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SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Cereslaan/De Beemd 
 
Datum: woensdag 24 februari 2016 
Aanwezig: Wim van der Heijden (voorzitter), Wim Kluessjen (wijkagent Heesch),  

 Erik Thijssen (brandweer), Anthony van Bakel, Harm Peters en Jossien 
Bouter (gemeente Bernheze) 

Afwezig: Harold van Munster, Marc Leijen  
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
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Avondschouw 10 november 2015 start 18.00 uur 
Opvallend punt tijdens de schouw: veel lantaarnpalen stuk 
24 februari 2016: niet kunnen controleren 
 
Vinkelsestraat 
Stand van zaken vergunning Houthandel Verstegen navragen bij gemeente. 
24 februari 2016: Plaatsen van afrastering is gestart. 
 
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 
24 februari 2016: situatie ongewijzigd 
 
Kruising Zoggelsestraat/Kruishoekstraat gevarenlicht kapot. 
24 februari 2016: situatie ongewijzigd 
 
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 
24 februari 2016: Bord is terug geplaatst 
 


