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Dit infobulletin licht inwoners van Zesgehuchten in over de aktiviteiten van de
Belangenvereniging Zesgehuchten
Bezoek website van BZ
We hebben het al eerder gemeld: de BZ zit tegenwoordig op Internet. Ons adres ziet u in het
briefhoofd vermeld. Wij zien onze site als een extra mogelijkheid om met onze achterban te
communiceren. Natuurlijk hopen wij dat er meer en meer van deze mogelijkheid gebruik
wordt gemaakt. De eerste vragen staan achteraan in dit infobulletin opgenomen.
Record aantal leden
De belangenvereniging gaat de nieuwe eeuw in met meer leden dan ooit. Onlangs werd de
grens van 1500 betalende leden -of beter: voordeuren- overschreden. De BZ begon in 1989
met welgeteld 300 leden en is sindsdien jaar na jaar gegroeid. Dat is goed, omdat een grote
vereniging een grote vuist kan maken. En voor bestuur, commissies en andere actieve leden is
het een stimulans om zich te blijven inzetten voor de belangen van Zesgehuchten. Voor uw
belangen.
Wethoudersoverleg
Het bestuur van de BZ heeft in september weer tal van wijkaangelegenheden besproken met
de wethouders. De berichten die met een ster (*) zijn gemerkt zijn ontleend aan dit overleg.
* Werkzaamheden in Koninginnebuurt
De leibomen langs het pleintje in de Koninginnebuurt worden binnenkort gesnoeid en er ligt
een plan om het pleintje fietsvrij te maken. Als alles mee zit, gebeurt dit volgend jaar, tegelijk
met de aanleg van een verkeersplateau op de kruising Koninginnestraat-Prinsessestraat.
Bloembakken op het pleintje worden toegestaan, maar moeten door de wijkbewoners zelf
bekostigd worden. Voor meer speeltoestellen is geen budget en voor extra bomen is geen
ruimte. Leibomen aan de westzijde zijn erg duur en de bomen zouden veel licht wegnemen in
de huizen aan die zijde van het pleintje.
* Verbeteringen in Bronzenwei
De gemeente gaat iets doen aan het gevaarlijke fiets-/voetpad langs de Beekloop in de
Bronzenwei. Het pad loopt erg dicht langs de - gedeeltelijk verzakte - walkant van de
Beekloop. Vooral voor kinderen is dat gevaarlijk. Ook aan een opknapbeurt van de slecht
onderhouden groenstrook annex hondenuitlaatgebied tussen Winnensland en Hoeveland wil
de gemeente iets doen. Het is niet de bedoeling deze strook aan bewoners te koop aan te
bieden. Op Winnensland heeft de gemeente twee verkeersdrempels in petto.
* Uitbreiding verkeersvoorzieningen Genoenhuis
In de Arwen worden, nabij het speelterrein, nog dit jaar twee verkeersdrempels aangelegd.
Verder wordt momenteel onderzocht of het aantal parkeerplaatsen in de Ori, Bombur en Sam

Gewissies moet worden uitgebreid. Ook het parkeertekort in Elrond en Frodo is in studie.
* Beekweide wordt veiliger
De gemeente wil meewerken aan het verlichten en verharden van een aantal paden op de
Beekweide. De BZ denkt dat de veiligheid en de bereikbaarheid daarmee gediend zijn. Het
pad van de 'rotonde' naar de flats en de paden aan de 'kopse' kanten van de flats worden nu
verhard en verlicht.
* Toch fietspad aan zuidkant Gijzenrooiseweg
Zoals iedereen heeft kunnen zien en merken, is inmiddels een begin gemaakt met de aanleg
van het ontbrekende stuk fietspad Eindhovenseweg-Rielsedijk. De BZ gaf al in 1989 de
noodzaak van het fietspad aan, maar de gemeente wees dat toen nog van de hand. Beter ten
halve gekeerd dan ten hele gedwaald zullen we maar zeggen..
* Station-plan is lange-termijn zaak
De plannen om het gebied rond het station te ontwikkelen zijn geenszins van de baan.
Structon, de projectontwikkelaar van de Nederlandse Spoorwegen, is wederom bezig een plan
te bedenken. Volgens de gemeente zal het echter nog geruime tijd duren voor duidelijk is wat
die plannen zijn, laat staan voor de eerste spade de grond ingaat.
* Reconstructie Eindhovenseweg duurt zeven maanden
De reconstructie van de Eindhovenseweg nadert met rasse schreden. De gemeente moet nog
wat grond verwerven en er zullen nog enkele akoestische metingen worden verricht. De
reconstructie-werken gaan naar schatting zeven maanden duren. Een hele poos, maar dan
hebben we ook wat..
* Algemeen
De BZ heeft de navolgende zaken onder de aandacht gebracht:
- Verkiezingsborden zijn vandalisme-gevoelig en horen daarom niet thuis op plaatsen waar
veel jeugd is. Het P.J. Zweegersplein in de Bronzenwei is daar een voorbeeld van.
- Er is te weinig te doen voor de oudere jeugd. De wethouders verzekerden ons dat de
gemeente bezig is met een plan van aanpak, dat binnenkort aan de raad wordt voorgelegd.
- De BZ heeft aangedrongen op snelle en goede invoering van vervoer op maat.
Geen geld voor sportzaal annex soos
De gemeente blijft erbij dat er geen geld is voor een sportzaal annex jeugd- en ouderensoos
bij de Ganzebloemschool in Genoenhuis. De BZ vindt die redenering te simpel en wijst erop
dat het hier gaat om een basisvoorziening voor de wijk. In heel Genoenhuis is geen
ontmoetingsruimte voor ouderen en jeugd. De aula van de school is ongeschikt en het
Gemeenschapshuis wordt commercieel uitgebaat. Een sportzaal annex soos zou uitkomst
kunnen bieden: zowel de school als jongeren en ouderen kunnen daar gebruik van maken.
De gemeente wil geen afdoende vervoersregeling treffen voor het vervoer van kinderen van
de Ganzebloemschool naar en van de gymzaal.
Naar verluidt is ook de politie tot de conclusie gekomen dat de fietsroute naar gymzalen

elders onveilig is.
Nieuwe 'aanslag' op Rielsedijk
De gemeente heeft er andermaal bij de provincie op aangedrongen woningbouw op het laatste
landelijke stukje Rielsedijk toe te staan. Het betreffende stukje wordt al geruime tijd verpest
door hekwerken die vooruitlopen op die beslissing. In principe zijn die hekken illegaal, maar
hangende de procedure rond het bestemmingsplan 'Buitengebied' gedoogt de gemeente dit. De
BZ is een verklaard tegenstander van verdere bebouwing aan een van de laatste
landelijke straten in het buitengebied. In eerdere instantie stelde de provincie ons in het gelijk.
Het verbaast ons dan ook dat de gemeente een en ander nu toch weer lijkt te willen oprakelen.
De BZ vindt dat het eerder besluit gerespecteerd moet worden, dat er niet weer tijd en geld
gestoken moet worden in hernieuwd onderzoek en dat de hekwerken moeten verdwijnen.
Supermarkt in Genoenhuis wordt minder hoog
De gemeente heeft besloten dat de supermarkt in Genoenhuis minder hoog wordt dan
aanvankelijk was gepland: een bouwlaag gaat er in ieder geval af. Dat is de uitkomst van een
voorlichtingsavond over de supermarkt-in-wording. Op deze avond kwamen veel bezwaren
tegen het hoge en massieve bouwwerk op tafel. Omwonenden zien het gebouw als een
aanslag op hun woongenot. De betrokken wethouder zegde toe nog eens met de direct
omwonenden te gaan praten. Het plan zal op zijn vroegst in november in een
commissievergadering aan de orde komen.
BZ duikt in herrie door rijksweg A67
De BZ dringt er bij de gemeente op aan iets te doen aan de geluidshinder die bewoners van
Genoenhuis ondervinden van de rijksweg A67. De gemeente heeft enige tijd geleden twee
metingen (van 14 minuten elk) laten verrichten. Deze gaven aan dat de geluidsoverlast de
voorkeursgrenswaarde weliswaar overschrijdt, maar dat deze waarde slechts van toepassing is
voor woningbouw die zich binnen een afstand van 400 meter van een rijksweg bevindt. Dat
een dergelijk geluidsniveau ten koste gaat van woongenot is niettemin duidelijk. Bovendien is
er iets aan te doen: langs een deel van de rijksweg ontbreken geluidsschermen en ook is het
wegdek nog niet helemaal in het -minder herrie veroorzakende- zeer open asfaltbeton
(ZOAB) uitgevoerd. Mogelijkheden om de herrie te beperken zijn dus aanwezig, en moeten
gegrepen worden.
Hertogenlaan ongeschikt als verkeersader
De BZ vindt drie hoofdverkeersaders in Zesgehuchten voldoende. het gaat dan om de
Eindhovenseweg, de Gijzenrooiseweg en het Emopad. De rest van Zesgehuchten kan dan
verblijfsgebied worden. Wel zo veilig en plezierig. De gemeente wil ook de Hertogenlaan
voorlopig als verkeersader bestempelen. Dat stuit op veel weerstand en is volgens ons ook
niet nodig. Bent u het met ons eens of oneens. Wij zijn benieuwd naar uw reacties, schriftelijk
of via
Internet.
Bezorgers infobulletin gezocht
We kunnen nog bezorgers van het infobulletin gebruiken. Hebt u zo'n zes maal per jaar een

half uur beschikbaar om dit te doen? Dan graag een telefoontje naar ons secretariaat. Bij
voorbaat dank hiervoor.
Viaduct onneembare barriere voor rolstoelers
De commissie Verkeer van de BZ heeft de gemeente schriftelijk gevraagd de voetpaden onder
het viaduct over Hoog Geldrop toegankelijk te maken voor rolstoelers. In de plannen voor de
reconstructie waren verlaagde trottoirbanden opgenomen, maar ergens op de gemeente zijn
die verdwenen. De gemeente is op de hoogte, maar is niet van plan die fout recht te zetten.
Wij kregen te horen dat we maar een briefje moesten schrijven. Dat hebben we dus gedaan...
Parkeren Tarweland
- Onderzoek heeft uitgewezen dat er in de omgeving Tarweland in de Bronzenwei voldoende
parkeerplaatsen zijn. Wij zijn daarom geen aanleiding op dit punt activiteiten te ontplooien.
Vergaderdata
De eerstvolgende vergaderingen zijn de navolgende: bestuur: 11 november, commissie
milieu: 18 november, 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.
Reacties gevraagd
Graag roepen wij u op om via Internet, e-mail adres: bvzesgehuchten@wxs.nl, (een van) de
volgende vragen te beantwoorden:
1. wat is, vindt u, de meest ideale hoofdverkeersader door Zesgehuchten?
2. heeft u last van geluidsoverlast door de rijksweg A67 (Eindhoven-Venlo) en wilt u dat daar
wat aan gedaan wordt?
3. wat kan de belangenvereniging voor u betekenen?
Zit u nog niet op Internet? Schrijf ons dan op ons secretariaatsadres of neem contact op met
een van onze bestuurs- of commissieleden.

De Belangenvereniging Zesgehuchten
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