SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel
Datum:
Aanwezig:
Afwezig:
Notulist:

dinsdag 3 oktober 2017
Theo Jacobs, Hugo (politie), Dennis van Zutphen, Rob van de Berg, Tjerk de
Laat (brandweer), Rita van Beek
Jossien Bouter (gemeente Bernheze), Suzanne van Bruchem (gemeente
Bernheze), Harm van de Ven
Mirjam van den Bersselaar

Dagschouw 3 oktober 2017 start 15.30 uur
Algemeen:
De algemene indruk van het bedrijventerrein is dat het er schoon, heel en veilig bij ligt.
Het groenonderhoud door de gemeente laat te wensen over. Er groeit veel onkruid en de
struiken en perkjes ogen verwilderd.
Tussen de Halm en van Aerle is toegang tot een groenstrook welke niet meegenomen wordt
in het onderhoud. Deze strook loopt aan de achterkant van Doomernik bakkerij door tot aan
de Brouwersstraat.
Vraag aan de gemeente: Meenemen in groenonderhoud.
Retselseweg
Ter hoogte van Technoconsult (nr 29) is aan de Brouwersstraat een PostNL brievenbus
geplaatst. Dit levert gevaarlijke situaties op, omdat mensen op de openbare weg stoppen om
hun post in de bus te doen.
Vraag aan de gemeente: Kan deze brievenbus op een ander, minder gevaarlijk punt,
geplaatst worden?
Ter hoogte van Lantaarpaal 3 ligt een putdeksel los.
Dodenhoeksestraat
De Dodenhoeksestraat is gedeeltelijk verbreed. De verbreding stopt direct na het
industrieterrein. De weg is kapot gereden door vrachtverkeer.
Vraag aan de gemeente: Graag ter plaatse situatie opnemen en oplossing voor zoeken.
De groenstrook die wordt afgeschermd met een hekwerk en is gesitueerd aan de achterkant
van van Zutphen Electro, wordt niet meegenomen in het onderhoud. Aan de voorkant is de
strook te zien tussen van Zutphen Electro en van Beekveld technische groothandel.
Vraag aan de gemeente: Graag meenemen in groenonderhoud.
Dageraad
Er is al meerdere malen melding gemaakt van een auto die in de bocht bij Cranen parkeert.
Dit levert gevaarlijke situaties op. De politie gaat ter plaatse om met de eigenaar van de auto
te spreken.
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).
3 oktober 2017; staat recht.

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.
3 oktober 2017; Hekken blijven de beste oplossing. Zie verslag vergadering 3 oktober
2017.
Tijdens de schouw concludeert de werkgroep dat het bord wat het fietspad aanduidt, nog
steeds is ingegroeid in struiken. Deze zijn in particulier beheer.
3 oktober 2017; particulier heeft gesnoeid..
Tussen Morgenstond 8a en 8 ligt opslag van hout en pallets. Dat levert brandgevaar op.
Dit kan voor problemen bij de verzekering zorgen.
3 oktober 2017; opslag ligt er nog. Is verantwoordelijkheid van ondernemer.
Dageraad
De gevestigde sportschool is nog open, ondanks dat het verzoek wat ingediend was bij de
gemeente, is afgewezen.
3 oktober 2017; sportschool is er niet meer. Ruimte wordt nu voor privégebruik
ingezet.

