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SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd 
 
Datum: dinsdag 15 november 2016 
Aanwezig: Wim van der Heijden (voorzitter), Wim Kluessjen (wijkagent Heesch),  

 Tjerk de Laat (brandweer), Anthony van Bakel, Harm Peters, Harold van 
Munster, Marc Leijen en Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze) 

Afwezig: Jossien Bouter en Mirjam van den Bersselaar 
Notulist: Suzanne van Bruchem 
 
 
Avondschouw 15 november 2016 start 18.15 uur 
 
De Beemd 
 

 Zichtbaar is dat er op diverse plaatsen enkel gewoond wordt zonder bedrijvigheid.  

 Er zijn diverse klachten uit de enquête gekomen dat er hard gereden wordt op de 

Kruishoekstraat. Wim geeft aan dat het zinvol is om hier een snelheidsmeting te 

houden en de resultaten te vergelijken met 2 jaar geleden.  
 
Cereslaan 
 

 Uit de enquête kwam naar voren dat er in de Kruishoekstraat afval in de bermen zou 

liggen. Wim heeft hier naar gekeken maar hier gaat het om zwerfafval en geen 

dumpingen.  

 Parkeerbord in Cereslaan (voor Estepe) is weer zichtbaar. Bordje was niet meer 

zichtbaar door groen. Is na melding opgepakt.    

 In de enquête is aangegeven dat het kruisingsvlak Runstraat/Bosschebaan onveilig 

zou zijn. Hier is naar gekeken maar dit wordt niet gedeeld. Door de wegversmalling is 

het soms wat krap maar dit leidt niet tot grote problemen.   

 Bij Maascoating ligt aan de achterzijde houtafval. Qua brandveiligheid is het geen 

probleem maar het ziet er niet netjes uit.  

 Geconstateerd dat er diverse opleggers staan rondom Autoservice Heesch aan de 

Middelste Groes. Het ziet er niet netjes uit en ze staan soms hinderlijk geparkeerd 

voor andere voertuigen. Maar niet hinderlijk genoeg om altijd verbaliserend op te 

treden.  
 
Dagschouw van 24 februari 2016 start 15.15 uur 
 
Vinkelsestraat 
Houthandel Verstegen is gestart met plaatsen afrastering. 
 
Nieuwstraat 
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. 
 
Algemeen: er staan auto’s langs de weg geparkeerd maar over het algemeen in de 
aangebrachte parkeerhavens. Nu geen overlast geconstateerd door werkgroep. 
 
Kruishoekstraat 
Bord kvo-b is verzakt. 
7 maart 2016: Jossien heeft melding gemaakt bij de betreffende afdeling van de gemeente. 
 
Kruising Zoggelsestraat/Kruishoekstraat gevarenlicht kapot. 
7 maart 2016: Jossien heeft melding gemaakt bij de betreffende afdeling van de gemeente. 
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N.a.v. melding extra aandacht voor zwerfafval Mc Donalds. Er ligt veel zwerfafval, maar het 
merendeel is lege blikjes, platsic van snoep etc., anders dan afval Mc Donalds. 
7 maart 2016: Jossien heeft melding gemaakt bij de betreffende afdeling van de gemeente. 
Schoonmaakactie is direct uitgevoerd. 
11 november 2016: vuil aangetroffen rondom prullenbak. Direct melding van gemaakt 
door middel van de BuitenBeter App. 
 
Cereslaan 
Illegaal paadje bij Rabobank gemaakt door auto’s die langs Cereslaan parkeren. 
7 maart 2016: Jossien heeft melding gemaakt bij de betreffende afdeling van de gemeente. 
Er worden paaltjes geplaatst. 
11 november 2016: paaltjes zijn geplaatst. 
 
Kerkweg 
Wie stort hier houtsnippers? 
7 maart 2016: Jossien heeft melding gemaakt bij de betreffende afdeling van de gemeente. 
Snippers worden weggehaald en terrein netter gemaakt. 
 
Algemeen: 
Landelijk blijkt dat AED apparaten slecht worden onderhouden. Is het een idee om met een 
aantal ondernemers de bij ons plaatsen waar een AED beschikbaar is te bezoeken? 
Aandacht vragen in de nieuwsbrief voor AED alert. 
 
 
 
 
 
 
 
 


