
1 
 

SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd 
 
Datum: dinsdag 10 november 2015 
Aanwezig: Wim van der Heijden (voorzitter), Wim Kluessjen (wijkagent Heesch),  

 Erik Thijssen (brandweer), Harold van Munster, Harm Peters, Marc Leijen en 
Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze) 

Afwezig: Anthony van Bakel 
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Avondschouw 10 november 2015 start 18.00 uur 
Opvallend punt tijdens de schouw: veel lantaarnpalen stuk 
 
Vinkelsestraat 
Stand van zaken vergunning Houthandel Verstegen navragen bij gemeente. 
 
Nieuwstraat 
Lantaarnpaal 2 is stuk 
 
Er is gedeeltelijk verharding langs de weg aangebracht, zodat auto’s niet meer in de berm 
parkeren. Was punt van aandacht uit de 2-meting. 
 
Kruishoekstraat 
Bord kvo-b is verzakt 
 
Kruising Zoggelsestraat/Kruishoekstraat gevarenlicht kapot. 
 
Lantaarnpaal nr. 2 is stuk 
 
Zoggelsestraat 
Lantaarnpaal 1 en 6 zijn stuk 
 
Cereslaan 
Lantaarnpalen 23, 53, 56 en 57 zijn stuk 
 
Inrit Cereslaan bij Estepe: Bord parkeerverbod vrachtwagens verdwenen 
 
 
Punten uit dagschouw 3 maart 2015 start 15.30 uur 
Over het algemeen ogen de terreinen schoon, heel en veilig en worden de eigen terreinen 
van ondernemers goed bijgehouden. 
 
Zoggelsestraat 
Wortels van bomen komen steeds verder en hoger in het wegdek. Wegdek scheurt en is 
beschadigd hierdoor. Verkeer gaat meer midden op de weg rijden wat gevaarlijke situaties 
oplevert. 
Suzanne bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente. 
10 november 2015: Situatie ongewijzigd. Gemeente geeft aan hier niets aan te kunnen 
doen. 
 
Cereslaan 
Het kruispunt Bosschebaan/Kruishoekstraat levert met name in de spits gevaarlijke situaties 
op. Verkeer uit de Kruishoekstraat heeft slecht zicht op het fietspad komende van de 
Cereslaan. De wijkagent heeft reeds gepost tijdens de spitsmomenten om de situatie te 
analyseren. 
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Nadat verkeer van de parkeerplaats van de Rabobank de Cereslaan op draait, zijn geen 
parkeerverbod borden zichtbaar. Hierdoor staan op dat stuk aan de linkerkant auto’s 
geparkeerd ondanks het verbod. Voorstel om hier een gele strook (parkeerverbod) aan te 
brengen. 
Suzanne pakt het op met de betreffende afdeling van de gemeente. 
10 november 2015: gele strook is aangebracht. 
 
Hoek Cereslaan bij Mc Donalds. Lantaarnpaal staat scheef en gedraaid. Tevens is het bordje 
met verwijzing naar de huisnummers aldaar verdwenen. 
Suzanne geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
10 november 2015: bordje met huisnummers niet aangetroffen 
 
Middelste Groes 
Bij Pennings pvc groothandel ligt veel materiaal langs en om het pand. Aandachtspunt voor 
de volgende schouw. 
10 november 2015: Er is een opslagcontainer geplaatst. Oogt nu opgeruimd.  
 
Langs het pand van Smits Truck Company ligt braakliggend terrein. Hierop worden de 
vrachtwagens in onderhoud geparkeerd. Oneigenlijk gebruik van het perceel. 
10 november 2015: situatie ongewijzigd. De wijkagent neemt contact op met 
betreffende ondernemer. 
 


