
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Kleinwijk 
 
Datum: Woensdag 13 april 2016 
Aanwezig: Wim van der Heijden (voorzitter), Tjerk de Laat (brandweer), Michael van Creij 

(wijkagent), Jossien Bouter (gemeente Bernheze), Ton Willemse, Geert 
Hermes  

Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Avondschouw 14 november 2016 aanvang 18.00 uur 
 
Bij de ingang van het bedrijventerrein aan de Noorderbaan ligt veel zwerfafval.  
 
Lantaarnpaal nr. 15 staat scheef. 
 
De borden naar het fietspad bij de Vendelweg zijn erg smerig. 
 
Oude Ros nummer 9; van wie is dit pand? De werkgroep heeft bij eerdere schouwen reeds 
geconstateerd dat er veel opslag tussen nummer 9 en nummer 11 ligt, dit oogt rommelig en 
kan brandgevaarlijk zijn. 
 
 
Dagschouw 13 april 2016 aanvang 16.30 uur 
Over het algemeen valt op dat het terrein schoon en opgeruimd oogt. 
Aandachtspunt voor de gemeente: schoonmaken van de elektriciteitshuisjes en 
straatnaambordjes. 
 
Parkeerproblemen  
Uit de enquête kwam naar voren dat de openbare parkeerplaatsen veel gebruikt worden voor 
carpoolen. Tijdens de schouw was hier geen sprake van, alsook niet voorafgaand aan de 
vergadering. De werkgroep is van mening dat de parkeerplaatsen die er zijn voldoende 
ruimte bieden tot normaal gebruik, maar ook voor carpoolers. Er worden geen extra 
maatregelen op in gezet. 
 
Waardsestraat 
Op het elektriciteitskastje tegenover Heerkens zit graffiti. En het kastje is erg smerig. 
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente. 
14 november 2016: Enexis is de beheerder van deze elektriciteitskastjes. Zij geven aan 
deze niet schoon te maken. Uitzondering is wanneer er aanstootgevende tekst of 
afbeeldingen op de huisjes zijn aangebracht. 
 
Oude Ros 
Een bepaalde tijd van het jaar veroorzaken de bomen hier overlast door een soort “plak” die 
zij afscheiden. Dit is een extra aandachtspunt voortkomend uit de enquête 1-meting eind 
2015. 
De takken van de bomen hangen laag, ook nu zij nog kaal zijn. Deze moeten gesnoeid 
worden. Kan snoeien tevens een oplossing bieden tegen de plak? 
Jossien vraagt het na bij de betreffende afdeling van de gemeente. 
14 november 2016: het snoeien van bomen heeft geen invloed op het afgeven van plak 
door de bomen. Deze plak wordt veroorzaakt door luizen in de bomen. Mogelijke 
oplossing is het uitzetten van lieveheersbeestjes in de bomen.  
 
 
 


