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Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de
Belangenvereniging Zesgehuchten
Zesgehuchten terug op de kaart, en langs de wegen
In 1921 werd Zesgehuchten als zelfstandige gemeente van de (land)kaart geveegd. In de
volksmond is de naam Zesgehuchten echter altijd blijven bestaan. En hoewel er inmiddels
bijna tachtig jaren zijn verstreken heeft niemand moeite om de grenzen tussen Zesgehuchten
en de rest van Geldrop aan te geven. Dit feit bracht het Gilde St. Joris op het idee te pleiten
voor herinvoering van de plaatsnaambordjes Zesgehuchten. De BZ heeft dit initiatief vanaf
het eerste begin van harte ondersteund. En uiteindelijk ging ook de gemeente overstag.
Daarom nodigen wij alle Zesgehuchtenaren van harte uit aanwezig te zijn bij:
de feestelijke (her)ingebruikneming van de plaatsnaamgeving Zesgehuchten
Zondag 28 november Kerkplein Zesgehuchten aanvang 11.30 uur
Aan de ceremonie zullen meewerken: het Gilde St. Joris, muziekkorps Euphonia, blaaskapel
Sizamo, gemeentebestuur, bestuur Belangenvereniging Zesgehuchten, de sponsors de heren
Geeven (loodgietersbedrijf, donatie) en Houtakkers (D-Sign Visuele Reclame, korting op de
ontwerpkosten) en de plaatselijke bevolking. Komt u ook?
Geen golfbaan, geen nieuwbouw aan noordkant Rielsedijk
De Belangenvereniging Zesgehuchten heeft de gemeente een brief geschreven over het
ontwerp bestemmingsplan Buitengebied. Wij herhalen daarin ons eerdere standpunt dat het
gebied ten noorden van de Rielsedijk (het gebied tussen de Rielse Heideweg,
Gijzenrooiseweg en Eindhovenseweg) in het bestemmingsplan zou moeten worden
opgenomen. Omdat dit gebied onlosmakelijk verbonden is met de rest van Gijzenrooi, dient
verdere verstedelijking ook hier vermeden te worden, vinden wij. Een golfbaan en nieuwe
woningen behoren hier dus niet thuis. De BZ houdt wat dit punt betreft vast aan haar
bezwaarschrift op het ontwerp bestemmingsplan Gijzenrooi 1990. In de verdere procedure die
toentertijd werd gevoerd bleek het Kroonbesluit (1991) onze zienswijze te delen. Overigens is
dit besluit nog steeds van kracht.
Andere onderwerpen in de brief betreffen de bescherming van de Rielse Loop, de vermelding
van onverharde en semi-verharde wegen op de plankaart en het aanwijzen van delen van het
bosgebied Coevering als natuurgebied.
Uitbaten mag, uitbuiten niet
Ongewild heeft een artikel in ons vorige infobulletin de toorn opgewekt van het bestuur van
het gemeenschapshuis. In het artikel schreven wij dat zolang het gemeenschapshuis
commercieel wordt uitgebaat het geen echte ontmoetingsruimte voor de wijkbewoners kan
zijn. De teletekstredactie van Radio Mistral verbasterde de term uitbaten tot uitbuiten, en dat
schoot het bestuur van het gemeenschapshuis terecht in het verkeerde keelsgat. Uitbaten
betekent volgens ons: zoveel mogelijk rendement halen uit de exploitatie van het gebouw. En
daar is op zichzelf niets mis mee. In een uitvoerige brief aan het bestuur hebben wij uitgelegd
wat wij met het artikel wilden zeggen (en hebben gezegd), waarbij we excuses hebben
gemaakt voor de onbedoelde gevoelens van gekwetsheid. Bij de redactie van Mistral hebben

we erop aangedrongen zorgvuldig te zijn bij het overnemen en herschrijven van artikelen die
uit onze koker komen.
Nieuws uit de commissie Verkeer
De commissie Verkeer meldt het volgende:
- de gemeente heeft snel gereageerd op ons verzoek om 'op- en afritten' voor rolstoelers te
realiseren op het voetpad Hoog Geldrop - Laarstraat. Onduidelijk is waarom deze voorziening
maar aan een kant werd aangelegd;
- de commissie heeft nog niet adequaat kunnen reageren op verzoeken om een 'vervoer op
maat'-voorziening tussen Josephinehof en Geldrop-centrum. Wij nemen dit concrete verzoek
mee in onze initiatieven om een goede 'vervoer op maat'-regeling in Geldrop van de grond te
krijgen;
- de gemeente heeft tot nu toe niet gereageerd op de wens van velen om bij de belangrijkste
invalswegen naar de wijken Bronzenwei en Genoenhuis plattegronden te plaatsen;
- de BZ ontvangt veel adhesiebetuigingen voor ons plan om in Zesgehuchten niet meer dan
drie hoofdverkeersaders aan te wijzen: Eindhovenseweg, Gijzenrooiseweg en Emopad. Wij
zien het dus niet zitten dat de Hertogenlaan en de Laan van Tolkien dezelfde status zouden
krijgen. Wij roepen iedereen op om op dit plan te reageren. Hoe meer reacties we krijgen, hoe
sterker we staan;
- hondenpoep blijft een probleem in Zesgehuchten, en dat geldt zeker ook voor de Losweg.
Echt veel verbetering kunnen we niet constateren. De bewoners is geadviseerd aan de bel te
blijven trekken. Ook de BZ zal dat doen.
- hardrijders op de Aragorn en Laan van Tolkien blijven voor problemen zorgen. Wat betreft
de Aragorn hebben we onze hoop gevestigd op een verhoogde fietsoversteek (zoals op de
Groeneweg). In het toekomstige fietspadenplan zou die voorziening worden opgenomen.
Voor beide straten is het verkeersveiligheidsplan van belang. Worden de ideeën van de BZ
hierover overgenomen dan komen beide straten in het zogenaamde verblijfsgebied te liggen
en zal eem maximumsnelheid van 30 kilometer gaan gelden. Het is dan wel zaak dat
automobilisten zich daar aan houden, of aan worden gehouden.
BZ ontvangt eerste e-mails
Het Internet - iedereen praat erover en een groeiend aantal mensen surft erop rond. Wij
hebben vastgesteld, dat ook Zesgehuchten zich op het wereldwijde web niet onbetuigd laten.
In het vorige infobulletin vermeldden wij ons Internet-adres en riepen wij leden op via dat
medium te reageren op een aantal vragenm c.q. probleemsituaties. In de dagen na
verspreiding kregen we zonder problemen een tiental reacties binnen. Niet alleen leuk, maar
ook nuttig. Want verschillende e-mailers gaven ons tips, waarmee we verder kunnen.
Overigens kunt u ons ook ongevraagd mailen over zaken die de woon- en leefsituatie in
Zesgehuchten (kunnen) verbeteren. Ons adres is in het briefhoofd vermeld. Schrijven of
bellen kan natuurlijk ook.
De historie van Zesgehuchten
Terug van weggeweest: de historie van Zesgehuchten. Trouwe leden van de BZ herinneren
zich misschien dat we enkele jaren geleden regelmatig wetenswaardigheden over het
Zesgehuchten van vroeger in dit infobulletin opnamen. Omdat het aantal leden flink is
gegroeid en onder hen veel mensen zitten die nieuw zijn in dit deel van Geldrop willen we
deze reeks artikelen nogmaals (in verkorte vorm) opnemen in de komende infobulletins.

Geschiedenis van Zesgehuchten 1
Op 1 mei 1921 werd Zesgehuchten door Geldrop geannexeerd. Twee heel verschillende
dorpen werden verenigd tot één gemeente. Het gemeentehuis van Zesgehuchten (tegenover de
kerk) werd na de annexatie overbodig en het werd voor f. 3.000,-- verkocht aan de heer Janus
Geeven, die naast het gemeentehuis een café had. Er werden twee woningen van gemaakt en
de grote trap die naar het balkon leidde werd gesloopt. De leeuw met het gemeentewapen die
op de pilaster van de leuning stond, heeft nog tientallen jaren in "den hof" van de familie
Geeven gestaan. De benedenverdieping werd verbouwd; van de gevangeniscellen werd een
woonkamer gemaakt. Momenteel wordt het pand bewoond door één familie. Samen met de
eigenaar, het Anjerfonds en de gemeente heeft de Belangenvereniging ter gelegenheid van
haar eerste lustrum het gemeentewapen aan de zijgevel van het gemeentehuis laten
restaureren.
Milieutips
* Ongeveer een kwart van ons afval bestaat uit papier en karton zoals reclamedrukwerk,
verpakkingsmateriaal, kranten en tijdschriften. Papier is goed opnieuw te gebruiken.
Wanneer u uw papier meegeeft aan de oud-papier-inzamelaars kan dit weer worden verwerkt
tot kringlooppapier of karton. Lege melk- en vruchtensappakken mogen niet bij het oud
papier vanwege de plastic folie aan de binnenzijde van de pakken.
* Olie is een beruchte milieuvervuiler. Denk maar eens aan de rampen met olietankers op zee.
Toch richten we met de kleine beetjes olie die we met z'n allen weggooien minstens zoveel
schade aan. Eén liter olie, die via de bodem in het grondwater terecht komt kan een miljoen
liter water ongeschikt maken voor drinkwater. Het gaat niet alleen om afgewerkte olie uit
auto's of motoren, maar ook om fietsolie en zelfs naaimachine-olie. We kunnen oude olie
opvangen bijvoorbeeld in een oude jerrycan en inleveren bij de milieustraat op de
gemeentewerf.
Diftar
De gemeente is bezig met het opvragen van offertes voor bakken en chips. Daarnaast moeten
de vuilniswagens aangepast worden. Het is de bedoeling dat diftar uiterlijk op 1 juli 2000
voor wat betreft de laagbouw ingevoerd gaat worden. Drie maanden hieraan voorafgaande wil
men een proefperiode inbouwen. In deze drie maanden worden rekeningen gestuurd die dan
nog niet betaald behoeven te worden. Er gaat afgerekend worden per volume, niet per
gewicht. Het apart aanleveen van snoeiafval wordt nog bekeken. Binnen de regio is men bezig
op dezelfde lijn te komen, zodat mensen hun afval niet naar andere goedkopere gemeenten
brengen. De verhoging van het tarief voor de investeringen voor de laagbouw zal ongeveer f.
15,00 per jaar bedragen, voor de hoogbouw indien het ondergrondse stort betreft zo'n f. 45,00
tot f. 50,-- per jaar.
Algemene ledenvergadering
De algemene ledenvergadering van de BZ zal op donderdag 20 januari 2000 plaatsvinden.
Wij roepen eventuele kandidaten voor een functie in het bestuur van de BZ op zich aan te
melden. U kunt dit doen door te reageren bij ons secretariaat, bij zittende bestuursleden of via
ons e-mail adres.

In januari volgt nog een uitnodiging voor deze vergadering.
Alle bestuursleden stellen zich herkiesbaar, t.w.:
Henk Bos voorzitter Zaailand 6
Adriaan v.d. Velden 1e secretaris Rielsedijk 34
Mieke Campman 2e secretaris Nimrodel 19
Hans de Greef penningmeester Laan van Tolkien 92
Jan de Vries vice voorzitter Elendil 93
Joop Camerlink bestuurslid Zomerland 15
Jan Feijen bestuurslid Drossaardstraat 35
Ivo Rothuizen bestuurslid Papenvoort 96
Hans Timmermans bestuurslid Koninginnestraat 2
Louk v.d. Wildenberg bestuurslid (erelid) Langstraat 95A
Reacties gevraagd
Graag roepen wij u op om via Internet, e-mail adres: bvzesgehuchten@wxs.nl (een van) de
volgende vragen te beantwoorden:
- vindt u dat de BZ stelling moet nemen inzake gemeentelijke herindeling? Zo ja, wat is uw
mening?
- Hebt u nog goede ideeën voor een aanpak van de overlast van hondenpoep?
Zit u nog niet op Internet? Schrijf ons dan op ons secretariaatsadres of neem contact op met
een van onze bestuursleden.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: 9 december, commissie verkeer:
25 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.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

