
Buurtschouw Eersel, wijk Kerkebogten, 26 augustus 2019

 
Aanwezig:
namens BV Kerkebogten: Henk Doomen, Cees Keereweer
namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Cas van Vroonhoven, Jac Bierens, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen en Arian Wouters.  
namens PMB: Roelof, Thjeu en Jenny  
namens Buurtboederij: Cees Beemer
namens woningstichting De Zaligheden: Werner Timmermans
 
nr straat locatie omschrijving SIM-nummer reactie  
EKB-1 Bergeijksedijk kruising Vuursteen verwijsbordjes RSZK kloppen niet meer. 33085374 1/10 De bordjes worden verwijderd
EKB-2 Bergeijksedijk hoek parkeergarage Dolium verzoek plaatsen permanente kerstboom 33085377 9/9 De bomen worden besteld en voor december 2019 geplaatst.  
EKB-3 Bergeijksedijk ter hoogte van parkeergarage tussen Vuursteen -Houtwal ontbreekt trottoir of zebrapaden om veilig over te 

kunnen steken
33085380 9/10: Op dit moment zullen er geen aanpassingen gedaan worden. Kortweg 

gezegd is er geen geld voor beschikbaar.  
EKB-4 Bergeijksedijk kruising Vuursteen verwijsbordje 'dokterspost' hangt scheef 33085383 Bordje is rechtgehangen  
EKB-5 De Poten thv huisnr 21 Verzoek afvalbak verplaatsen naar de looproute bijv. in de buurt van Postnl. 

Brievenbus (in ieder geval graag aan 'groene' zijde)
33085386 18/9: bak is verplaatst.  

EKB-6 De Poten hoek Vuursteen Verzoek afvalbak plaatsen 27/8: uitbreiding van aantal afvalbakken door geheel Eersel is reeds 
opgevoerdvoor de begroting. Indien akkoord dan volgt uitvoering begin 2020

 

EKB-7 De Poten bij bankje (zijde Houtwal) afvalbak verplaatsen naar 'middengedeete' Houtwal 33085389 19/8 bak is verplaatst
EKB-8 De Poten thv huisnr 85 verzoek plaatsen permanente kerstboom 33085392 29/8:BV heeft laten weten dat actiepunten EKB2 en EKB9 volstaan. Actiepunt 

vervalt.
EKB-9 De Poten hoek Vuursteen verzoek plaatsen permanente kerstboom 33085395 9/9: De bomen worden besteld en voor december 2019 geplaatst. 
EKB-10 Gebint jeu de boulesbaan verzoek aansluiten 4 extra lichtpunten wordt niet gehonoreerd vanwege de 

kosten; is een lamp op zonne-energie bevestigen aan een staander van het terras 
(die dan verlengd moet worden) wel mogelijk? 

33085398 27/8: Bij andere jeu de boules-banen in de gemeente is door de 'jeu de boulers' zelf 
zorggedragen voor verlichtingsarmaturen (bijv. bouwlampen op statieven die 
enkel gebruikt worden tijdens het spelen), maar was er al een aansluiting cq 
afsluitbare kast. De gemeente faciliteert dan in de vorm van elektriciteit. Licht op 
de jeu de boulesbanen is alleen gewenst wanneer er gespeeld wordt, anders 
veroorzaken de schijnwerpers overlast. Zelf de tijd regelen is daarom noodzakelijk. 
Dit is alleen mogelijk wanneer er ter plaatse een aansluiting met een 
(evenementen-)kast is. Dit is hier niet het geval en hierin voorzien is een erg 
kostbaar gebeuren. Voor wat betreft verlichting op zonne-energie: er is grote 
twijfel of dit wel voldoende licht geeft, zeker in de donkere maanden en is 
daarnaast ook erg duur. Alternatief is dat er gebruik wordt gemaakt van een 
particuliere aansluiting (bijv. bij 't Stökske of van een aanwonende).  De lamp 
bevestigen aan een van de palen van de terras-afscheiding moet besproken 
worden met de eigenaar, want deze is niet van de gemeente. Vanuit de gemeente 
is dit dus geen probleem, mits er niemand (over-)last van heeft.  Voor nadere 
informatie kan de contactpersoon van de jeu de boulers telefonisch contact 
opnemen.

EKB-11 Gebint Doliumgebouw, huisnr 2 controle op hinderlijk parkeren nabij huisartsenpraktijk 33085401 2/9: reeds meegenomen in de ronde, tot nu geen bijzonderheden waargenomen. 
Ik blijf het meenemen in de surveillancerondes. 

EKB-12 Gebint tegenover Dolium licht lantaarnpaalen valt weg door de boom. Is op vele plaatsen in de wijk het 
geval, maar hier opvallend. Graag heel de wijk nalopen.

33085404 9/9:  Er is zodanig gesnoeid dat de bomen er nog uit ziet en dat er licht doorheen 
komt.

EKB-13 Gebint huisnr 46-59 voor ingangen zijn tegels verzakt en ligt bestrating ongelijk 33085407 24/10: bestrating is hersteld
EKB-14 Gebint huisnr 70 (Stökske) Terras + trappers bij bankjes staan vast in tegels gemeentegrond: is hiervoor een 

(opstal-)overeenkomst gesloten?
33085410  14/10: betreft gemeentegrond. Is nader onderzocht en afgedaan.

EKB-15 Gebint naast huisnr 52 bestrating rondom paaltje opnieuw leggen 33085413  WILLEM 18/11 gevraagd of dit al gedaan is
EKB-16 Houtwal begin en eind verzoek tot plaatsen afvalbakken 27/8: uitbreiding van aantal afvalbakken door geheel Eersel is reeds 

opgevoerdvoor de begroting. Indien akkoord dan volgt uitvoering begin 2020
 

EKB-17 Houtwal geheel compleet nieuwe aanplant gewenst waarbij het idee bestaat om een plukroute te 
realiseren

6/9: per mail op eerdere afwijzing + ihvk Dorpen Maken Het Verschil het verzoek 
gereageerd.

 

EKB-18 Houtwal wadi verzoek van buurtboederij voor buurtvlindertuin met educatieve elementen en 
een blote voeten pad

27/8: verzoek is binnengekomen en er is reeds contact met de BuurtBoederij 
hierover.



EKB-19 Houtwal buurtboerderij te zijner tijd de tegels + het bankje uit de Lindenhof hier afleveren 33085416 23/10: tegels en banddjes zijn afgeleverd bij de buurtboerderij  
EKB-20 Kerkebogten nieuw gedeelte Gelieve er rekening mee te houden dat de lantaarnpalen in het nieuwe gedeelte 

niet midden in de voetpaden komt te staan zoals in De Poten het geval is. Er 
wonen daar visueel gehandicapte mensen die hier moeite mee hebben. Hiervoor 
zijn de lantaarns in De Poten gemarkeerd moeten worden, maar dit had 
voorkomen kunnen worden. 

33085419 28/8 er is bevestigd dat de armaturen 30 cm vanaf de zijkant worden geplaatst, 
dus niet middenin trottoir zoals op De Poten.

EKB-21 Kerkebogten gehele wijk onderste takken van de bomen hangen te laag over voetpaden: snoeien (oa 
Gebint, naast speeltuintje en Vuursteen thv parkeergarage). Graag heel de wijk 
nalopen!

33085422 9/9: takken zijn verwijderd

EKB-22 Kerkebogten gehele wijk Enkele straatnaambordjes moeten dichter bij de kruising gezet worden: het gaat 
met name om aanduiding Vuursteen vanaf Bergeijksedijk; aanduiding Gebint 104-
107 vanaf Vuursteen; aanduiding Kerkloop vanaf De Poten; aanduiding Gebint 60-
75 vanaf De Poten en aanduiding Gebint 99-152 vanaf De Poten

33085425 1/10: De opdracht om de straatnaambordjes om te hangen is gegeven. WILLEM 18/11 gevraagd of dit al gedaan is

EKB-23 Kerkebogten gehele wijk roosters nabij invalide-parkeerplaatsen en bij oversteken van trottoirs nalopen: 
waar nodig vervangen voor roosters met minder grove openingen ivm smalle 
voorste wielen van een rolstoel

33085428 13/9: roosters zijn besteld. 18/11: correctie: roosters moeten nog worden 
besteld. Lastig is om de juiste roosters te vinden. Heeft de aandacht.

 
EKB-24 Vuursteen nabij huisnr 81 verzoek plaatsen zitbank/picknicktafel 33085431 7/11: gewenste locatie is niet ideaal: een picknickbank tussen de parkeervakken 

neer te zetten. Daarnaast zou er een heel plantvak voor weggehaald moeten 
worden en dat is niet gewenst. Arian zal in november contact met jullie opnemen 
om een andere locatie te bekijken (er ligt namelijk ook een verzoek van elders in de 
wijk - bij het 100-jarigen bos)

EKB-25 Vuursteen nabij ingang parkeergarage Bordje dokterspost Dolium is niet goed te zien: er staat een boom voor. Graag 
opsnoeien

33085434 4/9: boom voor dokterspost is gesnoeid. Ook is de rest van de wijk nagelopen.

EKB-26 Vuursteen ter hoogte van gehele lengte 
parkeergarage

veel onkruid op (tussen) verharding trottoir 33085437 12/9: opdracht is doorgezet  7/11: afgerond

EKB-27 Vuursteen o.a. voor huisnr 6-8 droogte-schade in de plantvakken. 33085440 12/9 dit hersteld. 7/11: doel is om dit nog dit jaar te doen, maar uiterlijk voor de 
lente aanvangt (i.c. jan/feb 2020)

EKB-28 Vuursteen tegenover Dolium Bij parkeerplaatsen een groot gat: levensgevaarlijk. Verzoek om hier 4 haakse 
parkeeplaatsen te maken

33085443 1/11: Het gat is dichtgestraat 
 

EKB-29 Vuursteen ingang parkeergarage verwijsbord  parkeergarage svp aanpassen: dokterspost hierbij vermelden 33085446 25/9: afgehandeld
EKB-30 Vuursteen versmalling bij 2e huisarts Trottoir ontbreekt in dit gedeelte. 33085449 11/10: De  Vuursteen maakt onderdeel uit van het zorgplein met de gebouwen 

Dolium, Atrium en Forum en nog meer gebouwen waar mensen met een 
beperking wonen. Daarom is daar gekozen om geen niveau verschillen aan te 
brengen en geen trottoirs aan te leggen.  

EKB-31 Vuursteen huisnr 15 is hier een inritvergunning? 33085452 11/9: er is (nog) geen inritvergunning: wordt voorgelegd aan grondzaken
EKB-32 Vuursteen kastanjeboom ziet er niet gezond uit 33085455 De betreffende boom is bekeken. De boom is hoogstwaarschijnlijk niet ziek maar 

heeft door de hoge temperaturen en droogte zijn blad laten vallen. Bomen doen 
dit om zich te beschermen en te overleven. Waarom alleen deze boom en de 
andere niet? Dat heeft met het DNA van de boom te maken wat bij kastanjebomen 
behoorlijk kan verschillen per boom. De conclusie: voor nu is de boom veilig, er 
zijn nog geen tekenen dat de boom op korte termijn een verhoogd risico vormt. 

 




