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Veiligheid stationsgebied is verbeterd
De BZ is in haar nopjes met de verbeteringen die de gemeente, politie en NS op
aandringen van de BZ in het stationsgebied heeft aangebracht. Er kwam extra
verlichting, camerabewaking en we kregen de belofte dat er vaker zal worden
gecontroleerd en schoongemaakt. Bovendien worden de fietsenstallingen vervangen.
Door middel van een folder zijn deze verbeteringen onder de aandacht van het
treinende publiek gebracht. De folder, die is gemaakt door de NS, gemeente en
politie, werd verspreid door een bestuurslid van de BZ.

Rampenplan is ‘bij de tijd’
Het rampenbestrijdingsplan van Geldrop kan beslist door de beugel. De gemeente
heeft deze kwestie voortvarend bij de kop gepakt, en dat zie je. Deze indruk kreeg de
commissie Algemene Zaken van de BZ in een gesprek met de verantwoordelijke
ambtenaar. Positief is ook dat het brandweerkorps momenteel aardig op sterkte is en
dat er de laatste tijd flink is geïnvesteerd in voertuigen, materialen en
oefenprogramma’s.

Jeugd slecht af in Bronzenwei
Als het om speelvoorzieningen gaat, komt De Bronzenwei er bekaaid af. Vergeleken
met een wijk als Genoenhuis zijn er erg weinig voorzieningen. De BZ zal er bij de
gemeente op aandringen daar iets aan te doen. In een gesprek met de
verantwoordelijk wethouder werd dit punt onlangs al ter sprake gebracht. We
wachten de reactie van de gemeente af en komen er in het eerstvolgende overleg
met de wethouders op terug.

Raad van State geeft golfclub nieuwe hoop
De provincie Noord-Brabant zal een nieuw besluit moeten nemen over het
bestemmingsplan ‘Golfterrein Bronzenwei 1999’. De provincie keurde het
bestemmingsplan destijds af, omdat het onvoldoende onderbouwd was. De golfclub
tekende bij de Raad van State bezwaar aan tegen die uitspraak. De BZ woonde de
zitting als belanghebbende bij. De Raad van State verklaarde het beroep van de
golfclub gegrond, vooral omdat de provincie heeft verzuimd aanvullend onderzoek te
doen om tot een zorgvuldige afweging te komen. Andere argumenten tegen de
aanleg van een golfterrein ter plaatse nam de Raad van State niet in overweging.

Snelverkeer aanbanden in wijken

In de "Koninginnebuurt" en de Bronzenwei is gewerkt aan de inrichting van 30 kmgebieden. In de Bronzenwei heeft dit ertoe geleid dat Gersteland en Bunderland niet
langer als woonerf worden aangemerkt. De BZ heeft de betrokken bewoners daarover
geïnformeerd. Aan een gesprek met de gemeente hielden wij het gevoel over dat er
serieus naar alternatieven is gekeken. Van Zomerland is een voorrangsweg gemaakt;
de BZ beraadt zich nog over een in te dienen bezwaar.

Veiligheid verbeterd, maar nog niet overal
De BZ wacht met smart op maatregelen die de directe omgeving van basisschool De
Ganzebloem veiliger maken voor fietsers en voetgangers. Dit punt staat al lang op de
agenda. De oversteekplaats op de Laan van Tolkien kan daar vanaf: die ligt er
inmiddels. Verder zijn we content met het voornemen om het fiets-/voetpad Zilverlei
op te krikken.

Afvalbeperking: goed voor de portemonnee
Diftar of geen diftar – de kosten van afvalverwerking zijn weer sterk gestegen. De
stijging wordt vooral veroorzaakt door nieuwe milieuwetgeving (verbranden in plaats
van storten) en door de invoering van rolcontainers (waardoor de ophaaldienst niet
meer met zakken hoeft te sjouwen). Met andere woorden: ook als het diftar-systeem
niet zou zijn ingevoerd, zouden de kosten de hoogte zijn ingeschoten. Diftar is
bedoeld om de afvalstromen in te dammen: het gedifferentieerde tarief (waarvan
diftar de afkorting is) ‘beloont’ huishoudens die weinig afval bij de deur zetten met
lagere tarieven dan grotere vervuilers. Afvalbeperking is dus goed voor de
portemonnee.

Milieutip
Door afvalbeperking wordt het milieu minder belast. Daarom is het scheiden van afval
sterk aan te raden. Glas, oud papier en textiel; het is allemaal te hergebruiken en
hoort dus niet in de ‘gewone’ afvalbakken thuis. Net zo min als spullen waarop u
misschien bent uitgekeken, maar waar een ander nog iets mee kan. De
kringloopwinkel weet daar raad mee. Verder is het composteren van groenten-, fruiten tuinafval een mogelijkheid om de afvalberg kleiner te maken. De gemeente
onderzoekt al geruime tijd de mogelijkheid van retourshops, centrale inzamelpunten
voor herbruikbaar afval. Wellicht kunnen de supermarkten daarbij een handje helpen.
Bij retourshops kunnen karton, glas, kleding, schoeisel en blik worden ingeleverd.

Volop punten voor wethoudersoverleg
Het BZ-bestuur is van plan binnenkort weer overleg te voeren met zowel de
wethouders als de raadsleden van de gemeente Geldrop. Een greep uit de
onderwerpen die wij ter sprake willen brengen:



Geluidsoverlast Genoenhuis
Speelvoorzieningen Bronzenwei






Enquête c.q. behoefteonderzoek woon-/leefklimaat Zesgehuchten
Supermarkt Genoenhuis
Verkeersvoorzieningen
Kunstwerk Zesgehuchten

Vergaderdata
De data van de vergaderingen voor de rest van dit jaar zijn de navolgende:
bestuur: 31 oktober - 21 november - 12 december.
commissie verkeer: 28 november.
commissie milieu: 10 oktober - 14 november - 19 december.
commissie algemene zaken: 24 oktober - 19 december.
De vergaderingen vinden alle plaats op een donderdag. Zij 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

