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BZ zint op cadeau
bij 20-jarig bestaan
Begin volgend jaar bestaat de belangenvereniging 20 jaar. Net als bij de eerdere
lustra willen wij de Zesgehuchtense gemeenschap dan een cadeau aanbieden. Een
oproep in het vorige Infobulletin leverde vijf voorstellen op; onze jubileumcommissie
bekijkt die nu op haalbaarheid. Zodra de keuze is gemaakt, hoort u er meer van.

Aanwonenden gekend in bouw
speelvoorziening Westernisse
Mede op aandringen van de BZ wordt op Westernisse, in Genoenhuis, een trapveldje
aangelegd. Tijdens onze laatste wijkbijeenkomst in Genoenhuis gingen er stemmen
op voor meer speelgelegenheid voor de jeugd tot zeg 12 jaar. De BZ hield daarop
een enquête onder de aanwonenden. De uitslag daarvan was aanleiding om de
gemeente te vragen op Westernisse twee goaltjes te plaatsen, zodanig dat
aanwonenden geen overlast ondervinden. Een voorstel tot herinrichting werd huisaan-huis verspreid, met het verzoek om commentaar. De reacties werden verwerkt in
het uiteindelijke plan. Mogelijk worden ook andere speeltoestellen geplaatst.

Formeel verzoek voor deelname aan
pilotproject Woon- en Leefomgeving
De BZ heeft meerdere keren aangegeven te willen deelnemen aan het project
‘Verbeteren van de Woon- en Leefomgeving’. Door middel van een formeel verzoek
en inspraak hebben we dat nog eens onder de aandacht van de gemeenteraad
gebracht.. Het project richt zich op het, met steun van de gemeente, van de grond
krijgen van gestructureerde buurtorganisaties. Dat is de BZ toch al lang, zult u
misschien zeggen – en dat klopt. Toch zien wij heil in zo’n formeel project: enerzijds
kan de BZ 20 jaar praktijkervaring ‘brengen’, anderzijds kunnen we ongetwijfeld ook
zinnige kennis ‘halen’. Ons verzoek aan de raad sluit naadloos aan bij wat indertijd in
de zogenoemde ‘coalitieconvenant’ is afgesproken. Inmiddels heeft de gemeenteraad
positief beschikt en wordt de BZ een mede-deelnemer in het kader van het project
Woon- en Leefomgeving.
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BZ houdt voorlichtingsavond over
veiligheid / inbraak in Genoenhuis
De BZ houdt op 27 november in de aula van de Ganzebloem-school een
voorlichtingsavond, waarin het thema ‘veiligheid’ aan de hand van praktische
voorbeelden uitvoerig aan de orde zal komen. Aanleiding is de hausse van inbraken,
die Genoenhuis de laatste tijd teistert. Voor de gemeente was dat aanleiding om op
de mededelingenpagina’s in de Trompetter aan artikel over Veilig Wonen op te
nemen. Tijdens onze voorlichtingsavond, op 27 november, gaan wij daar, samen met
deskundigen, dieper en op een praktische wijze op in. Een separate uitnodiging volgt.
De internetters onder ons vinden op www.politiekeurmerk.nl meer nuttige informatie.

AH in Genoenhuis ziet
wel iets in ‘rustbankje’
De Albert Heijn in Genoenhuis staat welwillend tegenover ons verzoek om bij de
supermarkt een ‘rustbankje’ te plaatsen. Oudere leden van de BZ lieten ons weten
daar behoefte aan te hebben: voor een aantal van hen is het een hele wandeling
naar de super. Een bankje kan net het verschil maken tussen daar wel of niet gaan
winkelen.

Nieuwbouw Josephinehof
wellicht snel in de inspraak
Het definitieve plan voor de nieuwbouw van Josephinehof komt waarschijnlijk
binnenkort in de inspraak. Dat maken wij op uit de gesprekken die wij de afgelopen
tijd met de betrokken spelers hebben gevoerd. In de personeelskrant van de St.
Anna Zorggroep was onlangs te lezen, dat Wooninc ‘de nieuwe Josephinehof’ in
2010 zal opleveren.

Zwembad blijft dankzij
gemeentesubsidie open
Zwembad ‘De Smelen’ kan weer een paar jaar door. Na rijp beraad heeft de
gemeenteraad alsnog besloten de exploitant, LACO, financieel tegemoet te komen.
De BZ is daar blij mee: op het raadsplein hebben de raadsleden met klem verzocht
alles in het werk te stellen om het zwembad voor onze inwoners open te houden. Dat
is nu dus gebeurd.

Zeskamp: sterk staaltje
‘Zesgehuchten-promotie’
Terug van even weggeweest: de grootste en gezelligste Zeskamp van Nederland. In
het weekend van 20/21 september slaagde de Stichting Jeugdbelangen er wederom
in op de Beekweide een fantastisch festijn op poten te zetten. Niet alleen de
deelnemers - jong en ouder – genoten daar met volle teugen van, maar ook het
publiek, dat – mede dankzij het mooi weer – er in grote getale op af kwam. Kortom:
een mooi staaltje van ‘Zesgehuchten-promotie’; petje af voor de organisatie.

In Memoriam: Kees Menken
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Op 10 juli jl. bereikte ons het droeve bericht dat Kees Menken is overleden. Kees was
het boegbeeld van diverse (milieu)organisaties, en gedurende vele jaren een van de
trouwste leden van onze commissie milieu. Uiterst deskundig, zeer overtuigend en
altijd strijdbaar en onstuitbaar als Kees was, verliest de BZ – nee, heel Geldrop –
iemand die heel veel voor onze gemeenschap heeft betekend. Vaak zei hij: ‘ik ga het
wat rustiger aan doen’ – om vervolgens het volgende onderwerp op te pakken. Met
zijn enthousiasme en zijn liefde voor de natuur was hij de drijvende en motiverende
kracht voor onze commissie- en bestuursleden. Kees, bedankt voor alles. Wij
wensen zijn echtgenote en overige familie veel sterkte om dit grote verlies te dragen.
Rielsedijk: ‘Raad van State,
blijf a.u.b. bij eerder besluit
Komt er nu, na bijna 20 jaar, eindelijk een eind aan het getouwtrek over het al dan
niet bebouwen van de zes percelen aan de Rielsedijk? Als het aan de BZ ligt wel.
Tijdens een zitting van de Raad van State, op 13 oktober, gaven we het nog eens
aan: wat ons betreft, moeten er niet nog meer huizen gebouwd worden – waarbij we
de kanttekening maakten dat de Raad van State het twee keer eerder met ons eens
was. Naar onze mening werpen de vernieuwde bebouwingsaanvragen geen nieuw
licht op de zaak: het landschappelijk en cultuurhistorisch belang van het betreffende
gebied is de afgelopen jaren niet minder geworden. Het verleggen van de bebouwde
kom en de aanleg van een golfterrein doen daar niets aan af. Wij wachten de
uitspraak van de Raad van State met spanning af. Wat die ook zal zijn: de
stellingname van de BZ is altijd gebaseerd geweest op het algemeen – lees: door
een overgrote meerderheid van onze leden ondersteund – belang. Daar zijn wij voor,
daar staan wij voor en daar kunt u en mag u ons op blijven aanspreken.

BZ: versterking
is altijd welkom
De BZ zoekt versterking: voor haar commissies, met name voor de commissie milieu.
Heeft u een paar uurtjes per maand over – en wilt u die besteden aan het wijkbelang
waar u mee begaan bent? Geef u dan op als commissielid – of wordt bezorger. Dat
kan
via
een
van
onze
bestuurs-/commissieleden
of
via
www.belangenverenigingzesgehuchten.nl. Onze lijfspreuk is: de BZ voor, van en door
de bewoners van Zesgehuchten. Ook door u?

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen van de BZ vinden op de navolgende data plaats:
bestuur: donderdag 18 december; commissie verkeer: donderdag 11 december.
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

