
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd 
 
Datum: woensdag 20 november 2013 
Aanwezig: Jack van der Dussen (voorzitter), Wim Kluessjen (wijkagent Heesch), Harm  
 Peters, Anthony van Bakel, Harold van Munster, Marc Leijen en 

Jossien Kastelein (gemeente Bernheze) 
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Avondschouw start: 18.00 uur 
 
Hoek Vinkelsestraat/Nieuwstraat 
Pand op de hoek staat te koop. Omwonenden deponeren blad- en groenafval op de 
parkeerplek aldaar. Eigenaar heeft een bordje geplaatst. 
 
Vinkelsestraat 
Verlichting is goed. 
 
Zoggelstraat 
Opduwing door boomwortels. 
Bomen zijn opgesnoeid. 
 
Cereslaan 
Parkeerplaats Rabobank.  
Bij veel bezoekers is de parkeervoorziening bij de Rabobank niet voldoende. Auto’s worden 
in de Krabbenhoek geparkeerd, waardoor zicht in bochten wordt belemmerd en doorgang 
bemoeilijkt word. 
(Politie maakt hier aandachtspunt van) 
 
Verhoging tussen weg en fietspad stopt ter hoogte van Karwei, wat onveilige situatie geeft. 
Bij navraag is het volgende antwoord ontvangen: 
Op het betreffende gedeelte middenberm zonder verhoging is een haag voorzien. We 
verwachten dat deze binnenkort wordt aangeplant. 
Deze haag zal als scheiding dienen tussen rijbaan en fietspad en zal ook de fietser een 
veiliger gevoel geven. 
 
De lantaarnpaal op de hoek bij de Mac Donalds staat scheef. 
(Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. Reparatie op 11 
december) 
De bewegwijzering is hier nog niet aangepast. 
(Jossien vraagt stand van zaken na. 
10-12 Reactie van Jossien: Onduidelijk is of het om de huisnummers gaat of om de 
bedrijfsnamen die in een bord zijn geplaatst In het eerste geval (en ik denk dat het dat is), is 
het zo dat de gemeente sporadisch (bijvoorbeeld na klachten van de post) een bordje met de 
huisnummers met een pijl plaatst. 
Gaat het om de bordjes van de bedrijfsnamen, dan ligt dat bij SIOB). 
 
 
Geluidswal voor bij de bedrijven: Wie is verantwoordelijk voor het onderhoud van deze wal? 
(Jossien vraagt het na. 
10-12 reactie van Jossien: De geluidswal is van Rijkswaterstaat. Ik ga kijken hoe wij dit daar 

weg kunnen zetten.)  
 
 
 



Middelste Groes 
Lantaarnpaal nr 80 verlichting stuk. 
(Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente, reparatie 11 
december) 
 
Bosschebaan 
Lantaarnpaal 40 (tegenover Middelste Groes) verlichting stuk. 
(Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente, reparatie op 11 
december) 
 
Cereselaan fietspad richting Oss 
Ontstaat gevaarlijke situatie als het pad zich versmald. Vooral in de avond omdat er dan 
geen verlichting is. Op een bepaald punt wordt het fietspad alleen voor fietsers vanuit Oss en 
moeten fietsers vanuit Heesch oversteken naar andere zijde. Dit is niet voldoende 
aangegeven en duidelijk.  
(Politie heeft dit punt opgepakt.) 
 
Overige straten geen bijzonderheden. 


