
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Kleinwijk 
 
Datum: Woensdag 4 maart 2015 
Aanwezig: Tjerk de Laat (brandweer), Ton Willemse, Michael van Creij (wijkagent) en 
 Jossien Bouter (gemeente Bernheze)  
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Dagschouw aanvang 11.30 uur 
 
Over het algemeen oogt het bedrijventerrein schoon, heel en veilig.  
 
Waardsestraat 
- Op de hoek tegenover Heerkens groenten en fruit staan borden voor het fietspad. Deze zijn 
erg vuil. Daarnaast staat een grijs kastje hierop staat graffiti en het kastje is vuil. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
- Lantaarnpaal 15 staat scheef 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Oude Ros 
- Bij nummer 5 ligt veel buitenopslag, ook bij aangrenzende panden. Aandachtspunt voor 
volgende schouw. 
 
Ingang bedrijvenweg 
- Er staat graffiti op het grijze huisje. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Noorderbaan 
- Brandkraan 1135 ligt omver. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Algemeen 
Wie controleert de brandkranen op het bedrijventerrein? 
Jossien vraagt het na bij de gemeente. 
 
Punten uit de schouw van 27 november 2014 
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 nieuwsbrief van december 2014 is hier aandacht aan besteed. 



 
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. 
4 maart 2015: 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. 
4 maart 2015: Bomen zijn gesnoeid. 
 


