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Informatieavond over energiebesparing en alternatieve energie
Op 31 oktober organiseren wij een avond over bovengenoemde onderwerpen in de
nutbasisschool De Ganzebloem, aan de Saruman. Aanvang 20.00 uur. Mevrouw Kirkels,
verbonden aan het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) zal onder andere
bijzonderheden over energieverbruik en besparingsmogelijkheden nader toelichten. De
heer Klomp zal de mogelijkheden van wind- en zonne-energie bespreken en daarnaast
vertellen wat collectieve groepen zoals energiecorporaties op dat vlak (kunnen) doen. U
bent van harte welkom.
Nieuwe buurtbrigadier
In de vergadering van mei hebben wij afscheid genomen van Joris Boumans. Bij de laatste
reorganisatie is hij als velddeskundige overgeplaatst naar Eindhoven om zich meer met
beleidsmatige zaken bezig te houden. De functie van buurtbrigadier wordt nu ingevuld door
Bart Verhoeven. Hij is eerder werkzaam geweest in de gemeente Waalre.
Verbeteringen aan Papenvoort, Schaarland-Zomerland
De reconstructiewerkzaamheden op Papenvoort zijn achter de rug. Het is een echte
verbetering. De afstelling van de verkeerslichten bij het kruispunt van de Eindhovenseweg
met Papenvoort is ook onderhanden genomen.
Verder is recentelijk de kruising Schaarland en Zomerland duidelijk verbeterd. De
voorrangsregels zijn nu voor iedereen goed zichtbaar en de vervelende drempels zijn
aangepast. Hopelijk komt dit de veiligheid van alle verkeersdeelnemers ten goede.
Is repaircafé haalbaar?
We leven in een maatschappij waarin veel goederen die nog bruikbaar zijn weggegooid
worden. Zo belanden elektrische apparaten met makkelijk te verhelpen gebreken nogal
eens op de vuilstort. Enerzijds leidt dit tot onnodig verbruik van kostbare grondstoffen en
belasting van het milieu. Anderzijds zijn wij een dief van onze eigen portemonnee. Om dit
tegen te gaan zijn wij als belangenvereniging gestart met het onderzoeken van de
mogelijkheid om in Geldrop een Repaircafé te starten zoals er al tientallen in ons land
functioneren. Uit een eerste onderzoek blijkt, dat “Het Goed” (kringloopwinkel) overweegt
om zowel in Best als in Geldrop zo’n Repaircafé te starten. Over verdere ontwikkelingen op
dit terrein zullen wij u informeren.
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Commissie milieu zoekt voorzitter
De belangenvereniging kent een aantal commissies, die worden bemenst door actieve en
betrokken wijkbewoners en een aantal bestuursleden van de vereniging.
Voor de commissie milieu zoekt de belangenvereniging een voorzitter. Haar/zijn taken zijn
het leiden van de commissievergaderingen en het in overleg samenstellen van de agenda
voor de bijeenkomsten. De commissie vergadert gemiddeld vier maal per jaar op een
donderdagavond. Voelt u zich aangesproken, of wilt u meer informatie? Wendt u zich dan
tot Hans Timmermans; jhtimmermans@onsbrabantnet.nl. Hij zal u graag alle informatie
verstrekken.
Proef met buurtbus
Zoals u wellicht in de dag- en weekbladen heeft gelezen, gaat er in Geldrop en Mierlo een
buurtbus rijden. Dit is een proef voor de duur van 2 jaar. De start staat gepland voor 16
december 2013. De exacte halteplaatsen moeten nog vastgesteld worden. De route zal in
ieder geval via Papenvoort en Hoog Geldrop lopen.
Idee voor nieuw logo?
De belangenvereniging bestaat 25 jaar. Dit is een goede aanleiding om allerlei zaken en
activiteiten nader onder de loep te nemen. Zo ook het logo van de belangenvereniging. Voor
velen is het een nietszeggend wapenschild. Misschien wat ouderwets, oubollig. Het bestuur
vraagt u dan ook om mee te denken en uw creatieve talenten aan te spreken om te komen
tot een nieuw, eigentijds logo. We zijn vol verwachting en laten ons graag verrassen. U kunt
uw idee(ën) schriftelijk of via ons e-mailadres inbrengen. Voor het beste idee is een prijs
beschikbaar.
Tip om te besparen op Ons Brabantnet
Vele bewoners in de wijk zijn meteen vanaf de start in Geldrop abonnee geworden van
kabelmaatschappij Ons Brabantnet. U heeft allen in de afgelopen tijd een brief ontvangen
over een wijziging in de betaling van het abonnement. Daar kunnen wij als
belangenvereniging weinig tegen in brengen. Toch willen wij u op een
besparingsmogelijkheid wijzen. Als u van begin af aan een doorlopend abonnement op Ons
Brabantnet heeft, zou u dit telefonisch (040-7807800) kunnen opzeggen en u direct daarna
weer opnieuw kunnen abonneren voor een jaar. Dit kan u een korting van een paar euro tot
tientallen euro’s opleveren, afhankelijk van uw abonnement.
BZ-bestuur herkozen, contributie blijft € 2,27
De zittende bestuursleden zijn allen voor een nieuwe periode van één jaar herkozen. De
contributie is ook dit jaar gehandhaafd op € 2,27. Oftewel 5 oude guldentjes waarmee de
Belangenvereniging Zesgehuchten 25 jaar geleden ook begon!
Bestuursvergadering
De vergaderingen van de belangenvereniging zijn openbaar. Wilt u de volgende
bestuursvergadering bijwonen, dan bent u welkom op donderdag 26 september 2013 om
20.30 uur, Tournooiveld 10 (ingang Rederijkerstraat).
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