SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Kleinwijk
Datum:
Aanwezig:
Notulist:

Woensdag 13 april 2016
Tjerk de Laat (brandweer), Jossien Bouter (gemeente Bernheze), Ton
Willemse en Geert Hermes
Mirjam van den Bersselaar

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.
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.
Avondschouw 15 november 2015 start 18.00 uur
Canadabaan
Toegang tot terrein achter Juice en ROS paardensport is in de avonduren niet mogelijk door
paaltjes die na een bepaalde tijd uit de grond komen. Dit bemoeilijkt het werk voor
hulpdiensten. In het verleden is met deze ondernemers gesproken over het plaatsen van een
sleutelbuis. Tjerk vraagt de stand van zaken na.
13-04-2016 De heer Ullijn van de brandweer zocht contact met de ondernemers om de
mogelijkheden te bespreken. De ondernemers kiezen ervoor om geen sleutelbuis of
sleutelkluis aan te leggen en aanvaarden de daarbij horende consequenties voor de
hulpdiensten als deze ter plaatse moeten komen na openingstijden.
De ondernemers maken deze keuze omdat de sleutelbuis en kluis niet voldoende vocht en
waterwerend zijn, waardoor er storing ontstaat in het toegangssysteem van het gebouw. Er
wordt met pasjes gewerkt, welke door vocht storing kunnen veroorzaken.
Waardsestraat
Klacht ontvangen van ondernemer over groenonderhoud. Het groenonderhoud ziet er op het
moment van schouw goed uit. De gemeente hanteert een onderhoudsbeleid. Hierover wordt
een stukje opgenomen in de nieuwsbrief en de bevindingen van de werkgroep worden per
email teruggekoppeld aan de betreffende ondernemer.
13-04-2016 Ondernemer is per email ingelicht. Tijdens de schouw van 13-04 ziet het
groenonderhoud er goed uit. Jossien zal vragen aan de betreffende afdeling om ter plaatste
te gaan en te beoordelen of het volgens de onderhoudsnorm is.

Oude Ros
Bij de diverse autoschade bedrijven en garages staan veel auto’s buiten de poort langs de
doorgaande weg geparkeerd.
Noorderbaan
Noorderbaan uitrijdend mist er aan de linkerkant boven het parkeerverbod bord een
verkeersbord. Er zitten wel beugels, maar geen bord.
Jossien geeft het door aan de betreffende afdeling van de gemeente.
13-04-2016 Opgelost

