
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel 
 
Datum: maandag 2 maart 2015 
Aanwezig: Wim van der Heijden (voorzitter), Jossien Bouter (gemeente Bernheze), Loek 

Snijders (politie), Tjerk de Laat (brandweer), Theo Jacobs, Dennis van 
Zutphen, Rita van Beek, Harm van de Ven, Rob van de Berg  

Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Dagschouw 2 maart 2015 start 15.15 uur 
 
Algemene indruk van het bedrijventerrein is dat het schoon, heel en veilig is en netjes wordt 
bijgehouden door alle partijen. 
 
Inventarisatie leegstand: 
- Pand aan Dageraad 15 staat gedeeltelijk leeg.  
- Pand aan de Retselseweg 11 staat achter leeg en een gedeelte van de nieuwbouw. 
- Pakhuys 35 aan de Morgenstond 35 staat gedeeltelijk leeg. 
- Morgenstond 8b staat leeg. 
- Morgenstond 17 staat leeg. 
- Nishut aan de Morgenstond staat leeg. 
- Brouwersstraat 27 staat achterin leeg 
- Brouwersstraat 29 staat leeg. 
 
Op Dageraad 8 wordt de bovenverdieping bewoond door polen. 
 
Op de Morgenstond 43 bij V&S Authentiek bouwen wordt veel hout achter het hek 
opgeslagen. Voor nu nog geen brandgevaarlijke of inbraak gevoelige situatie. Als extra 
aandachtspunt meenemen tijdens de schouw in november. 
 
De berm langs de Dodenhoeksestraat is aan beide zijden erg slecht. Levert gevaarlijke 
situaties op. 
Jossien bespreekt dit met de betreffende afdeling van de gemeente Bernheze. 
 
 
Avondschouw 5 november 2014 
 

 De brandkraan op het braakliggende terrein tussen De Morgenstond 37 en 41 is 

gerepareerd en er is een betonblok bijgelegd. De ondernemers zijn echter bang dat in het 

voorjaar de brandkraan opnieuw onder het gras verdwijnt en omver gereden wordt. 

2 maart 2015: er is een groen hekje om de brandkraan geplaatst. 

 Na werkzaamheden aan de Dodehoekstraat en het dichtgooien van de greppel hierdoor, 

is een sluiproute ontstaan tussen De Morgenstond en Dodenhoeksestraat over 

braakliggend terrein. Kan deze greppel weer opengemaakt worden om de sluiproute te 

blokkeren?  

2 maart 2015: de greppel is open gemaakt. 

 Fietspad Eikenhoek – De Morgenstond. Het bord voor de fietsers staat (nu al) een beetje 

verstopt achter een schutting en in het voorjaar waarschijnlijk helemaal als de bomen 

weer blad krijgen. Ook het bord voor het verkeer is niet heel goed zichtbaar. Vraag: 

kunnen er felgekleurde zuilen komen, zoals aan de Torenstraat? 

2 maart 2015: Er moet nog gesnoeid worden. Vraag omtrent gekleurde zuilen staat 

nog open. 

 Wat doet de gemeente aan illegale bewoning van Poolse medewerkers? 

2 maart 2015: gemeente heeft hierin geen actieve rol. 


