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SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd 
 
Datum: dinsdag 2 september 2014 
Aanwezig: Jack van der Dussen (voorzitter), Wim Kluessjen (wijkagent Heesch),  
 Erik Thijssen (brandweer), Anthony van Bakel, Harold van Munster,  
 Harm Peters en Jossien Bouter (gemeente Bernheze) 
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Punten uit schouw 18 februari 2014 
 
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. 
2-9-2014 lantaarnpaal staat recht 
 
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. 
2-9-2014 bord met bewegwijzering en huisnummers is aan de lantaarnpaal bevestigd. 
 
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. 
2-9-2014 Er komt een parkeerverbod d.m.v. een gele streep voor de beide toeritten. 
Parkeerverbod is van toepassing aan de straatzijde waar de bedrijven gevestigd zijn. 
 
Middelste Groes 
Bij van Erp staan containers langs het hek wat zorgt voor een onveilige situatie. Bedrijf is 
failliet. 
2-9-2014 Situatie is onveranderd. 
 
Kruishoekstraat 
Knipperlicht bij gevaarlijke kruising Zoggelsestraat/Kruishoekstraat is stuk. (Komend vanaf 
de Bosschebaan) 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente 
2-9-2014 knipperlicht is gemaakt 
 
Meerweg 
Houthandel Verstegen heeft aangegeven de schutting/afrastering te willen verhogen.  
Jossien vraagt de status/stand van zaken na.  
2-9-2014 in juli is een vergunningsaanvraag ingediend door Verstegen, deze is in 
behandeling bij de gemeente. 
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Avondschouw start: 20.45 uur 
 
Vinkelsestraat 
Hoek Vinkelsestraat/Nieuwe Erven.  
- Hier vestigt TomCars. Perceel wordt opgeruimd en er is een nieuw hekje omheen 
geplaatst. Op het terrein staat een rode unit welke als tijdelijk kantoor dienst doet. 
- Op de andere hoek staat veel onkruid, het bord van kvo-b is minder goed zichtbaar. 
Van Munster zorgt voor het verwijderen van het onkruid. 
 
Kruishoekstraat 
Inrijdend vanaf de Vinkelsestraat. 
Er is een klacht binnengekomen bij de werkgroep over de plaats van het bord van kvo-b. 
Zoals het nu staat belemmerd het het zicht op het tegemoet komend verkeer. 
De gemeente heeft toegezegd het bord naar voren te verplaatsen, bij lantaarnpaal 37 is een 
goede plek hiervoor. 
Jossien meldt het aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Cereslaan 
De hekken bij de Rabobank zijn nog open. Er zijn nog mensen aanwezig. Na half tien wordt 
het terrein door een beveiligingsbedrijf afgesloten. 
 
Voor het pand van van Bakel staat een bord met parkeerverbod voor vrachtwagens. Dit bord 
is verdraaid en niet meer leesbaar. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
De laurierhaag voor de panden van van Bakel en Orca moet lager gesnoeid worden. Het 
belemmert het zicht. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Oprit Cereslaan bij ESTEPE. Hier is een lantaarnpaal stuk van de ANWB. 
Jossien geeft het door. 
 
Mostako Staalbouw heeft aan de zijkant van het pand een open opslag mogelijkheid. Om dit 
veiliger te maken, zou het hek wat de ruimte achter het pand afsluit, naar voren geplaatst 
moeten worden. De wijkagent heeft dit met de eigenaar besproken. 
 
De opslag van PEMA plastics ligt tegen de erfgrens van de andere ondernemers aan. De 
opslag is brandgevaarlijk.  
Op het erf van PEMA ligt veel rommel/afval/pallets langs het hek. 
 
Bij Karwei liggen aan de zijkant een aantal pallets naast een container. Geeft onveilige 
situatie. Er is een container beschikbaar voor hout. 
 
Broekhoek 
Parkeeroverlast in deze wijk is aangepakt door het plaatsen van twee borden bij 
parkeervakken en het bekeuren van foutparkeerders. Dit blijft onder de aandacht van de 
wijkagent. 
 
Middelste Groes 
Lantaarnpaal nummer 6 is stuk. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Bij van Herpen is buiten geen opslagmogelijkheid. Hierdoor ligt er veel bouwmateriaal langs 
het hek. Dit oogt rommeling. 
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Voorste Groes 
Doodlopend stuk wat bestemd is als fietspad. Hier is aan het einde van het fietspad de 
mogelijkheid voor auto’s om langs de hekken af te rijden en de Cereslaan op te rijden 
gecreëerd. Hier was een sleuf waardoor auto’s hier niet langs konden.  
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Over het algemeen ogen de bedrijventerreinen schoon en opgeruimd en zijn er geen 
bijzonderheden geconstateerd. 
  


