SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd
Datum:
Aanwezig:

Notulist:

dinsdag 18 februari 2014
Jack van der Dussen (voorzitter), Wim Kluessjen (wijkagent Heesch),
Erik Thijssen (brandweer), Anthony van Bakel, Harold van Munster,
Marc Leijen, Thijs van Kessel (gemeente Bernheze) en Jossien Bouter
(gemeente Bernheze)
Mirjam van den Bersselaar

Dagschouw start: 14.00 uur
Algemeen: Is er een lantaarnpaal stuk? Geef de straatnaam en het nummer van de
lantaarnpaal door. In de winter worden deze binnen een week gerepareerd en in de zomer
binnen 2 weken.
Cereslaan
Verhoging tussen weg en fietspad stopt ter hoogte van Karwei, wat onveilige situatie geeft.
Een gedeelte van de middenberm beplanting is aangebracht, waarmee de onveilige situatie
opgelost wordt.
De lantaarnpaal op de hoek bij de Mac Donalds staat scheef.
Staat deze nog steeds of alweer scheef?
Jossien pakt het op met de betreffende afdeling bij de gemeente.
Bewegwijzering Cereslaan/Hekkesteeg
Loopt.
Navigatiesystemen noemen dit stuk van de Cereslaan nog Hekkesteeg. Hierdoor kunnen
mensen de bedrijven niet vinden. Hoe kunnen we dit oplossen? Ondervangen we dat door
de bewegwijzering aan te passen?
Jossien kijkt na hoe het is vastgelegd in de gemeentelegger.
Er staan de laatste tijd veel auto’s van carpoolers geparkeerd langs de weg. Dit zorgt voor
onveilige en onhandige situaties als er bijvoorbeeld vrachtverkeer de straat in moet.
Middelste Groes
Bij van Erp staan containers langs het hek wat zorgt voor een onveilige situatie. Bedrijf is
failliet.
Kruishoekstraat
Knipperlicht bij gevaarlijke kruising Zoggelsestraat/Kruishoekstraat is stuk. (Komend vanaf
de Bosschebaan)
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente
Hoek Kruishoekstraat/Bosschebaan: Zijkant van Meijs. Veel rommel tussen de bomen en op
de hoek. Blauwe hek ligt los op de grond.
Jack neemt hierover contact op met de eigenaar.
Meerweg
Houthandel Verstegen heeft aangegeven de schutting/afrastering te willen verhogen.
Jossien vraagt de status/stand van zaken na. Antwoord 26-3-2014: Houthandel Verstegen
heeft stukken ingediend. Wordt aan gewerkt.

Overige straten geen bijzonderheden.

