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Bewoners nabij plan Jonkvrouw
participeren actief in werkgroep
De bewoners die dichtbij het plan Jonkvrouw wonen worden nauw betrokken bij het verdere
ontwerpproces.
Eind juni werden deze bewoners (van ongeveer zestig woningen dichtbij het nieuwbouwplan)
in een brief geïnformeerd. Met de uitnodiging om zich op te geven voor een werkgroep. In
dat inmiddels geformeerde gremium nemen drie bewoners-afgevaardigden deel aan de
komende klankbordvergaderingen.
De werkgroep komt na iedere vergadering bij elkaar; evalueert de voorstellen van de
ontwerpers; verzamelt wensen, opmerkingen/ideeën voor verbeteringen en brengt deze in.
De werkgroep neemt ook de communicatie met de betrokken bewoners op zich.
De werkgroep staat bewust los van de Belangenvereniging, zodat die ook niet-leden in het
doelgebied kan vertegenwoordigen. Bestuursleden van de BZ blijven lid van de
klankbordgroep en zetten zich in voor het algemeen belang van Zesgehuchten in relatie tot
het project Jonkvrouw. De werkgroep zet zich vooral in voor de directe belangen van de
aanwonenden. Beide groepen werken nauw samen om tot het beste resultaat te komen.

Terug op agenda: veilige
oversteek bij Milieustraat
Het College van Burgemeester & Wethouders heeft opdracht gegeven om een oplossing te
zoeken voor de onveilige oversteek voor voetgangers, fietsers en scootmobielen op het
Emopad bij de Milieustraat. Inspraak door de BZ heeft mede tot dat besluit geleid.
Op 29 augustus kwam het college met een voorstel over de inrichting van de Milieustraat. Dat
regelt het autoverkeer, maar biedt geen oplossing voor het langzame verkeer – wegens
geldgebrek. Vanuit alle raadsfracties kwam een storm van kritiek: waarom heeft het college
niets gedaan heeft met het verzoek van de raad – in januari gedaan – om samen met de
Belangenvereniging naar een oplossing te zoeken voor het langzame verkeer?
Op 17 september vond overleg plaats tussen ambtenaren en wethouders van de gemeente
en een delegatie van de Belangenvereniging. Daarbij heeft de BZ een voorstel gedaan, dat
ambtenaren van de gemeente momenteel bestuderen.
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Speeltoestellen vallen
af als cadeau jarige BZ
In verband met haar 25-jarig bestaan wil de Belangenvereniging Zesgehuchten de
gemeenschap een cadeau aanbieden; bij eerdere lustrums deden we dat ook al. Daartoe
heeft de commissie Algemene Zaken onder meer gekeken naar de speeltoestellen in onze
wijk, naar uitbreiding daarvan of reparatie (klimtoestel Beekweide). De verantwoordelijk
ambtenaar heeft aangegeven een bijdrage van de Belangenvereniging zeker op prijs te
stellen, maar niet te kunnen accepteren: het gemeentelijk beleid voorziet niet in giften van
derden.. Wel zegde hij toe om de bewoners en het bestuur van de Belangenvereniging uit te
nodigen om van gedachten te wisselen over de uitbreiding of herplaatsing van
speeltoestellen in onze wijk. Wij wachten de uitnodiging af.

Schot in herinrichting
groen in de Bronzenwei
De gemeente heeft nieuw beleid over het groen in Geldrop-Mierlo geformuleerd. Een van de
maatregelen betreft de herinrichting – in de Bronzenwei – van de groenstroken vanaf het P.J.
Zweegersplein tot aan de Gijzenrooiseweg. Het BZ-bestuur heeft de wensen en
mogelijkheden hiervoor op 22 september jl. met de direct aanwonende bewoners en een
vertegenwoordiger van de afdeling groen van de gemeente besproken. Op grond hiervan
maken de groenambtenaren een afgerond conceptvoorstel. Na ontvangst zullen wij daarover
wederom met de bewoners in gesprek gaan.
De groenklachten die onze leden in de afgelopen periode hebben ingebracht, blijven
uiteraard onze aandacht houden. Wij werken die verder uit in concrete
gespreksonderwerpen met de gemeente.

Commissie Milieu
zoekt versterking
Zoals u wellicht weet, heeft de Belangenvereniging Zesgehuchten een aantal commissies. Dat
zijn: Verkeer, Milieu en Algemene zaken. Sinds kort heeft de commissie Milieu een nieuwe
voorzitter: Theodoor Scheerder. Die commissie volgt alle milieuaspecten die spelen in
Zesgehuchten nauwlettend, analyseert die en komt dan met een advies aan het bestuur over
de te varen koers c.q. de te nemen maatregelen.
Actuele milieuzaken zijn de bodemverontreiniging op Papenvoort en op het voormalige GAMterrein op Hoog Geldrop. Ook de herinrichting van het groen in de Bronzenwei en de
toekomstige herinrichting van de Beekweide (i.v.m. de bouw van de Jonkvrouw) staan op de
agenda.
Voor de commissie Milieu zoeken wij versterking met leden die zich betrokken voelen om
inbreng te hebben in een groene en veilige leefomgeving.
De commissie komt structureel 4 keer per jaar bijeen, indien er urgente zaken spelen vaker.
Leden die zich aangesproken voelen om zich af en toe eens te verdiepen in het milieu van hun
eigen leefomgeving zijn van harte welkom. Een mailtje naar
info@belangenverenigingzesgehuchten.nl is voldoende.
Uiteraard bent u op een van de commissievergaderingen van harte welkom om kennis te
nemen van de aanpak van de diverse onderwerpen.
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Projectgroep buigt zich over
dreigende sluiting zwembad
De dreigende sluiting van zwembad ‘De Smelen’ – een belangrijke voorziening voor Geldrop
en onze wijk – heeft de Belangenvereniging Zesgehuchten doen besluiten de projectgroep
‘De Smelen’ op te richten.
De gemeenteraad besloot afgelopen voorjaar de subsidie aan het zwembad per 31 augustus
2016 te beëindigen. Omdat de subsidie substantieel bijdraagt aan de exploitatie van het
zwembad, dreigt sluiting. Aangezien het bad geografisch en maatschappelijk deel uitmaakt
van onze gemeenschap, voelen wij als Belangenvereniging Zesgehuchten hierin een
bijzondere verantwoordelijkheid.
Daarom heeft de BZ de projectgroep ‘de Smelen’ opgezet met als taakstelling:
1. Zo mogelijk behouden van het zwembad in de huidige vorm.
2. Het bezien van mogelijke alternatieven, samenwerkingsverbanden, nieuwbouw etc.
3. Na een eventuele sluiting participeren in de herontwikkeling van het gebied
(bestemmingsplan e.d.).
Om een zo breed en objectief mogelijk beeld te krijgen voerde de projectgroep als eerste een
gesprek met de verantwoordelijk wethouder, Ton Steenbakkers, en de gemeentelijke
sportambtenaar Vermeulen. Dat vond op 27 augustus jl. plaats. De wethouder gaf van zijn
kant zoveel mogelijk openheid van zaken. Maar omdat ieder verhaal twee kanten heeft, wil
de projectgroep zich ook door de eigenaar van het bad, de firma LACO, laten informeren. Dit
gesprek vindt nog deze maand (oktober) plaats.
In de gemeenteraadsvergadering van 22 september jl. werd besloten om een onafhankelijk
onderzoeksbureau in de arm te nemen. Dat gaat nog in 2015 onderzoek doen naar mogelijk
toekomstige zwembadvoorzieningen in de kern van de gemeente Geldrop-Mierlo.
De projectgroep zal de ontwikkelingen nauwlettend volgen en daar waar nodig haar stem
laten horen. Wordt vervolgd!

SlimWonen+: boost geven aan
energie besparen en -opwekken
De energiecoöperaties Morgen Groene Energie, Best Duurzaam en Waalre Energie Lokaal
hebben samen de Coöperatie SlimWonen+ opgericht. Het doel: via regionale bedrijven
energieproducten aanbieden aan particuliere woningeigenaren om energiebesparing en
energieopwekking in onze gemeenten een ‘boost’ te geven. De gemeenten Geldrop-Mierlo,
Best en Waalre ondersteunen dit initiatief actief. Zie website www.slimwonenplus.nl. Via
deze site wordt u begeleid om uw woning te verduurzamen door met betrouwbare
leveranciers in zee te gaan. De leveranciers worden gekozen op basis van een checklist
opgesteld door de energiecoöperaties.
Duurzaamheidslening
Om een duurzame gemeente te worden én vanwege de opdracht van de rijksoverheid om in
2050 alle huizen energieneutraal te hebben, heeft Geldrop-Mierlo diverse initiatieven
ontplooid. Een ervan is dat de gemeente een duurzaamheidslening in het leven heeft
geroepen om diverse energiebesparende activiteiten voor uw eigen woning te financieren.
Zie www.geldrop-mierlo.nl onder duurzaamheidslening voor voorwaarden en voor welke
activiteiten.
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Dunne film scoort 10% hoger
in vergelijking zonnepanelen
In de eerste helft van dit jaar heeft een aantal bewoners van Zesgehuchten zonnepanelen
laten installeren. Zoals toegezegd, hebben wij de opbrengsten van deze systemen (vier) een
aantal maanden gevolgd – en vergeleken met al wat langer geïnstalleerde systemen. Van
deze vier zijn er drie van het type ‘dunne film’, één bestaat uit het traditionele silicium; bij de
al langer geïnstalleerde systemen gaat het om het silicium-type. De vergelijking heeft
aangetoond dat onder dezelfde omstandigheden de dunne-film systemen een
meeropbrengst van circa 10% hebben ten opzichte van de traditionele. Daarnaast hebben we
vastgesteld dat de opbrengst hoger is dan vooraf berekend; dat is te danken aan relatief veel
zonnige dagen in de meetperiode.

Aanrader: themabijeenkomsten
over ‘Laten we ouderen vallen?
Onder het motto ‘Laten we ouderen vallen?’ houdt de Stichting Senioren-belangen GeldropMierlo twee themabijeenkomsten. De eerste op 5 november in De Vliegert, Heer van
Rodestraat 109a in Mierlo; de tweede op 12 november in Het Ontmoetingscentrum van
Rabobank Dommelstreek, Laan der Vier Heemskinderen in Geldrop.
Volgens de stichting zijn er meer dan genoeg redenen om bij dat probleem stil te staan.
Citaat: ‘Immers, vallen is geen ongelukje meer, maar behoort tot het grootste
gezondheidsprobleem van senioren. In 2013 zijn bijvoorbeeld 40.000 mensen naar aanleiding
van een val opgenomen in een ziekenhuis. Iedereen kent wel iemand in zijn omgeving die wel
eens vanwege een gebroken heup of hoofdletsel opgenomen is geweest. In samenwerking
met deskundigen van het St. Anna ziekenhuis proberen wij u in deze bijeenkomsten bewust
te maken van de valrisico’s en wat u daar zelf aan kunt doen om dit te beperken.’
Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor senioren en mantelzorgers. Ontvangst vanaf 10 uur,
aanvang programma om 10.30 uur. In het ochtendprogramma wordt u meegenomen in de
problematiek van het vallen. Om 12.00 uur wordt een lunch aangeboden, waarbij u met uw
tafelgenoten over een en ander van gedachten kunt wisselen. Na de lunch, is er tot circa
14.30 uur een praktisch advies- en testprogramma, waaraan u zelf mee kunt doen.
De deelname is gratis. U kunt zich aanmelden/inschrijven via:
E-Mail: lilo2@upcmail.nl of via het telefoonnummer: 0492-662897.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende (alle op dinsdag):
Bestuur: 27 oktober, 24 november, aanvang 20.00 uur.
Commissie verkeer: 8 december, aanvang 20.00 uur.
Commissie algemene zaken: 1 december, aanvang 19.30 uur.
Commissie milieu: 1 december, aanvang 20.30 uur.
De vergaderingen worden gehouden in het verenigingslokaal aan het Tournooiveld 10
(ingang Rederijkerstraat). U bent altijd welkom een vergadering bij te wonen.
De Belangenvereniging Zesgehuchten
voor en door de bewoners van Zesgehuchten

