over nieuwbouw Rielsedijk". De kop kan de suggestie
wekken, dat alle bewoners hier afwijzend tegenover zouden staan. Dit is niet het
geval. Om een voorbeeld te noemen: degenen die een lap grond aan de Rielsedijk in
eigendom hebben (en daar al dan niet een hek omheen hebben gezet) zullen niet
tegen verdere bebouwing zijn, toch?
De standpuntbepaling van de BZ inzake de voorgenomen bouw van een aantal
woningen aan de Rielsedijk is als volgt verlopen
- De BZ bezoekt de voorlichtingsbijeenkomst van de gemeente en ‘weegt’ stemming
onder de aanwezigen;
- De BZ organiseert op grond van haar waarnemingen een eigen
bewonersbijeenkomst;
In de diverse commissies van de BZ bespreken kerndeskundigen de plannen
en zij bezien of de plannen van betekenis/waarde zijn voor geheel Zesgehuchten.

In het verleden met de gemeente via het bestemmingsplan gemaakte
afspraken, spelen eveneens een rol;
Hetzelfde geldt voor reacties van individuele leden, via e-mail, brieven,
telefoontjes of anderszins.
Op grond van al deze waarnemingen besluit het bestuur of er al dan niet een
zienswijze c.q. bezwaar moet worden ingediend. Het algemeen belang (in
Zesgehuchten) staat hier voorop. Kortom, als de BZ stelling neemt, dan is dat niet op
grond van het simpelweg turven van voor- of tegenstanders tijdens een
informatieavond. Overigens was op er die bewuste avond een overduidelijke
meerderheid die de visie van het bestuur deelde om een zienswijze in te dienen.
Boven het artikel had daarom beter de kop "BZ staat afwijzend tegenover
nieuwbouwplannen in de voorgestelde vorm aan de Rielsedijk" kunnen staan.
Wij hopen dat dit concrete voorval u meer duidelijkheid geeft over de afwegings- en
besluitvormingsprocessen binnen de vereniging. Onze verontschuldigingen aan een
aantal bewoners van de Rielsedijk voor het misverstand dat uit onze publicatie
ontstaan zou kunnen zijn.
Vergaderdata
De data van de komende vergaderingen zijn:
bestuur: 27 maart, 1 mei, 22 mei; commissie verkeer: 15 mei; commissie algemene
zaken: 8 mei; commissie milieu: 24 april.
De vergaderingen vinden alle plaats op een donderdag. Zij 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

