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Uw steun is nodig voor
herplaatsing kunstwerk
De gemeente is bereid het opknappen van het vernielde kunstwerk voor Zesgehuchten voor
haar rekening te nemen. Voorwaarde is dat de belangenvereniging voorzieningen treft, of laat
treffen, die het mogelijk maken dat het ‘6G’-kunstwerk in de Beneden Beekloop komt te staan.
Aanvankelijk zag de gemeentelijke commissie herplaatsing op de oorspronkelijke plaats (op de
hoek Eindhovenseweg-Gijzenrooiseweg) niet zitten en stelde men een plek elders op de
Gijzenrooiseweg voor, te weten in de middenberm bij de Fiat-garage). Omdat de BZ echter wil
vasthouden aan een prominente, goed zichtbare plaats aan de grens van Zesgehuchten, deden
wij het voorstel het kunstwerk vlakbij de oorspronkelijke locatie, in het water van de beek aldaar,
te herplaatsen. De gemeente gaat hiermee akkoord, mits de BZ opkomt voor de kosten van (het
plaatsen van) de benodigde betonnen paal.
Wij roepen personen en bedrijven op ons te steunen. Dit kan door sponsoring of een speciale
gift op ons rekeningnummer 28.94.441, onder vermelding van 6G.

Gymzaal Genoenhuis
lijkt stapje dichterbij
De BZ heeft er bij de gemeente andermaal op aangedrongen in de wijk Genoenhuis een
gymzaal annex multifunctionele ruimte te realiseren. Er lijkt nu schot in te komen: de wethouder
zal de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met de bouw van een gymzaal bij basisschool
‘De Ganzebloem’. Ons voorstel voor een multifunctionele ruimte wordt voorlopig in ijskast gezet:
volgens de gemeente zou er momenteel in de wijk geen aantoonbare vraag naar zo’n
voorziening zijn.

BZ blijft tegen verdere
bebouwing Rielsedijk
De BZ blijft erbij: verdere bebouwing van de Rielsedijk is ongewenst en moet daarom van de
hand gewezen worden. Onlangs, tijdens een informatieavond over het concept voorontwerp
‘Rielse Park’, hebben we ons standpunt weer eens kenbaar gemaakt.
Het voorontwerp komt na de illegale hekwerken op de Rielsedijk meer dan vijf jaar gedoogd te
hebben. Het voorziet in de bouw van zes vrijstaande huizen aan de Rielsedijk. Tevens is hierin
opgenomen de bouw van twee kantoorpanden aan de Gijzenrooiseweg ter hoogte van de
dansschool. Te zijner tijd zal de BZ tijdens de formele bezwaarprocedure nogmaals haar
standpunt aan het college kenbaar maken.
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Gemeenteraad stemt
in met hondenbeleid
Na drie jaar uitvoerig overleg en twee praktijkproeven heeft de gemeenteraad uiteindelijk het
hondenbeleid voor de gemeente Geldrop-Mierlo goedgekeurd. Binnenkort wordt huis aan huis
een kaart verspreid met daarop informatie over de diverse uitlaatroutes, verboden, wanneer uw
viervoeter aangelijnd moet zijn en mag loslopen, enzovoorts. Milieuwachters gaan op de
naleving van het hondenbeleid controleren.

BZ sprak mee over
Waterplan Geldrop
De BZ heeft haar inbreng gehad in het ‘Waterplan voor de gemeente Geldrop-Mierlo’ door mee
te spreken in een klankbordgroep waarin o.a. waterschap, provincie, milieubeweging en
gemeente participeerden. Dat heeft geresulteerd in een geïntegreerd plan van actie waar u in de
toekomst ongetwijfeld mee te maken krijgt, al was het maar door de voorgestelde aanpak voor
de waterstand.

Plan Koninginnebuurt
voor speelvoorzieningen
Een aantal bewoners van de Koninginnebuurt heeft het plan opgevat de wijk te verrijken met een
aantal speelvoorzieningen voor kinderen. Het uitgewerkte plan werd voorgelegd aan de
gemeente; deze heeft aangegeven heeft het plan dit najaar mee te zullen nemen in de totale
speelvoorzieningenaanpak. De BZ helpt bij het opstellen van de plannen en de contacten met de
gemeente.

Vrijwel geen mens wil
paaltjes Hoog Geldrop
De BZ gaat de gemeente vragen de paaltjes die sinds enige tijd aan de stoepraden van Hoog
Geldrop staan, te verwijderen. Uit een buurtonderzoekje dat de BZ heeft gehouden, is gebleken
dat de bewoners die paaltjes niet zien zitten. De paaltjes kwamen er ongevraagd en plotseling,
wat tot nogal wat reacties van omwonenden leidde. De BZ besloot daarom een
buurtonderzoekje te houden. Van de bewoners die het enquêteformulier terugstuurden zijn er
21 tegen de plaatsing van de paaltjes en één bewoner is ervoor. De BZ zal deze overduidelijke
uitslag, voorzien van argumenten, binnenkort met de gemeente bespreken.

Eindelijk beweging in
supermarkt Genoenhuis
Eind van dit jaar gaat wellicht de eerste schop de grond in van de lang verwachte supermarkt
(Albert Heijn) in de wijk Genoenhuis (hoek Laan van Tolkien-Gijzenrooiseweg). Inmiddels is de
wijziging van het bestemmingsplan Genoenhuis door de provincie goedgekeurd en is de
bouwvergunning voor de supermarkt in Genoenhuis aangevraagd. Volgens de geruchten is
C1000 van plan bezwaar te maken, wat voor enig oponthoud zorgen. Maar de verwachting is
toch dat de procedure dit jaar wordt afgerond. Zodat de eerste schop over niet al te lange tijd de
grond in kan. Uitgaande van een jaar bouwtijd bestaat er een kans dat wij de kerstinkopen van
2006 in Genoenhuis kunnen doen.
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Reageer op stelling
op onze internetsite
Sedert enige tijd hebben wij een permanent reactieforum in de lucht, waarop u kunt reageren op
stellingen van de BZ en/of u spontane reacties op kwijt kunt. Op het forum kunt u ook zien hoe
medebuurtbewoners over bepaalde zaken denken. Wij zullen ook in onze infobulletins hier in de
toekomst meer op inspelen.
De vraag voor dit nummer is: Hoe denkt u over de aanpassing van de Algemeen Plaatselijke
Verordening (APV) en meer in het bijzonder over het verbod om – afgezien van tijdens
evenementen - in geheel Zesgehuchten in het openbaar op straat, parken, pleinen e.d. alcohol
te nuttigen. Anders dan bij evenementen? Nu geldt dit verbod alleen op een aantal met name
genoemde plekken in Zesgehuchten. Een algemeen verbod maakt het voor de politie een stuk
makkelijker om in geval van misbruik en hangplekproblematiek in te grijpen. Bent u het daarmee
eens? Of acht u dit een te grote aantasting van de individuele vrijheid? Reageer op onze
website: www.belangenverenigingzesgehuchten.nl

Gezocht: mensen met
interesse in milieu
De BZ is op zoek naar versterking met mensen die ‘milieu’ niet alleen een interessant en
belangrijk onderwerp vinden, maar zich er ook sterk voor willen maken aantasting van het milieu
binnen onze Zesgehuchtense leefgemeenschap te voorkomen. Specifieke kennis is niet
noodzakelijk, maar motivatie om zich in deze problematiek te verdiepen wel. Iets voor u en heeft
u daar gemiddeld een avondje per maand voor over? Kom dan eens praten. En neem contact
met ons op – via ons secretariaat of per e-mail via ons internetadres. Wij kijken uit naar uw
reactie.

Voor 10 euro dagje
naar de wijnfeesten
Een dagje naar de wijnfeesten in de Duitse Eifel? Als u snel reageert, kan dat. Zaterdag 29
oktober maakt het Zesgehuchtense blaasorkest Sizamo een muzikale dagtrip naar het gezellige
wijnstadje Altenahr. In de bus is nog een 15-tal plaatsen vrij. Sizamo stelt die voor het luttele
bedrag van 10 euro per persoon aan belangstellenden ter beschikking. Zelfs met een volle auto
kost een heen- en weertje u véél meer. En omdat u wordt gereden, hoeft u zich op de
oergezellige terrasjes niets te ontzeggen. De bus vertrekt rond 9 uur ’s ochtends vanaf het
kerkplein in Zesgehuchten; rond 1 uur ’s nachts (misschien ietsje later) wordt u daar weer
afgezet. In Altenahr bent u volledig vrij om te doen en laten wat u wilt. Maar let op: het aantal
plaatsen is beperkt. Meldt u dus snel aan. Dat kan via telefoonnummer 040 251 18 40 of 040
285 88 10. Ook groepen van meer dan twee personen kunnen zich aanmelden. Maar: zolang de
voorraad strekt, want: wie het eerst komt, het eerst maalt. Hoort u bij de gelukkigen, dan
ontvangt u binnenkort persoonlijk nadere informatie over de trip.

Vergaderingen
De eerstvolgende bestuursvergaderingen vinden plaats op donderdag 27 oktober en
donderdag 24 november a.s. in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10 (ingang
Rederijkerstraat); aanvang 20.30 uur.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

