SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

donderdag 4 oktober 2018
Tjerk de Laat (brandweer), Marc Leijen en Marco Groenen (gemeente
Bernheze), Ben Post (politie)
Anthony van Bakel, Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze), Tom de
Bruyckere
Mirjam van den Bersselaar

Dagschouw 4 oktober 2018 start 15.15 uur
Cereslaan
Het kvo bord aan de Cereslaan inrijdend naar Karwei aan de kant van Maas Coatings. Dit
bord valt niet op vanaf de weg. Kan dit verplaatst worden naar voor het hek bij Maas
Coatings?
Marco bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente.
Ingang Cereslaan, lantaarnpaal 41 (kant van Estepe) aan deze lantaarnpaal hangt een
verkeersbord wat niet zichtbaar is voor weggebruikers. Graag verplaatsen.
Marco geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
Cereslaan inrijdend naar Mac Donalds. Bermen gemaaid, maar niet onder en rond bord van
kvo-b.
Marco geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
Langs de Cereslaan richting Kerkweg (bij Mc Donalds om de hoek) staan veel auto’s langs
de weg ondanks P verbod. Dit zijn veelal carpoolers. Kunnen hier meer P-vakken of stroken
gemaakt worden, of een andere inrichting om het probleem van carpoolers te verhelpen?
Marco bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente.
Vismeersestraat
De woningen worden hier over het algemeen anti-kraak verhuurd tot de plannen met de
aansluiting voor Heesch West verder vorm krijgen en worden ingericht.
Geffensestraat en algemeen
Blauwe pand aan de Geffensestraat, boven wonen Polen in. Mag dat? In het kader van
veiligheid? En hoe is dat met bewoning in- en boven bedrijfspanden op de rest van het
terrein?
Gemeente en politie pakken dit samen op.
Kruishoekstraat
Kruishoekstraat richting Zoggelsestraat. Lantaarnpalen zijn ingegroeid in bomen. Ook op de
rest van de Beemd een aandachtspunt voor snoeien om de verlichting in orde te houden.
Marco geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
Boomwortels
Boomwortels vooral op Zoggelsestraat een probleem, ook Vinkelsestraat beginnend
probleem.
Marco bespreekt het met de betreffende afdeling van de gemeente.
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Borden kvo-b
Tijdens de schouw zijn alle borden van kvo-b bekeken. Alle borden staan op de meest veilige
plek bij een toe- of afrit van het bedrijventerrein. Verplaatsen van deze borden geeft
problemen met zicht op de weg en overig verkeer.
De werkgroep vraagt alleen om het bord bij karwei te verplaatsen (zie Cereslaan).

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
4 oktober 2018: dagschouw gereden, niet kunnen constateren of verlichting gemaakt
is.
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
4 oktober 2018: dagschouw gereden, niet kunnen constateren of verlichting gemaakt
is.
Lantaarnpaal scheef:
Cereslaan nummer 97 en de lantaarnpaal op de hoek tegenover ESTEPE (staat geen
nummer op)
4 oktober 2018: opgelost
Langs de Bosschebaan staat een voorrangsbord scheef.
4 oktober 2018: opgelost
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.
4 oktober 2018: dagschouw gereden en geen geparkeerde vrachtauto’s waargenomen
op dat moment, op deze specifieke locatie.
Langs de Kerkweg ligt zwerfafval in de bosjes.
4 oktober 2018: geen zwerfafval waar genomen
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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