
SCHOUWVERSLAG Werkgroep KVO-B Retsel 
 
Datum: maandag 7 oktober 2019 
Aanwezig: Martijn Verberne (wijkagent), Marcel van Gerwen (brandweer), Jorin Jacobs, 

Harm van de Ven, Dennis van Zutphen en Rob van de Berg 
Afwezig: Suzanne van Bruchem (gemeente Bernheze), Rita van Beek 
Notulist: Mirjam van den Bersselaar 
 
 
Avondschouw 28 januari 2020 start 18.15 uur 
 
Algemene indruk is dat het terrein er rustig en netjes bij ligt in de avonduren. 
 
Groenonderhoud is op een aantal punten bekeken (zie onderstaand) en heeft aandacht van 
de gemeente. Het onderhoud in het algemeen is een bespreekpunt van de gemeente de 
komende tijd. 
 
Aan de Dodenhoeksestraat zijn betonranden geplaatst in de berm aan de rechterzijde. De 
linkerzijde volgt nog als de grond minder nat is.  
 
 
Dagschouw 7 oktober 2019 start 09.15 uur 
 
Algemeen vindt de werkgroep dat het terrein er netjes uit ziet.  
Het groenonderhoud verdient aandacht: 
- Links van Retselseweg 13 ligt een onaangeplante strook, terwijl aan alle kanten erlangs de 
stroken zijn beplant met groen. 
- Dodenhoeksestraat langs het laatste bedrijfspand (achter het pand van van Zutphen) ligt 
een groenstrook met omheining. Deze is zichtbaar al lange tijd niet gesnoeid/gemaaid. 
- Dodenhoeksestraat: de sloten zijn al enige tijd niet gemaaid 
- Morgenstond: ook groenstroken wel en niet aangeplant en een dode boom. 
- Achter de burgerwoningen aan de Morgenstond (vanaf van Zutphen tot voorbij de Halm) 
heeft achterstallig groenonderhoud 
Mirjam geeft het door aan de gemeente 
28 januari 2020: Zie notulen van de vergadering voor verslag. Ter plaatse 
geconstateerd dat er rigoreus gesnoeid is en groenafval is achtergelaten.  
 
Morgenstond 
Het valt op dat er veel auto’s langs de weg geparkeerd staan. Dit zijn veelal medewerkers 
van de bedrijven die er gevestigd zijn. Hierdoor blijkt ook de behoefte aan extra 
parkeerplaatsen en minder groen. 
28 januari 2020: De ondernemers gaan met elkaar in gesprek op zoek naar een 
passende oplossing. 
 
Bij Slagerij Story staan plastic bakken dicht tegen het pand aan en langs een open hek. Dit 
levert gevaarlijke situaties op. 
28 januari 2020: opgelost 
 
Naar aanleiding hiervan vraagt de werkgroep zich af wat er in het bestemmingsplan staat 
m.b.t. opslag aan de erfgrens en pand? 
Mirjam geeft het door aan de gemeente  
28 januari 2020: Zie hiervoor verslag van de vergadering van 28 januari 2020 
 
Retselseweg 



Bij de toerit bij Technoconsult is het groenonderhoud erg belangrijk. Als de haag te hoog 
wordt, beneemt deze het zicht van automobilisten op het fietspad en aankomen verkeer. 
Daarnaast is de belijning (haaientanden) slecht zichtbaar/erg vervaagd op dit punt. 
Mirjam geeft het door aan de gemeente. 
28 januari 2020: Verzoek aan de gemeente om de haaientanden en belijning bij te 
werken. 
 
Naar aanleiding hiervan vraagt de werkgroep zich af hoe dit punt is meegenomen in de 
herinrichting van de hoofdweg. De brievenbus staat op een gevaarlijk punt en het bord met 
de plattegrond voor het pand van Heerkens is sterk verouderd. 
Mirjam vraagt het na bij de gemeente. 
28 januari 2020: Rita pakt dit punt namens de werkgroep op met de 
onderbnemersvereniging. 
 
Al lopend ervaart de werkgroep dat het verkeer op de Retselseweg (gevoelsmatig) hard rijdt.  
Een meting zou hier op zijn plaats zijn. 
Mirjam geeft het door aan de gemeente. 
28 januari 2020: Zie verslag van de vergadering. De gemeente onderzoekt of plaatsen 
smiley nut heeft. 
 
 
 
 
 
 


