SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel
Datum:
Aanwezig:

Afwezig:
Notulist:

maandag 11 maart 2019
Martijn Verberne (wijkagent), Tjerk de Laat (brandweer), Marco Groenen
(gemeente Bernheze), Remy Vaessen, (gemeente), Rita Verbeek en Rob van
de Berg
Jorin Jacobs, Harm van de Ven, Dennis van Zutphen
Mirjam van den Bersselaar

Avondschouw 11 maart 2019 start 18.15 uur
Tijdens de avondschouw benoemt de werkgroep dat het terrein er rustig en netjes bij ligt.
Met name op de Retselseweg is verkeer in de avonduren en daar wordt hard gereden.
Retselseweg
Het infobord aan de Retselseweg staat scheef en los.
Vraag aan de gemeente om dit vast en recht te zetten.

Aan de achterkant van het pand van
Heerkens liggen diverse
vuilniszakken, staan losse stoelen
en andere rommel. Dit oogt niet
netjes, maar levert ook
(brand)gevaarlijke situaties op.

Dageraad
In het pand aan Dageraad 12 is een
sportschool gevestigd, welke particulier
gebruikt wordt. In het verleden heeft de
gemeente hiernaar onderzoek gedaan.
Remy vraagt de stand van zaken op en
koppelt deze terug aan de werkgroep.
De gebruikers van de sportschool
parkeren aan beide kanten van de straat,
waardoor overig verkeer een moeilijke
doorgang heeft. De wijkagent spreekt
hen hierop aan en vraagt om aandacht.
De aanwezigen van in de sportschool
verplaatsen de auto en maken mede
gebruikers attent op het parkeren
middels een memo.

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.
11 maart 2019: Kastje is gerepareerd en er zijn paaltjes geplaatst.
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.
11 maart 2019: perceel ziet er meer opgeruimd en netjes uit, maar blijft een doorn in
het oog.
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.
11 maart 2019: Er staan opleggers van van Wylick, maar er is geen begroeiing meer.
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.

11 maart 2019: de brandkraan die ligt tussen de oprit
van Retselseweg 6 en 8 is niet zichtbaar, er ligt aarde
overheen. Vraag aan de gemeente is of deze
brandkraan er nog ligt?

Voor de poort van auto Roels ligt een brandkraan, deze is reeds verzakt.
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.
11 maart 2019: staan meerdere auto’s en een oplegger geparkeerd. Tijdens de schouw
licht de wijkagent toe dat er in die bewuste bocht geen gevaarlijke situatie bestaat,
maar wel een ongemakkelijke. Het is aan de weggebruikers om hier extra op te letten.

