
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Kleinwijk 
 
Datum: donderdag 27 november 2014 
Aanwezig: Jack van der Dussen (voorzitter), Tjerk de Laat (brandweer), Ad Heerkens, 

Geert Hermes, Marielle Hurkmans, Michael van Creij (wijkagent) en 
 Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze)  
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Avondschouw: start 18.30 uur 
 
De wekelijkse ophaalavond voor oud papier op Kleinwijk is donderdagavond. Opvallend is 
dat ondernemers het papier dicht tegen het pand aan buiten zetten, wat brandgevaarlijke 
situaties oplevert. 
 

In de eerstvolgende nieuwsbrief wijzen we 
ondernemers op deze brandgevaarlijke  
situatie en adviseren om het papier dicht aan  
de straat neer te zetten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In de incidentcijfers van de brandweer staat het incident van een containerbrand bij de 
Bumpercentrer. De container stond tegen het pand aan in een donkere hoek en is door 
uitgaande jeugd in brand gestoken. Tijdens de schouw is de locatie bezocht en de container 
is niet aangetroffen. 
 
Waardsestraat 
Begroeiing van bomen is laag. Hierdoor is onder andere lantaarnpaal 13 niet goed zichtbaar. 
Ook levert het ongemak op voor vrachtverkeer. 
Suzanne geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Tijdens de schouw zijn de aandachtspunten van 26 februari 2014 gecontroleerd. 
Onderstaand de rapportage: 
 
 
Dagschouw 26 februari 2014 start: 18.00 uur 
 
Noorderbaan 
Langs Kling brandbeveiliging liggen pallets opgestapeld tegen het hek. 
 
De pijl van de brandkraan op de Noorderbaan wijst de verkeerde kant op. 
27 november 2014: pijl wijst nu de juiste kant op. 
 
Lantaarnpaal 2 en 4 zijn stuk. 
Jossien pakt het op met de betreffende afdeling van de gemeente. 
27 november 2014: opgelost. 



 
Waardsestraat 
Lantaarnpaal 15 staat scheef. 
Jossien pakt het op met de betreffende afdeling van de gemeente. 
27 november 2014: opgelost 
 
Bij RS automobielen staat een container met papier en afval tegen het pand aan. Levert 
gevaarlijke situatie op. 
27 november 2014: Situatie ongewijzigd. De container hoort bij de ondernemer van 
18c. 

 
 
Canadabaan 
Bij ROS paardensport staat een container tegen het pand aan. Levert gevaarlijke situatie op. 
27 november 2014: situatie ongewijzigd. 
 
Paaltjes bij ROS Paardensport/Juice 
Zie notulen werkgroep kvo-b Kleinwijk d.d. 26 februari 2014. 
Zie notulen werkgroep kvo-b Kleinwijk d.d. 27 november 2014 
 
Oude Ros 
Tussen Oude Ros 7 en 9 ligt veel rommel en hout. Dit levert een brandgevaarlijke situatie op. 
Het is de ondernemers niet bekend wie in deze panden gevestigd is. 
27 november 2014: situatie ongewijzigd. Suzanne onderzoekt wat de mogelijkheden 
zijn voor de gemeente om met deze ondernemers/pandeigenaren in gesprek te gaan. 
 
Bij lantaarnpaal 11 op de oude Ros is een brandkraan gesitueerd. Deze is onzichtbaar door 
begroeiing. 
27 november 2014: opgelost. 
 


