
Buurtschouw Eersel Zuid*), 2 september 2019

Aanwezig: 
namens de buurt: Teun Lavrijsen, Eric Dankers
namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Cas van Vroonhoven, Jac Bierens, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters
namens PMB: Thieu, Ad, Jenny en Roelof
namens de woningstichting: Barbara van Hoof

*)Voor input voor deze schouw zijn BV De Kraanvogel, BV De steenstraat en BV Eersel Zuid aangeschreven. Enkel vanuit BV De Kraanvogel zijn hierop, ook na herhaalde oproep, reacties gekomen. Omdat deze input voldoende
was voor een wandeling van 1,5 uur is besloten de schouw te beperken tot het grondgebied van BV De Kraanvogel.
 
nr straat locatie onderwerp SIM-nummer reactie
EZ-1 Aelenstraat Sinds het bouwverkeer naar de brede school ligt de straat er slecht bij. O.a. Gebroken stenen, kuilen en 

hobbels. Dit levert hinderlijke en onveilige situaties op. Des te meer tijdens regenachtige dagen. Tijdens 
deze dagen is er tevens geregeld overstroming vanuit de riolering/afwateringsputten. 

33085578 24-10: enkele locaties bestrating hersteld

EZ-2 Aelenstraat Er zijn ivm met de brede school verkeersremmende maatregelen aangebracht, echter er wordt als nog 
geregeld te hard gereden door de aelenstraat. De weg heeft dan ook geen 30km karakter, terwijl dit een 
straat is met veel schoolgaande kinderen. Daarnaast is de straat is een toegangsweg tot de buurten in 
Eersel Zuid + de brede school. Eerder is in de wijk de wens uitgesproken voor een inrichting ala de 
Postakkers of Gebr. Hoeksstraat. Graag prioriteren bij het bestuur.

33085581  9/10: Er worden niet nog meer snelheidsremmende maatregelen aangebracht (dit is niet 
de oplossing en de maatregelen geven erg veel last voor de aanwonenden), wel wordt de 
politie verzocht om snelheidscontroles te houden.

EZ-3 Aelenstraat Verzoek tot het aanbrengen van snelheidmeter in deze straat 33085584 25/9: afgehandeld
EZ-4 Aelenstraat huisnr 22-32 Veel open plekken in de plantsoenen: graag opvullen 33085587   7/11 planten worden vervangen. Doel is dat dit dit jaar nog gebeurd, maar uiterlijk voor 

lente 2020.
EZ-5 Aelenstraat net voor drempel, bij huisnr 32 verzakking verhelpen 33085590  13/9: verzakking is verholpen
EZ-6 Aelenstraat thv huisnr 11 Bestrating slecht 33085593  6/9: straat is nagelopen en her en der opnieuw bestraat
EZ-7 Algemeen  Beleid mbt gemeentelijk onderhoud: de ene groenstrook met regelmaat door de WvK wordt 

bijgehouden terwijl aan andere stroken niets gebeurd. 
33085596 7/11: Er is geen onderscheid in deze wijk hierin (alles op b-niveau); ligt echter ook aan 

soort beplanting en de locatie: bijvoorbeeld in overgang naar het bosplantsoen op de 
gewezen locatie

EZ-8 Algemeen Er wordt overlast ervaren door kauwen: Vernielen met het maken van hun nesten dak en spouwmuur 
isolatie. Kan de gemeente hier iets mee?

33085599 7/11: kan de gemeente helaas niets in betekenen. Mogelijk kan er informatie ingewonnen 
worden bij het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen (www.kad.nl)

EZ-9 Algemeen Idee; jaarlijks in het voorjaar vanuit de gemeente het verzoek (via de media) naar buiten brengen om 
begroeiing over verharding te snoeien.

 - Is in de agenda gezet om komend voorjaar te bespreken met communicatie

EZ-10 Algemeen verzoek tot het plaatsen van meerdere afval (hondenpoep-)bakken  -  3/9: uitbreiding van het aantal afvalbakken door geheel Eersel is reeds opgevoerd voor de 
begroting. Indien akkoord dan volgt uitvoering begin 2020.

EZ-11 Algemeen  Scholieren met speakers op hun fiets veroorzaken overlast (mn in de ochtenden tusen 7 en 8). (kwam ter 
sprake pad van Hoolstraat naar groenstrook; graag -ook- op deze locatie surveilleren)

33085602  10/9: 10/9 van 07:00 tot 07:45 ter plaatse geweest. Het is een pad waar veel wordt 
gefietst. Omstreeks 07:36 kwam een groepje van 8 jongens en meisjes langs gefietst met 
een speaker voor op de fiets. Hieruit kwam muziek. Dit is wel de enige groep die ik met 
muziek tegenkwam. Ik zal de locatie de komende tijd even in de gaten houden. 

EZ-12 Algemeen  Het is vooral makkelijk om vanachter de computer deze lijst samen te stellen. Ik stel voor om eens te 
overleggen in hoeverre buurtgenoten kunnen/willen participeren in een stukje onderhoud van hun 
eigen omgeving zonder dat nu meteen te claimen of beheer over uit te voeren. Volgens mij moet het 
mogelijk zijn om in overleg met de gemeente te komen tot een onderhoudsbeheersplan waarin je met 
elkaar afspreekt wat je als buurtbewoners kunt doen en wat de gemeente doet.

 -  10/9: Binnen het programma Dorpen Maken Het Verschil zijn ook initiatiatieven in het 
kader van Right to Challenge mogelijk. In dit kader kunnen burgers, buurten of 
bijvoorbeeld verenigingen overheidstaken uitvoeren waarvan zij vinden dat ze deze zelf 
goedkoper, beter en/of efficiënter kunnen uitvoeren. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het 
overhevelen van het onderhoud van plantsoenen, sportvelden ed.. Wanneer er dergelijke 
initiatieven zijn dan kunnen we specifiek hierover een gesprek hebben.

EZ-13 Bergeijksedijk huisnr 37 Het einde van het trottoir bij Bergeijksedijk 37 loopt niet af, terwijl er door waterafvoer een geultje is 
ontstaan naast het trottoir. Voor rollators en rolstoelen zou een meer geleidelijke afloop zeer wenselijk 
zijn.

33085605 WvL 6/9: klinkers zijn aangestraat naar gelijke hoogte met de trottoirband.

EZ-14 Bergeijksedijk Door het randje tussen het wandel- en fietspad is verstuiking van je enkel zeker niet denkbeeldig. Tevens 
hebben wij al ondervonden, nadat je opnieuw op het wandelpad wilt gaan lopen, als de struiken minder 
worden, dat het voorste bandje van de rolstoel, door het betonnen randje, van het wiel af raakt. Een 
oplossing, zoals in de Willibrorduslaan is ideaal. Daarnaast ligt de bestrating hier erg ongelijk.

33085608 24-10: Doen we voorlopig niets mee. In 2020 kijken we of dit bij de weginspectie naar 
voren komt.

EZ-15 Bergeijksedijk tegenover huisnr 10 Bij flinke regenbuien blijft het water op de Bergeijksedijk  op de weg staan, omdat er een verstopping in 
de riolering zit. Als wandelaar of fietser krijg dan een behoorlijke douche van het water op de weg als een 
auto passeert.

33085611  6/9: bestrating is aangepast.

EZ-16 Bloxstraat thv huisnr 112 onkruid verwijderen 33085614 7/11 melding is gereed
EZ-17 Bloxstraat/ 

Hoolstraat/ 
Aelenstraat

grasveld aan de achterzijde HIer zijn recent 3 bomen omgewaaid. Bij het opruimen is ook de vierde (nog staande) boom ook geveld. 
Graag zien wij aanplant van één of enkele nieuwe bomen. 

33085617  --> BV heeft op 22/9 laten weten voorkeur hebben voor een centraal geplaatste 
notenboom. 7/11: wordt in 2020 uitgevoerd naar wens buurtvereniging

EZ-18 gehele wijk Verzoek omtrent de buitenverlichting (tpv brandgangen en donkere hoeken) in onze wijk. Wij als 
buurtvereniging willen deze situatie verbeteren en optimaliseren. Daarvoor willen de lampen bij 
voorkeur vervangen met lampen met een schemerschakelaar. Dit betekent én een vernieuwing van 15 
jaar oude lampen én een schemersysteem waarmee de lampen altijd op het juiste moment aan/uit 
springen. Is er de mogelijkheid dat de gemeente deze lampen kan leveren? Wij als buurtvereniging willen 
deze ophangen en wederom goed onderhouden. Binnenkort delen wij met u een lijst op welke locaties 
deze lampen hangen, dit wordt ni geïnventariseerd. 

 -  31/8: verzoek  in het kader van 'Dorpen Maken Het Verschil' is reeds in 
behanding/afgehandeld.

EZ-19 Hoolstraat Lange strook achter de huizen Bomen laten schouwen ivm mogelijke wortelschade  omdat er bovenliggende boomwortels zijn 
doorgehaald bij het preparen van deze groenstrook. (hierdoor zijn er in deze strook bovengemiddeld 
veel bomen omgewaaid). Dat valt niet meer te herstellen,  maar onbekend is hoeveel schade de andere 
bomen die er nog staan daarbij hebben opgelopen.

33085620  7/11: dit betroffen ondiepe werkzaamheden, waarbij geen schade aan boomwortels kan 
zijn ontstaan. Er is geen groter risico als voorheen, maar het wordt in de gaten gehouden.

EZ-20 Hoolstraat Lange strook achter de huizen  Van het beoogde bloemenpakket is weinig te zien. Wat overheerst zijn grote velden met onkruid wat nu 
maximaal aan het uitzaaien is. 

33085623 7/11: dit kwam ook door de droogte, maar er is opnieuw ingezaaid op deze locatie 

EZ-21 Hoolstraat huisnr 42 Last van rioleringsgeur uit de putten. Graag klep controleren 33085629  4/9: de buitendienst heeft hier een nieuw stankscherm ingehangen.
EZ-23 Hoolstraat bij parkeerplaatsen nabij groenstrook) Dode tak in de boom verwijderen 33085635  5/9: tak is verwijderd

EZ-24 Hoolstraat pad naast school Contact met school zoeken of de paal hier op hun verzoek staat. Zo niet: paal verwijderen 33085628 3/10: beide scholen hebben geen bezwaar.  11/10: De paal is verwijderd

EZ-25 Hoolstraat zebrapad thv huis 43 hoogte trottoirband aanpassen 33085641  13/9: aangepast

EZ-26 Kerkevelden hoek Hoolstraat De werkzaamheden zijn hier op enig moment gestopt. Door de aannemer werd destijds aangegeven dat 
de financiële middelen op waren.  Hierdoor vertoont de weg naar de 7 parkeerplaatsen , met name op 
het eerste gedeelte, flinke verzakkingen.

33085644 24/10: rijbaan naar parkeerplaatsen is herstraat

EZ-27 Kerkevelden to huisnr 2 De 2 straatkolken stinken met grote regelmaat. Graag kleppen controleren. 33085647  4/9: er is een stankscherm geplaatst
EZ-20 Hoolstraat Lange strook achter de huizen  Van het beoogde bloemenpakket is weinig te zien. Wat overheerst zijn grote velden met onkruid wat nu 

maximaal aan het uitzaaien is. 
33085623 7/11: er is opnieuw ingezaaid

EZ-29 Kerkevelden achter huisnr 2-4  Achter de percelen 2 en 4 staan twee eikenbomen gevaarlijk dicht tegen de perceelsgrens aan. Tijdens de 
recente storm leek het of ze om zouden gaan omdat het grondpakket rondom de bomen mee omhoog 
kwam. Daarnaast zorgen ze ervoor dat het plaatsen van zonnepanelen niet wordt geadviseerd omdat ze 
zorgen voor grote valschaduwen. 

33085689 7/11: de bomen zullen worden geschouwd, maar op het eerste oog zijn ze gezond. 
Sowieso worden geen bomen gekapt tbv zonnepanelen.

EZ-30 Kerkevelden groenstrook rechts vanaf huisnr 2 
(vanuit Hoolstraat)

De bomen die in de groenstrook staan rechts vanaf perceel Kerkevelden 2 gezien vanuit de Hoolstraat: 
Tijdens de recente storm leek het of ze om zouden gaan omdat het grondpakket rondom de bomen mee 
omhoog kwam. 

33085653 7/11: dubbel: zie EZ-29

EZ-31 Kerkevelden hoek Hoolstraat Met name dat stappubliek zorgt nagenoeg elk weekend voor geluidsoverlast, samenscholing op de hoek 
Kerkevelden/Hoolstraat en niet zelden tot het vernielen van beplanting, hekwerk en andere randzaken.

33085656 7/11: wordt meegenomen in de weekenddiensten. Wanneer er gezien wordt dat er 
dingen worden vernield zijn of geluidsoverlast wordt waargenomen dan kan het beste 
direct contact gelegd worden met de politie

EZ-32 Kerkevelden huisnr 47 De twee Amerikaanse eiken die in het 'speeltuintje' staan veroorzaken overast: De omvang van de bomen 
staat niet meer in verhouding met de omgeving waarin ze staan. Ze houden zonlicht tegen en er valt veel 
blad en takken uit.Graag zien we dat de boom vervangem wordt door een andere exemplaar, wat beter 
in de omgeving past. 

33085659 7/11 de bomen zijn, ondanks de grote, gezond en blijven daarom gehandhaafd

EZ-33 Kerkevelden vanaf huisnr 47 tot hoek om Parkeerproblemen in de wijk: Het verzoek is om te bekijken waar er parkeerplaatsen bij gemaakt kunnen 
worden. Het probleem doet zich vooral voor vanaf Kerkevelden 47 en verder tot en met hoek om. Uit het 
buurt is aangegeven dat er bij het elektriciteit huisje een extra parkeerplaats gemaakt kan worden. Ook 
bij speeltuintje zouden een aantal parkeerplaatsen bijgemaakt kunnen worden waarbij de auto dwars op 
de rijrichting geparkeerd worden. Een andere optie waar al meerdere keren over is gesproken is een 
herconstructie van dit gedeelte van de Kerkevelden naar een woonerf.

33085662 Tijdens schouw besproken. Gemeenteraad heeft bewust dit bestaande groen in de wijk 
aangemerkt om als groen te houden en niet te verharden als parkeerplaats. Voordat je het 
weet, wordt anders alle groen opgeofferd voor parkeren. 

EZ-34 Kerkevelden achter huisnr 78 Achter huis Kerkevelden 78 ligt een bult ivm hoogte verschil Bergeijkse dijk en Kerkevelden. Alle stoepen 
en brandgangen zijn vernieuwd vorig jaar, behalve dit stukje. 

33085665 24/10; pad is herstraat



EZ-35 kerkevelden speeltuintje De jeu de boules baan opknappen zodat deze gebruikt kan worden + hekje naast de baan verwijderen. 33085668  11/9: jeu de boulesbaan is opgeknapt.
EZ-36 Kerkevelden  Opslag op parkeerplaats is niet wenselijk, zeker niet wanneer er parkeerproblemen in de wijk zijn 33085671  11/9:  Ter plaatse geweest met eigenaar van de stenen gesproken, de stenen worden zo 

snel mogelijk weg gehaald, de man die deze stenen zou komen ophalen heeft een 
hardaanval gehad. Ik houd deze locatie in de gaten. 

EZ-37 Kerkevelden zijkant huisnr 20 trottoirband verlagen ivm rolstoel 33085674  13/9: aangepast
EZ-38 Kerkevelden in bocht bij huisnr 45 trottoirband verlagen ivm rolstoel 33085677  13/9: aangepast
EZ-39 Kerkevelden toegangspad naar jeu de boulesbaan pad verbreden en paal verwijderen ivm bereikbaarheid rolstoel/wandelwagen ed. 33085680 24/10: aangepast
EZ-40 Rooie Pad De onderbegroeiing langs de Rooie pad is weggehaald, maar nu is het een veld met niet gewenst kruid 

(onkruid). 
33085683 7/11: er is hier gemaaid en opnieuw ingezaaid

EZ-41 Stokkelen/Plaatse fietspad Sinds de aanleg van de parkeerplaatsen wordt het fietspad wat loopt vanaf Stokkelen/ Plaatse zeer 
frequent gebruikt als een soort sluiproute door scholieren en jeugd die in het weekend gaat stappen: 
vroeger is dit wel eens afgesloten met palen en draad, maar dit werd vernield. Zijn er andere maatregelen 
te bedenken?

33085686 9/10: Er worden geen extra maatregelen getroffen. Fietsers vinden toch een doorgang 
en/of je verplaatst het probleem. Beter is om de jeugd aan te spreken op verkeerd gedrag. 
Wellicht dat Handhaving hier iets in kan betekenen.


