SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:
Notulist:

dinsdag 7 februari 2017
Jossien Bouter (gemeente Bernheze), Loek Snijders (politie), Dennis van
Zutphen, Harm van de Ven, Rob van de Berg, Tjerk de Laat (brandweer), Rita
van Beek
Theo Jacobs en Wim van der Heijden (voorzitter)
Mirjam van den Bersselaar

Avondschouw 7 februari 2017 start 18.00 uur
Algemeen:
De algemene indruk van het bedrijventerrein is dat het er schoon, heel en veilig bij ligt.
Lantaarnpaal 1a staat scheef (was vorige schouw ook zo).
Retselseweg
Bij Heerkens zijn langs de weg zijn reclameborden weggehaald, waardoor het zicht op het
fietspad prima is. Een enkele keer plaatst Heerkens hier een aanhanger met reclamebord,
waardoor het zicht op het fietspad beperkt wordt.
Aan de overkant is de heg gesnoeid, hierdoor is het zicht op de weg en het fietspad prima.
De parkeerstrook langs de Retselseweg wordt goed gebruikt. Vooral in de avond en het
weekend staan er trailers geparkeerd.
Morgenstond
Het fietspad wat vanaf de Eikenhoek uitkomt op de Morgenstond blijft een gevaarlijk punt.
Tijdens de vergadering spreekt de werkgroep over mogelijkheden om het veiliger te maken.
Als oplossing is het plaatsen van hekken besproken. Ter plaatse blijkt dit een goede
oplossing. Vanaf de Eikenhoek kan er verkeer in het fietspad rijden voor eventueel
onderhoud, de kant van de Morgenstond kan dan met hekken worden afgesloten om fietsers
te vertragen.
Tijdens de schouw concludeert de werkgroep dat het bord wat het fietspad aanduidt, nog
steeds is ingegroeid in struiken. Deze zijn in particulier beheer.
Tussen Morgenstond 8a en 8 ligt opslag van hout en pallets. Dat levert brandgevaar op.
Dit kan voor problemen bij de verzekering zorgen.
Dageraad
De gevestigde sportschool is nog open, ondanks dat het verzoek wat ingediend was bij de
gemeente, is afgewezen.
Avondschouw 8 november 2016 start 17.30 uur
Algemeen:
Als vervolg op de avondschouw van 4 november 2015 controleert de wijkagent extra op
geparkeerde voertuigen (zijn deze afgesloten) en toegankelijkheid van terreinen.
De gecontroleerde terreinen en geparkeerde voertuigen zijn afgesloten en niet toegankelijk.
De actie na de avondschouw van november 2015 heeft ondernemers attent gemaakt op het
beter afsluiten van vervoermiddelen en terreinen.
Aan de Retselseweg staat al enige tijd een camper geparkeerd, deze blijkt bij controle niet
afgesloten. De wijkagent neemt contact op met de geregistreerd eigenaar.
7 februari 2017: de camper staat nu bij de eigenaar op eigen terrein.

Lantaarnpalen 1a, 3, 14 en 15 zijn kapot of staan niet recht.
Dageraad:
In de bocht staat gedurende de dag een auto geparkeerd, wat een gevaarlijke situatie
oplevert. Aanspreken van de ondernemer heeft geen resultaat opgeleverd. De wijkagent zal
hier handhavend optreden.
17 februari 2017: De auto staat nog regelmatig in de bocht geparkeerd. De wijkagent
heeft hierop gecontroleerd, maar de auto niet aangetroffen. Zal er alert op blijven.
In het pand van Bergmans wonen meerdere gezinnen. Is dit in het kader van
(brand)veiligheid verantwoord?
17 februari 2017: Tijdens de vergadering besproken, zie notulen.
Op Dageraad 12 is een sportschool gevestigd. De wijkagent heeft hier handhavend
opgetreden, omdat er geen vergunning voor is. Er mag onder voorwaarden een sportschool
gevestigd zijn in het pand op het bedrijventerrein. De ondernemer heeft de aanvraag
ingediend bij de gemeente.
17 februari 2017: Aanvraag is afgewezen, sportschool is nog open. Stand van zaken is
niet bekend bij de werkgroep.
Morgenstond:
Het pand van Ketelaars staat leeg, zij verhuizen naar Veghel. Het pand staat te koop.
Op het perceel langs van den Akker Aquaservice staat veel opslag van divers materiaal, oogt
rommelig.
Het fietspad wat uitkomt op de Morgenstond wordt veel gebruikt en blijft ondanks de reeds
genomen maatregelen gevaarlijke situaties opleveren. Navraag heeft geleerd dat er geen
gekleurde palen geplaatst kunnen en mogen worden. Deze dienen puur ter aanduiding van
een schoolgebied.
Kunnen er nog andere maatregelen getroffen worden? Bijvoorbeeld een neerklapbaar hek of
drempels?
Daarnaast concludeert de werkgroep dat het bord wat het fietspad aanduidt is ingegroeid in
struiken.

