
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel 
 
Datum: maandag 26 oktober 2018 
Aanwezig: Theo Jacobs, Harm van de Ven, Ben Post (wijkagent), Tjerk de Laat 

(brandweer), Marco Groenen (gemeente Bernheze), Jossien Bouter 
(gemeente) 

Afwezig: Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze), Dennis van Zutphen, Rob van 
de Berg 

Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Dagschouw 26 oktober 2018 start 10.15 uur 
 
De werkgroep constateert dat er veel auto’s op/langs de weg geparkeerd zijn op Retsel. 
Verder oogt het terrein netjes en opgeruimd. De nieuwbouw maakt dat het terrein er modern 
uitziet. 
 
Morgenstond 
Bij de Halm staat een stroomkastje. Daar rijden auto’s tegen aan, waardoor het scheef staat. 
Het is al eens recht gezet, staat nu weer scheef.  
Vraag aan de gemeente om hier paaltjes of hekjes te plaatsen ter bescherming van het 
kastje en ter bevordering van de veiligheid. Het kastje staat bij lantaarnpaal 6. 
 
Perceel van Rinus Bok, langs van de Akker, is erg rommelig. Er staan opleggers, vaatjes met 
of zonder inhoud, er liggen autobanden en veel andere rommel. Het perceel is een doorn in 
het oog van andere ondernemers. De wijkagent informeert intern of er vanuit milieu een 
handhaving op kan zijn. 
 
Retselseweg 
Aan het einde van de Retselseweg richting Dodenhoeksestraat staat een oplegger van van 
Wylick. Aan de groei van onkruid te oordelen, staat deze oplegger daar al een tijdje.  
 
Via de Buitenbeterapp plaatst Tjerk de Laat een melding over het nalopen van de 
brandkranen. De paaltjes zijn meestal zichtbaar, maar de kraan is ingegroeid.  
Vraag aan de gemeente om deze na te lopen en zichtbaar/onkruidvrij te maken. 
 
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. 
5 maart 2018: de wijkagent pakt dit op.  
26 oktober 2018: situatie is ongewijzigd. Vraag aan de wijkagent om dit op te pakken. 
 
Slim Telecom gaat weg. Rosies heeft dat pand gekocht en gaat zich daar vestigen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Avondschouw 5 maart 2018 start 18.45 uur 
Algemene indruk van het bedrijventerrein in de avond is rustig en opgeruimd. Het terrein 
krijgt uitbreiding aan de kant van de Retselseweg over een gebied van ongeveer 3 hectare. 
 
Op een aantal plaatsen wordt gewerkt. Percelen zijn afgesloten door de poort te sluiten. 
Wat opvalt is dat een groot aantal stukken op het bedrijventerrein erg donker zijn. Er is 
weinig straatverlichting en de bedrijfspanden zijn ook niet verlicht.  
 
Diverse brandkranen zijn niet meer zichtbaar; ingegroeid, of onder zand verdwenen. Hiervan 
worden direct meldingen gemaakt met de Buitenbeter app. 
26 oktober 2018: situatie ongewijzigd. Er wordt opnieuw melding gemaakt. 
 
Tijdens het lopen van de schouw ontstaat het idee om als gemeente en politie gezamenlijk 
onaangekondigde bezoeken aan bedrijven op Retsel te brengen. Deze bezoeken zijn niet 
handhavend, maar ter kennismaking voor de nieuwe wijkagent en tevens komt 
ondermijnende criminaliteit in beeld. 
De wijkagent en de gemeente pakken dit op. 
26 oktober 2018: onduidelijk of deze actie is opgepakt. 
 
Retselseweg 
Bij lantaarnpaal 14 staat een prullenbak waar zakken met afval langs liggen. Het lijkt afval 
van de chauffeurs die op de openbare parkeerplekken overnachten. 
Melding van het afval is direct met de Buitenbeter app aan de gemeente doorgestuurd. 
Vraag van de werkgroep: Mogen chauffeurs op de parkeerplekken overnachten? 
 
In de bocht Retselseweg/Dageraad staat een busje geparkeerd. Het is toegestaan, maar 
levert gevaarlijke situaties op. Let er op en spreek mensen erop aan. 
 
Morgenstond 
Bij de Halm staat een stroomkastje. Onlangs stond dit scheef, omdat er weleens tegenaan 
gereden is en wordt. Het kastje is weer rechtgezet. 
Vraag aan de gemeente om hier paaltjes of hekjes te plaatsen ter bescherming van het 
kastje en ter bevordering van de veiligheid. Het kastje staat bij lantaarnpaal 6. 
 
Bij Eurocover ligt bouwafval in een container en los opgestapeld langs het pand. Er staan 
geen hekken omheen. Dit levert (brand)gevaarlijke situaties op. 
De ondernemer heeft onlangs de bouw afgerond en zal dit afval op korte termijn (laten) 
verwijderen. 
26 oktober 2018: Op deze locatie is een hekwerk geplaatst. Het geheel oogt netjes en 
opgeruimd. 
 
 
 


