BELANGENVERENIGING ZESGEHUCHTEN
Secretariaat
Telefoon
Fax
e-mail
Internet
Bankrekening

: Rielsedijk 34 - 5663 PK Geldrop
: 040 - 2851520
: 040 - 7510896
: info@belangenverenigingzesgehuchten.nl
: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl
: 28.94.441

Bezoek onze website: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl
oplage: ca. 1500
november 2011
Stortvloed reacties: naam
Josephinehof moet blijven
De beste naam voor het bejaardencomplex, dat op termijn aan het Tournooiveld gebouwd
zal worden, is… Josephinehof’. Dat is de strekking van bijna alle reacties die de BZ van heel
veel leden ontving. Toen ons ter ore kwam dat het nieuwe bejaardencentrum wel eens ‘De
Jonckvrouwe’ zou kunnen gaan heten, legden wij u de keuzevraag voor: mee eens, of toch
maar liever de naam ‘Josephinehof’ behouden? U koos massaal voor het laatste. Er waren
zelfs leden die ons foto’s van Harry van Vlerken en zijn vrouw Josephine toestuurden. De
huidige Josephinehof, die als het nieuwe centrum er is zal worden afgebroken, staat op de
grond die deze ex-postbode – samen met de toenmalige woning - na zijn dood schonk aan
het bejaardenwerk in Zesgehuchten. U zou het jammer vinden als die naam – en de
herinnering aan de gulle gever en zijn echtgenote – verloren zal gaan. Als BZ gaan we
bekijken hoe we dat kunnen voorkomen. Wordt vervolgd.

BZ kritisch over analyse
project ‘Samen… werkt’
De BZ heeft zich aangemeld als lid van het buurtpanel, dat in de plannen van de gemeente
een rol krijgt toebedeeld in het verbeteren van het woon- en leefklimaat in – in dit geval –
Zesgehuchten. De buurtpanels zijn onderdeel van het gemeentelijke project ‘Samen…
werkt’, waarin gemeente en bewoners zich samen sterk maken voor de leefbaarheid in de
wijken en buurten in Geldrop-Mierlo. In een gesprek, dat we onlangs met de gemeente
voerden, stelde de BZ kritische vragen over de uitkomsten van de zogeheten ‘Gemeentelijke
Gebiedsanalyse Zesgehuchten’. Dat is, zeg maar, een röntgenfoto waarop gepoogd is
zichtbaar te maken welke woon- en leefvoorzieningen en projecten er zijn – en wat de
toekomstverwachting(en) en wensen voor de Zesgehuchtense gemeenschap zijn. Volgens
ons valt er op die analyse het een en ander af te dingen. Door mee te doen in zo’n
buurtpanel wil de BZ zekerstellen dat de stem van haar circa 1350 leden/huishoudens in
toekomstige besluiten zal doorklinken.

Oproep: welk cadeau kan BZ
bij 25-jarig bestaan aanbieden?
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In 2013 bestaat de Belangenvereniging Zesgehuchten 25 jaar. De traditie om onze
leefgemeenschap bij elk lustrum iets blijvends aan te bieden willen we graag voortzetten.
Hebt u suggesties voor een passend cadeau? Laat het ons dan s.v.p. weten.
Aanpak overlast wilde
katten krijgt steun BZ
De BZ staat achter het initiatief om paal en perk te stellen aan de overlast door verwilderde
katten in delen van Zesgehuchten. Die overlast doet zich met name voor rond het Emopad
(op en om de milieustraat) en hier en daar in Genoenhuis. Tientallen katten veroorzaken
daar stank- en andere problemen. Een werkgroep wil dat op een sympathieke,
diervriendelijke manier oplossen: de katten vangen, steriliseren (een dierenarts wil daar aan
meewerken) en terugzetten – zodat het probleem ‘uitsterft’. Ook de gemeenteraad lijkt wel
oren te hebben naar deze aanpak.

Proef BZ: stroomuitval bij
onweer lijkt te voorkomen
Stroomuitval bij bliksem, iets waar veel huishoudens in Zesgehuchten meer dan eens last
van hebben, lijkt een oplosbaar probleem. Deze – voorzichtige – conclusie trekken wij uit de
proefinstallaties, die de BZ voor de zomervakantie in twee woningen heeft laten plaatsen.
De eerste bevindingen met het nieuwe type aardlekschakelaar zijn ronduit positief. Een van
de ‘proefgezinnen’ liet ons via e-mail weten: “Na de installatie van de nieuwe
aardlekschakelaar hebben we geen enkele stroomuitval meer gehad. Super! Met het
onweer van de afgelopen nacht en van vandaag was dat ongetwijfeld meerdere keren het
geval geweest!” Blijkt dit dé oplossing – daarvoor is nader onderzoek nodig – dan laten we u
uiteraard weten hoe ook u dit probleem de wereld uit kunt helpen.

Wederom overlast door
Creek Meadow festival
De BZ gaat met de gemeente bespreken hoe de overlast die Creek Meadow ook dit jaar
weer veroorzaakte, beperkt kan worden. Eerdere edities van het strandbalfestival op en om
de Beekweide gingen met veel lawaai, rommel en ook wel schade gepaard. Dit jaar
bereikten ons soortgelijke klachten. In een volgend infobulletin laten wij u weten wat het
gesprek met de gemeente heeft opgeleverd.

Blijf ons aub e-mailen;
dat houdt ons scherp
Als belangenvereniging die dichtbij de mensen staat, zijn wij blij met elke vraag, suggestie of
reactie die wij van u krijgen. En dat zijn er veel, kunnen we u zeggen. Vooral het aantal
reacties dat ons via e-mail (website) bereikt, zit al jaren in de lift. Prima, ga zo door. Want
dat vergroot onze kijk op wat u (belangrijk) vindt – en dat houdt ons scherp. Onze stelregel
is: wie een vraag stelt, krijgt altijd antwoord. Een persoonlijk antwoord als het om iets gaat
dat anderen niet aangaat, via ons infobulletin als het een kwestie van meer algemene aard
betreft. We streven ernaar altijd snel te reageren, maar u begrijpt dat dit niet altijd kan:
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sommige kwesties vergen overleg en/of afstemming. Meent u desondanks dat wij u zijn
‘vergeten’? Laat het ons weten en we geven u een update van de laatste stand van zaken.
Bezuinigen foute drijfveer voor
promoten van zelfredzaamheid
Het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers is prima, mits daar geen ‘verborgen
agenda’ in de zin van bezuinigen (lees: publieke kosten afwentelen op individuele mensen)
achter zit. Deze kritische kanttekening plaatst de BZ bij het Beleidsplan Crisisbeheersing en
Rampen regio Zuidoost-Brabant. Het aspect zelfredzaamheid is daarin een van de meest in
het oog springende thema’s. Zoals gezegd: prima, zolang de individuele burger daar niet
slechter van wordt, noch qua voorzieningen, noch in de portemonnee. In zaken als het
onderhoud van gemeentelijke groenvoorzieningen, handhaving hondenpoepbeleid en –
vooral – inbraakpreventie en brandbestrijding blijft de inbreng van overheden naar onze
mening een noodzaak.

Verbeteringen
bij NS-station
De situatie bij het NS-station is verbeterd, kunnen we vaststellen. De veiligheid in de
spoortunnel is dankzij meer lichtinval vergroot en een lift verbetert de toegang tot het
station voor mensen die slecht ter been zijn. Hulde! Een wens van de BZ – en diverse leden
– is nog wel dat er dagkluizen voor het stallen van fietsen komen.

Minder overlast, maar
kermiskamp moet weg
Oké, de overlast was ietsje minder; maar weg was die zeker niet. Dat oordeel velt de BZ over
de kermiskampementen die ook dit jaar weer aan – en op – het Tournooiveld werden
opgezet. Al drie jaar zeggen wij dat we dit een verkeerde plek vinden om woonwagens en
vrachtwagens van kermisexploitanten te stallen voor de kermis in Geldrop – en al helemaal
voor die in Mierlo. We worden daarbij gesteund door de gemeentelijke Bezwaarcommissie,
die oordeelde dat de procedure voor vergunningverlening rammelt – daarmee de
kampementen impliciet ‘illegaal’ verklarend. Dat het college van burgemeester en
wethouders deze uitspraak naast zich neerlegde, wekt verbazing – en is ronduit slecht voor
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de politieke geloofwaardigheid. Ja, er stonden minder vrachtwagens, de stationstunnel
werd niet gebarricadeerd. Maar van een vrije doorgang over het Tournooiveld was geen
sprake. Onze inzet voor 2012: weg ermee!
BZ laat zich bijpraten
over centrumplannen
De BZ houdt wat betreft de lange termijnplannen voor de herontwikkeling van Geldrop
Centrum de vinger aan de pols. Onlangs werden we daarover bijgepraat door de heer Piet
Beishuizen, inwoner van Zesgehuchten en lid van de klankbordgroep die zich buigt over de
herontwikkelingsplannen. Het spreekt voor zich dat ook Zesgehuchten belang heeft bij
goede centrumvoorzieningen. Denk aan een goede bereikbaarheid (o.a. per fiets),
decentralisatie van bepaalde seniorenvoorzieningen, verbetering van het openbaar vervoer
en een goed parkeerbeleid. Afgesproken is dat wij de heer Beishuizen op voor Zesgehuchten
relevante punten zullen steunen. Zijn er ontwikkelingen, dan zal hij de BZ wederom
bijpraten.

Overlast door jongeren op
Beekweide lijkt oplosbaar
De overlast die jongeren op de Beekweide volgens sommige omwonenden veroorzaken, lijkt
oplosbaar. De jongeren bleken bereid om samen met de gemeentelijke jongerenwerker, de
buurtbrigadier, wethouder Steenbakkers en twee ambtenaren afspraken te maken om de
omwonenden minder tot last te zijn.
Omdat er overlast werd ervaren van de jongeren die regelmatig op de Beekweide vertoeven
is er door een van de bewoners een enquête uitgedaan. De uitslag daarvan was nogal
divers.
Vanuit de gemeente zijn de direct omwonenden die hun adres op de enquête doorgaven
uitgenodigd. Samen met de jongerenwerker, een aantal jongeren, de buurtbrigadier van de
politie en twee ambtenaren van de gemeente en wethouder Steenbakkers is het volgende
besproken:
Buurtbewoners
De mate waarin de overlast wordt ervaren door de zes buurtbewoners is verschillend. Dit is
te verklaren door de verschillende woonlocaties. De ene buurtbewoner woont vlakbij de
hangplek en de andere buurtbewoner woont daar verder vandaan. De overlast die ervaren
wordt bestaat uit:
- Veel last van racende brommers over gazonnen en fietspaden waar brommers niet
mogen rijden. Dit geeft niet alleen geluidsoverlast, maar levert ook gevaar op voor
spelende kinderen en andere buurtbewoners.
- Muziek die tot laat in de avond / nacht wordt afgespeeld.
- De vele rommel die de jongeren achterlaten (bijvoorbeeld wietzakjes).
- Auto’s die hard rijden.
De buurtbewoners geven aan dat zij begrijpen dat de jeugd een eigen plek willen hebben,
maar dat zij rekening moeten houden met de buurtbewoners. Het gaat nu te ver: kinderen
schrikken van de brommers, durven niet langs een groep jongeren te lopen en vinden
wietzakjes. Daarnaast gaat de muziek te lang door waardoor dit ten koste gaat van de
nachtrust.
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Jongeren
De jongeren geven aan dat zij inderdaad te hard met de brommers rijden op plekken waar
zij eigenlijk niet mogen rijden. Ook geven zij toe dat het wel eens een rommel is, maar dat
komt ook omdat de prullenbakken altijd vol zijn. Hierdoor kunnen ze de rommel niet altijd
kwijt. De belofte wordt gedaan om hier rekening mee te houden en dat zij ervan schrikken
dat kinderen wel eens bang zijn. De kinderen kunnen altijd meedoen met voetballen en zij
hoeven helemaal niet bang te zijn.
De jongeren geven ook aan dat zij niet de enige jeugdgroep in Zesgehuchten zijn. De politie
en het jongerenwerk bevestigen dit. Zo is er sprake van drie groepen: parkeerplaats, de berg
en het basketbalveld. Dit betekent dat de aanwezige jongeren niet voor alle overlast
verantwoordelijk zijn. Zo hebben zij bijvoorbeeld geen auto’s.
Politie
Dhr. Boumans geeft aan dat de politie alleen optreedt als er sprake is van criminele
activiteiten. Hiervan is bij de jongeren geen sprake. Dit betekent niet dat er geen overlast is.
Daarover moeten we dan ook met elkaar in gesprek gaan. De politie treedt wel op als er
sprake is van verkeersovertredingen. Daarom zijn er ook al boetes uitgeschreven.
Motoragenten zijn en zullen regelmatig worden ingezet om verbaliserend op te treden
tegen de overlast van scooters.
Jongerenwerkers
Het jongerenwerk vertelt dat de jongeren niet crimineel zijn en dat de jongeren open staan
voor gesprek. Dit is mooi want op die manier kunnen we zaken oplossen. Het jongerenwerk
gaat regelmatig op bezoek bij de jongerengroep.
Gemaakte afspraken
- Vanaf 22.00 / 22.30 is er geen harde muziek of geschreeuw meer.
- Alle rommel gaat in de prullenbakken. De jongeren geven via de jongerenwerker
door of er extra prullenbakken geplaatst moeten worden. Indien dit het geval is, dan
zorgt de gemeente voor extra prullenbakken.
- Als de buurtbewoners overlast ervaren dan stappen zij zelf op de jongeren af of zij
nemen contact op met de jongerenwerker Rogier Lepair. Rogier is tot 24.00 uur
telefonisch te bereiken via telefoonnummer: 06-41038921.
- Na die tijd en in de weekenden kan de politie gebeld worden 0900-8844.
Alle aanwezigen worden bedankt voor hun komst. Het is belangrijk dat iedereen met elkaar
in gesprek blijft. Op die manier kunnen de ergernissen en problemen op een snelle manier
worden uitgesproken en opgelost. Het is goed te zien dat er voor beide kanten begrip is.

Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn:
bestuur: donderdag 24 november, 20.30 uur
commissie algemene zaken: donderdag 17 november, 19.30 uur
commissie milieu: donderdag 17 november, 20.30 uur
commissie verkeer: donderdag 1 december.
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De 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

