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SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd 
 
Datum: maandag 19 februari 2018 
Aanwezig: Tjerk de Laat (brandweer), Anthony van Bakel, Paul van Dijk (wijkagent), 

Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze), Tom de Bruyckere 
Afwezig: Harm Peters, Marc Leijen en Adil Bayouni (gemeente Bernheze), Ben Post 

(politie) 
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Avondschouw 19 februari 2018 start 19.00 uur 
 
De algemene indruk is dat de terreinen rustig en opgeruimd ogen in de avond. 
Er zijn redelijk veel lantaarnpalen stuk over beide terreinen en bij een aantal panden staat 
het hek open of gedeeltelijk open, terwijl er niemand aanwezig lijkt. 
 
De Beemd 
 
Lantaarnpaal stuk: 
Kruishoekstraat nummer 4, 8 en 32 
 
Hek open bij de achteringang naar Pennings aan de Nieuwstraat. Aan de voorzijde was licht 
aan, maar achterzijde donker. 
 
Cereslaan 
 
Lantaarnpaal stuk: 
Cereslaan nummer: 8, 52, 54, 56 en 61 
 
Lantaarnpaal scheef: 
Cereslaan nummer 97 en de lantaarnpaal op de hoek tegenover ESTEPE (staat geen 
nummer op) 
 
Langs de Bosschebaan staat een voorrangsbord scheef. 
 
Valor; Voorste Groes staat hek open, er is licht aan, maar niemand aanwezig 
Schoones; Middelste Groes staat hek open en een personenauto met laadklep open 
Cereslaan 30, gebouw met meerdere ondernemingen, staat hek open en is niemand 
aanwezig 
 
Tijdens de schouw extra aandacht gehad voor parkeren op de openbare weg (n.a.v. klacht 
Hansan). In de avonduren lijkt dit minder aan de orde. Alleen op het doodlopende stuk van 
de Middelste Groes staat een trailer op de weg geparkeerd. 
 
Langs de Kerkweg ligt zwerfafval in de bosjes. 
 
In de nieuwsbrief wijzen wij ondernemers op de eigen verantwoordelijkheid voor de veiligheid 
op eigen terrein. Houd het eigen terrein afgesloten, opgeruimd en goed verlicht, zodat 
criminaliteit en misdaad ontmoedigd wordt. 
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Voortgang punten Avondschouw 27 november start 19.00 uur 
 
De Beemd 
 
Lantaarnpaal stuk: 
Kruishoekstraat paal nummer 12 
Zoggelsestraat paal nummer 15 
19 februari 2018: gemaakt 
 
Cereslaan 
Bij twee panden op bedrijventerrein Cereslaan was de poort open, maar niemand meer in 
het bedrijf. In de nieuwsbrief vragen wij hier aandacht voor. 
 
Tijdens de schouw extra aandacht gehad voor parkeren op de openbare weg. In de 
avonduren lijkt dit minder aan de orde. Alleen op het doodlopende stuk van de Middelste 
Groes staan twee trailers op de weg geparkeerd. 
 
Lantaarpaal stuk: 
Bosschebaan paal nummer 51 
Cereslaan paal nummer 14 
19 februari 2018: gemaakt 
 
Het laatste stuk van de Voorste Groes is doodlopend. Hier staan alleen woonhuizen. Aan het 
einde (waar de verbinding voor fietsers is met de Cereslaan) staan geen paaltjes meer, 
waardoor auto’s van deze route gebruik kunnen maken en de weg niet meer doodlopend is. 
In het verleden is dit punt onder de aandacht van de werkgroep gebracht door de enquête. 
Naar aanleiding hiervan zijn de paaltjes geplaatst en is de weg doodlopend gemaakt. 
Verzoek aan de gemeente om de situatie ter plekke te bekijken en herstellen. 
19 februari 2018: situatie nog ongewijzigd. Opnieuw verzoek om de situatie te 
herstellen. 
 
Op de hoek bij Mc Donalds (Cereslaan/Kerkweg) hangt aan de lantaarnpaal een 
straatnaambord Cereslaan. Hier zijn met een apart bewegwijzeringsbord huisnummers bij 
geplaatst. Dit bord met huisnummers is verdraaid, waardoor deze niet zichtbaar zijn. 
Verzoek aan de gemeente om dit bord goed te draaien. 
19 februari 2018: bord hangt goed 
 


