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Kunstwerk na 1,5 jaar
hersteld en herplaatst
Het ‘6G’-kunstwerk, het cadeau dat de BZ ter gelegenheid van haar 15-jarig bestaan
aanbood aan de gemeenschap, is terug van weggeweest. Zoals u wellicht nog weet, werd
het in april 2005, op dag dat het werd onthuld, door vandalen zwaar beschadigd. Nu, ruim
anderhalf jaar later, is het hersteld en herplaatst. Het kunstwerk staat wederom op de hoek
Gijzenrooiseweg – Eindhovenseweg, maar op een minstens zo mooie en minder
vandalismegevoelige plek: op een sokkel in de Kleine Beekloop. Wij zijn er trots op dat we
met de hulp van gemeente(raad), sponsoren en diverse Zesgehuchtense ondernemers dit
fraaie kunstwerk hebben kunnen realiseren. Iedereen die eraan heeft bijgedragen: bedankt!
Beveiligingscamera’s bij
NS Station werken weer
De beveiligingscamera’s bij het Geldropse NS Station doen het weer. De Nederlandse
Spoorwegen heeft daar, mede op aandringen van de BZ, toe besloten. De camera’s, die
vandalisme en fietsendiefstal moeten ontmoedigen, blijven in ieder geval tot begin februari
2007 ‘in de lucht’. De BZ is al heel lang bezorgd over de veiligheidssituatie in het
stationsgebied. De afgelopen jaren hebben we dat herhaaldelijk bij NS, gemeente en politie
aangekaart. Andere wensen van de BZ zijn het verbeteren van de verlichting ter plaatse en
het zoeken van een goede bestemming voor de leegstaande wachtruimte annex loket.
Positief zijn wij over het voorlichtingsproject ‘Smakeloos en Luister’, waarmee de NS op
middelbare scholen het vandalismeprobleem de kop hoopt in te drukken. Inmiddels heeft de
BZ zitting genomen in een overlegforum dat zich beraadt over verbetering van de veiligheid
op en rond de stations in Geldrop en Heeze.

BZ: buurtsport hoort ook
in Ganzenbloem-sportzaal
De BZ bepleit met klem dat de nieuwe sportzaal bij de Ganzenbloemschool (Genoenhuis)
ook voor buurtsport wordt opengesteld. Zoals bekend kregen de BZ en het schoolbestuur
het na veel getouwtrek voor elkaar dat de sportzaal er komt. Door te schuiven met
noodlokalen kan de zaal op het huidige Ganzenbloem-complex – en niet, zoals sommigen
vreesden, op een stukje groen er vlakbij – gerealiseerd worden. Minder te spreken zijn wij
over de opstelling van het schoolbestuur: tijdens een infoavond over de sportzaal veegde die
het voornemen om buurtsport toe te laten zo’n beetje van tafel. Jammer en onjuist: in de
enquête van de BZ over de sportzaal zeiden 800 gezinnen een buurtsportfaciliteit toe te
juichen. Wij zullen met de gemeente overleggen hoe we dit alsnog voor elkaar kunnen
krijgen.
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Snel met politici in gesprek
over bebouwing Rielsedijk
De BZ wil op korte termijn met de lokale politiek in gesprek over wat die wel – of liever: niet –
met de Rielsedijk van plan is. Zoals bekend was - en is - de BZ een fervente tegenstander
van (verdere) woningbouw aan dit landelijke straatje. Maar. een aantal redelijk succesvol
verlopen bezwaarprocedures ten spijt, lukt het mensen die daar anders over denken toch
steeds weer ‘hun’ bouwplannen op de politieke agenda te krijgen. In onze ogen zit daar een
bewuste - en wat ons betreft discutabele - strategie achter. Waarom illegale hekwerken aan
de Rielsedijk jarenlang gedogen? Hoezo kan het thema woningbouw aan Rielsedijk
meeliften in een haalbaarheidsonderzoek naar een golfterrein? Aangezien het geheugen van
politici vaak niet verdergaat dan tot de laatste verkiezingen, zijn ingenomen standpunten
kennelijk niet voor langere termijn houdbaar. Daar willen wij vanaf. Daarom willen wij nog
vóór het plan Rielsepark aan de politieke partijen wordt voorgelegd, gesprekken met hen
aanknopen. Tot nu toe is er geen politieke meerderheid voor verdere bebouwing, zo blijkt uit
uitspraken van de politieke partijen zelf in de verkiezingseditie van dit infobulletin. Wij gaan
ze daar aan houden – als het even kan voor langere tijd.

Overlast transportbedrijf
Brekelmans aan banden
Wij zijn in gesprek met de gemeente over klachten over toenemende geluidsoverlast van
transportbedrijf Brekelmans aan de Papenvoort. Aanvankelijk leek het erop dat het bedrijf
zou verhuizen naar een locatie dichtbij de A67. Voorlopig blijkt daar echter geen sprake van
te zijn. Gezien de toenemende klachten lijkt het ons goed het bedrijf nog eens te wijzen op
de bepalingen in de indertijd afgegeven hinderwetvergunning. De gemeente laat de
milieudienst van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) geluidsmetingen doen.
Overschrijden die de afgesproken waarden dan kan een dwangsom opgelegd worden.

Herfst is ook beste tijd
om paaltjes te snoeien
De herfst is het beste seizoen om te snoeien: niet alleen in de tuin, maar ook in de paaltjes
die de stoepranden van Hoog Geldrop ‘sieren’. Vorig jaar peilde de BZ de mening van de
bewoners; de vrijwel unanieme mening was: snoeien die dingen. Op het Kerkplein hebben
we juist gevraagd om plaatsing van paaltjes om de scheiding stoep – parkeerplaats te
markeren. Auto’s worden namelijk zo ver vooruit geparkeerd dat het er voor voetgangers
niet plezieriger op wordt…

Enquête over overlast
op P.J. Zweegersplein
De BZ heeft onder de direct aanwonenden van het P.J. Zweegersplein (Bronzenwei) een
enquête verspreid om de overlastgevoelens en tips ter verbetering in kaart te brengen. Naar
aanleiding van klachten over overlast door hangjongeren werden het afgelopen jaar op
initiatief van de BZ een aantal maatregelen genomen. Die leken aanvankelijk niet, en wat
later toch wel effect te hebben. Wij denken dat het goed is de bewoners nog eens te vragen
hoe het precies zit. Daarnaast hopen wij dat de enquête nuttige tips en suggesties oplevert.
Hopelijk stellen de uitkomsten ons in staat concrete aanbevelingen richting gemeente te
doen. Woont u aan het P.J. Zweegersplein en heeft u de enquête nog niet ingeleverd? Doe
het alsnog; hoe meer deelnemers, hoe sterker wij staan. Het inleveradres is Zaailand 12 (of
via ons secretariaat of onze website).
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Goed idee: maak website
BZ tot ontmoetingsplaats
Kunnen we van de website van de BZ een ontmoetingsplaats maken voor de bewoners van
Zesgehuchten? Naar aanleiding van een suggestie van een BZ-lid gaan we dat nu
onderzoeken. Hij stelde voor een rubriek toe te voegen, waarin inwoners van Zesgehuchten
diensten aan elkaar kunnen aanbieden, materiële zaken te ruil (of te geef) kunnen
aanbieden, tips kunnen geven en/of contacten kunnen leggen en onderhouden. Dat klinkt
goed, en een website leent zich natuurlijk prima voor dit soort initiatieven. We zoeken uit hoe
we dat het best kunnen doen, zonder met problemen als hackers, scheldkanonnades en wat
dies meer zij te worden opgezadeld. www.belangenverenigingzesgehuchten.nl onder forum.

Proef: onkruid weg met
bijna kokendheet water
Geldrop beproeft een nieuwe methode van onkruidbestrijding. Essentie is dat heet (bijna
kokend) water op onkruid wordt gespoten, waardoor het voor langere tijd verdwijnt. Deze
‘Wave’-methode is bedoeld om chemische bestrijdingsmiddelen te vervangen. Chemicaliën
verontreinigen het oppervlaktewater, waardoor het steeds moeilijker wordt om drinkwater te
leveren dat aan de eisen voldoet. Alternatieven, zoals het wegborstelen of –branden van
onkruid, zijn niet overal even succesvol. Bij de Wave-methode zorgt het hete water ervoor
dat onkruid bovengronds en bij de wortelhals afsterft. Er wordt geen water (= energie)
verspild, want dankzij een sensor worden alleen plekken waar onkruid staat bespoten. De
Wave-methode is getest in de Akert en Coevering-west. Duurt het lang voordat er onkruid
terugkomt, dan zijn de proeven geslaagd en wordt van het huidige borstelen overgeschakeld
op de ‘Wave’.

Eenzaamheidsbestrijding,
zaak van ons allemaal!
Sinds een jaar draait in Geldrop-Mierlo het sympathieke project 'Niemand staat alleeneenzaamheidsbestrijding, een zaak van ons allemaal!' Doel is te signaleren wie in onze
gemeente zich eenzaam voelt, en daar vervolgens iets aan te doen. Er wordt gebruik
gemaakt van een methodiek die in de regio Helmond werd ontwikkeld. Zogenaamde
'sleutelfiguren' spelen daar een hoofdrol in. Via trainingen - waarin ook een set instrumenten
wordt aangereikt - leren zij eenzaamheid te signaleren. Deze sleutelfiguren kunnen
professionals zijn, zoals huisartsen, sociaal-cultureel werkers en thuiszorgwerkers. Maar ook
vrijwilligers zonder professionele achtergrond kunnen sleutelfiguur zijn - zolang ze maar
dichtbij de doelgroep van - potentieel - eenzamen staan. Bent u zo iemand, en vindt u het
een uitdaging eenzaamheid in onze gemeente te bestrijden? Neem dan contact op met Pim
Staps, projectcoördinator van de Brede Welzijnsinstelling (BWI), tel. 040 2867525 of e-mail:
P.Staps@wel-zijn.org.

Vergaderingen
De volgende vergaderingen vinden plaats op donderdag:
30 november en 21 december: bestuur; aanvang 20.30 uur.
23 november: commissie algemene zaken; aanvang 19.30 uur.
21 december: commissie verkeer; aanvang 19.30 uur.
Alle 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

