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Het ga je goed, Willem
Het bestuur van de BZ heeft eind augustus formeel afscheid genomen van Willem Berkers. Ruim tien
jaar heeft de BZ contact gehad met zowel het raadslid als de wethouder Berkers. Tijdens zijn ‘bewind’
zijn verschillende grote projecten ten uitvoer genomen, waaronder de nieuwbouwwijk Genoenhuis, de
Gijzenrooiseweg en diverse wegreconstructies. We waren het lang niet altijd eens, maar kijken terug
op een constructieve tijd, waarin wederzijds respect en vooral ook gemeenschapszin voorop hebben
gestaan. Als dank daarvoor hebben we hem een fotocompilage van Zesgehuchten anno 1976
aangeboden. Zodat hij nog heel lang kan terugkijken op hetgeen hij wel en soms ook niet heeft
bereikt. Willem, bedankt en het ga je goed.

Halte 31: eigen honk voor
jongeren op Bogardeind
De Geldropse jongeren tussen 12 en 25 jaar hebben hun eigen onderkomen. Het is gevestigd aan het
Bogardeind 131. Het honk is een uitvloeisel van het locale jeugd- en jongerenbeleid. Bedoeling is dat
de jongeren er, met deskundige hulp van jongerenwerker Laurent Pennings, activiteiten op touw gaan
zetten. Drijvende kracht achter het initiatief was het Jeugdpanel, dat er hard aan heeft getrokken om
een aantal ideeën, die blijkens de onlangs gehouden enquête onder Geldropse jongeren leven,
gerealiseerd te krijgen. Andere ideeën zijn onder andere het organiseren van festivals voor
beginnende muziekgroepen, sportcompetities, bioscoopbezoek en, in juni 2001, deelname aan een
megafestival voor zowel jongeren als ouderen. Heb je ideeën of wil je eens praten over
jeugdactiviteiten in jouw omgeving? Wandel dan gerust eens binnen in Halte 131 (tel. 040 280 20 53,
e-mail straathoek.werk@chello.nl). Wij wensen de initiatiefnemers veel succes toe.

Bezwaar tegen mogelijke
woningbouw Rielsedijk
De BZ houdt vast aan haar standpunt dat verdere aantasting van het landelijke gebied aan en nabij
de Rielsedijk uit den boze is. Medio augustus hebben wij daarom bij de provincie bezwaar gemaakt
tegen plannen van de gemeente om een stukje buitengebied niet in het bestemmingsgebied ter
plaatse op te nemen. Op die manier probeert de gemeente de weg vrij te maken voor een golfterrein
en verdere woningbouw aan de Rielsedijk. Ook in 1990 wilde de gemeente woningbouw aan de
Rielsedijk toestaan. De BZ heeft dat via een bezwaar bij de Raad van State weten tegen te houden.
Dit neemt niet weg, dat de gemeente potentiële bouwers aan de Rielsedijk heeft toegestaan de
bouwpercelen zonder vergunning te omheinen. De BZ heeft daar meer dan eens met kracht tegen
geprotesteerd.
Meer autodiefstallen

in Zesgehuchten
Het aantal diefstallen uit auto’s in Zesgehuchten neemt de laatste tijd toe. Dat vertelde onze
netwerkambtenaar, de heer Van Halteren, ons tijdens het periodieke overleg met de BZ. Nu het
dievengilde zich vaker lijkt op te houden in onze contreien, kan het geen kwaad extra alert te zijn.
Mocht u personen aantreffen die zich verdacht gedragen, aarzel dan niet de politie te bellen.

Kans op premiekorting met
Keurmerk ‘Veilig Wonen’
Om er zeker van te zijn dat uw woning goed beveiligd is, is een (anti-)inbraakkeuring aan te bevelen.
Blijkt de beveiliging in orde, dan ontvangt u een officieel keurmerk, waarmee bij verschillende
verzekeringsmaatschappijen kortingen op de verzekeringspenningen bedongen kan worden. Om het
keurmerk te krijgen is onder meer deugdelijk, goedgekeurd hang- en sluitwerk nodig. Voor meer
informatie kunt u bij de afdeling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente terecht.

Geen nieuw project voor
Buurtpreventie op stapel
Zwerfvuil, inbraken en geluidsoverlast – dat zijn de vormen van overlast die in de wijken het meest
voorkomen. Dat komt althans uit de enquête die de BZ in april heeft gehouden. Doel was een beeld te
krijgen van de behoefte aan buurtpreventieprojecten. Van de 1500 formulieren die werden verspreid,
kwamen er 127 terug. De inzenders wonen her en der in Zesgehuchten, zodat we geen straat of
wijk(je) kunnen noemen waar behoefte zou zijn aan buurtpreventie. Want buurtpreventie doe je in
principe samen. Toch is dat, zo blijkt uit diverse succesvolle projecten in Zesgehuchten, een goede
manier om negatieve zaken minder kans te geven. Wij blijven attent op signalen die duiden op nieuwe
initiatieven in die richting.

Alleen NS kan iets doen
tegen fietsdiefstallen
De gemeente heeft toegezegd met de NS te gaan praten over het grote aantal fietsdiefstallen bij het
NS Station. De BZ verzocht de gemeente om maatregelen, zoals cameratoezicht en dagkluizen, en
wees in dat verband op de mogelijkheid om daarvoor rijkssubsidie te krijgen. De gemeente stelt
echter dat zij over het NS Station niets te zeggen heeft en de Nederlandse Spoorwegen maatregelen
moeten treffen.

BZ: toch aanvullende verkeersmaatregelen op Laan van Tolkien
Afgaande op de geldende normen – en na metingen ter plaatse – oordeelt de gemeente dat op de
Laan van Tolkien (Genoenhuis) geen maatregelen tegen hardrijden behoeven te worden genomen. De
metingen werden gedaan na overleg met de BZ. Ook nu de bevindingen niet wijzen op acute

problemen, houdt de BZ vast aan haar standpunt dat geheel Genoenhuis tot verblijfsgebied moet
worden verklaard. Metingen maken immers geen eind aan gevoelens van onveiligheid. Mocht dit niet
te realiseren zijn, wat ook de BZ niet uitsluit, dan dienen op de Laan van Tolkien aanvullende
maatregelen te worden genomen. Hebt u een mening over deze kwestie? Neem telefonisch,
schriftelijk, mondeling of per e-mail (bvzesgehuchten@wxs.nl) contact met ons op.

Geluidshinder A67
De BZ heeft bij de gemeente aangedrongen op nadere maatregelen inzake de geluidshinder
veroorzaakt door de A67. Met name de wijk Genoenhuis heeft hier ernstig onder te lijden. In een
overleg met de verantwoordelijke wethouder kwam naar voren dat de gemeente op het standpunt
staat dat zij aan al haar wettelijke verplichtingen voldoet. De BZ betwijfelt dat en meent op grond van
afwijkingen op het indertijd gepresenteerde bestemmingsplan alsnog andere normen bespreekbaar te
kunnen maken. De wethouder zoekt dit momenteel uit en zal hier binnenkort bij de BZ op
terugkomen. Wordt vervolgd.

Hoorzitting over golfbaan
die er wellicht nooit komt
De BZ heeft afgezien van deelname aan een hoorzitting over de geplande aanleg van een golfterrein
in het bestemmingsgebied Buitengebied (nabij de Rielsedijk). Wij vinden zo’n bijeenkomst prematuur,
omdat de bezwaarprocedure tegen wijziging van het bestemmingsplan nog niet is afgerond. De
provincie zal pas in november uitspraak doen, waarna in hoger beroep de Raad van State nog de
nodige bedenktijd zal vergen. Praten over een golfterrein dat er misschien nooit komt, heeft dus geen
enkele zin.

Platform mist ‘motor’
achter autovrije zondag
In Geldrop bestaat weinig draagvlak voor initiatieven zoals de autovrije zondag die in september in
enkele delen van de gemeente werd gehouden. Het sympathieke initiatief van de Werkgroep Verkeer
en Vervoer van het Platform Duurzaam Geldrop kreeg maar weinig draagvlak. Werkelijke steun van de
gemeente ontbrak. Hoewel wethouder Van der Sanden op enkele locaties wel acte de présence gaf.
De ruimhartige steun die de autovrije zondag in een aantal omliggende gemeenten kreeg, werd aan
het Platform onthouden. Jammer.

BZ verstevigt grip
op eigen financiën
De BZ heeft de eigen financiële verslaglegging verbeterd. Hiertoe werd besloten na vragen tijdens
onze jaarlijkse ledenvergadering. Iedereen die de vergadering heeft bijgewoond heeft inmiddels een

financieel verslag ontvangen. Wij danken de deskundigen die ons geholpen hebben om het zicht op
onze financiën – niet het doel van onze vereniging, maar toch niet onbelangrijk – te verbeteren.

Genoenhuis krijgt
wellicht skateramp
De gemeente overweegt in de wijk Genoenhuis een zogenaamde skate-ramp aan te leggen. Dat blijkt
uit een brief aan de BZ, waarop een antwoord wordt gegeven om een verzoek om zo’n voorziening.
De gemeente zegt daarin bezig te zijn met de herinrichting van het gebied onder de
hoogspanningsleiding in Genoenhuis. Onderdeel van dit groenplan ‘Spiegelgevecht’ is een skate-ramp.
Het eindvoorstel van het college van burgemeester en wethouders wordt over enige tijd verwacht.

‘Houd nieuwe hondenuitlaatroutes schoon’
Als er nieuwe hondenuitlaatroutes komen, moeten die goed schoon gehouden worden. Op dat
standpunt stelt de BZ zich op grond van de Nota Hondenbeleid. De BZ heeft inmiddels alternatieven
voorgesteld, bijvoorbeeld automatische toiletten, maar deze werden door de gemeente als ‘vooralsnog
te prematuur’ afgedaan.

Milieutip
Wie een zogenaamd wit- of bruingoedapparaat aanschaft, zoals een wasmachine of televisie, betaalt
sinds 1 januari 1999 opcenten, die verwijderingsbijdrage worden genoemd. Deze bijdrage maakt het
mogelijk apparaten die er de brui aan gegeven hebben te slopen en onderdelen en materialen te
hergebruiken. Versleten apparatuur kan gratis bij de winkelier ingeleverd worden. Sinds 1 april geldt
voor kleine elektrische apparaten (strijkijzers, koffiezetters, tuingereedschap) dezelfde regelingen, zij
het dat de verwijderingsbijdrage geringer is.

Geschiedenis van Zesgehuchten 4
Straatnamen.
De aanleg van de spoorlijn sneed Zesgehuchten in tweeën. Nog steeds is het spoor een barrière
tussen Zesgehuchten en het centrum van Geldrop. Omdat er een oversteek over het Eindhovens
kanaal gemaakt moest worden, werd de spoorlijn verhoogd aangelegd. Het zand dat voor deze
ophoging nodig was werd door een grote machine uitgegraven. Op die plaats ontstond een grote
vijver, die genoemd is naar die graafmachine, die in de volksmond "De Ijzeren Man"heette. Een aantal
"spoorwerkers" is in Zesgehuchten blijven wonen en stichtten hier hun gezin. Ook bood "het spoor"

werk bij het emplacement bij het station. Aan de Zesgehuchtense kant werden daar de wagons
geladen en gelost. Via de Losweg kon (kan) men bij de oprit komen en naar boven rijden. Op deze
plaats werden later ook de DAF-personenauto’s op de trein gezet. Bij de wielersportliefhebbers is deze
klim bekend onder de naam "de col van Zesgehuchten".

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: commissie milieu: donderdag 2 november;
commissie algemene zaken: donderdag 16 november; commissie verkeer: donderdag 23 november;
bestuur: donderdag30 november.
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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