
Buurtschouw Eersel, wijk Kortkruis, 9 september 2019

Aanwezig: 
namens de buurt: - (middels flyers input verkregen)
namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Cas van Vroonhoven, Jac Bierens, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters
namens PMB: Ad, Jenny, Thieu, Carla en Roelof

 
nr straat locatie omschrijving SIMmelding reactie
EKK-1 Drieske vanaf Krekelbos trottoir ontbreekt 33085911 11/10: In veel straten ontbreken in de gemeente de voetpaden. 

Hier heeft de stedenbouwkundige toen voor gekozen. Helaas 
voldoet dit niet aan de huidige regelgeving qua inrichting 
Duurzaam Veilig voor woonstraten. Dus als je het Drieske wilt 
voorzien van een voetpad, moet je alle andere straten ook doen. Op 
dit moment zullen er geen aanpassingen gedaan worden. Kortweg 
gezegd is er geen geld voor beschikbaar. 

EKK-2 Gehele Wijk mn Mispelbos Overlast van hondenpoep in de straat en zeker het Mispelbos (begin + einde). Mensen laten hun hond 
gewoon bij de poorten of oprit hun behoeften doen en op het pad.

 -  10/9: uitbreiding van aantal afvalbakken (waar ook hondenpoep in 
mag) door geheel Eersel is reeds opgevoerdvoor de begroting. 
Indien akkoord dan volgt uitvoering begin 2020

EKK-3 Gehele Wijk Het oud papier wordt in de wijk opgehaald op maandag opgehaald. Daardoor vervalt de ophaaldag soms 
(pasen, pinksteren, kerst) en deze dag wordt niet ingehaald. Sowieso is om de 4/5 weken te weinig. 
Volgens de bewoners wordt de in andere wijken dit frequenter opgehaald.

33085914  11/9: Standaard is dat het oud papier 1x per maand wordt 
opgehaald. Van oudsher zijn er echter afspraken dat er in sommige 
wijken van de kern Eersel dat om de 2 weken opgehaald wordt, 
maar dit is niet wenselijk vanwege kostenoogpunt en wordt 
mogelijk op korte termijn al herzien. Wanneer een inzameldag 
wegvalt vanwege een feestdag, weeromstandigheden oid, dan 
wordt deze ingehaald. Enkel in de vakantie kan het voorkomen dat 
er een maand geen oud papier wordt opgehaald: dit is dan de keuze 
van de buurtvereniging (Omdat het dan lastig is om mensen te 
mobiliseren) Burgers hebben overigens altijd de mogelijkheid om 
hun papier gratis naar de milieustraat te brengen.

EKK-4 Gehele wijk meer afvalbakken in de buurt zijn erg gewenst.  - 10/9: uitbreiding van aantal afvalbakken door geheel Eersel is reeds 
opgevoerdvoor de begroting. Indien akkoord dan volgt uitvoering 
begin 2020

EKK-5 Gehele Wijk overhangend groen (foto = vinkenbos, hoek kortkruisdijk/horstveld) 33085917 7/11: melding is gereed
EKK-6 Hazebeemd tussen hazebeemd 17 en  

krekelbos 44
Trottoirband verlagen van de inrit van het trottoir naar de doorsteek naar de vijver  is enkele jaren 
geleden verdwenen (aansluiting Hollandse Hoeve aan Hazebeemd)

33085920  4/10: Hier is de inritconstructie gemaakt.

EKK-7 Hollandse Hoeve Parkeerstrook op trottoir legaliseren 33085926 4/11: situatie wordt niet gelegaliseerd: er is daartoe geen 
aanleiding  en het schept precedent.

EKK-8 Holster Hier wordt parkeerdruk ervaren. Dit komt ook omdat de lantaarnpalen aan de zijde van de huizen staat, 
hetgeen het lastiger parkeren is. (ter vergelijking: op andere locaties, waar 2 parkeerplaatsen per woning 
zijn, staan de lantaarnpalen aan de overkant op het gras). Wij zouden graag de lantaarnpalen ook graag 
geplaatst zien op het gras hebben zodat we normaal kunnen parkeren. Nu kan er vaak niet in de straat 
geparkeerd worden of worden er schades gereden doordat er zo weinig ruimte is

33085929 De huidige locatie van de lantaarnpalen veranderen we nu niet,  
maar op het moment dat er hier groot onderhoud plaatsvind dan is 
mogelijk de verplaatsing (naar de graszijde) te overwegen

EKK-9 Hongerman  Over de straat Hongerman komt de stoep omhoog vanwege wortelgroei 33085932 16/9: bestrating is hersteld
EKK-10 Hongerman  De bomen in de Hongerman geven  erg veel overlast: het blad en de bollen die er nu aan hangen 

en straks weer gaan vallen.  Middels veegwagens zijn deze nauwelijks of niet te verwijderen.  
33085935 17/9: Van alle bomen valt in het najaar het blad, eikels etc. Wij 

proberen dit zo goed mogelijk op te ruimen met de veegwagen. 
Vanaf oktober tot december hebben we de frequentie van het 
vegen opgevoerd; de veegwagen komt dan om de drie weken.

EKK-11 Hongerman De bomen worden zijn te groot geworden voor in een woonwijk Er breken regelmatig flinke takken af. 
De angst bestaat dat door de droogte de bomen wel eens kunnen gaan omvallen.  Ze groeien uit 
proporties. Snoeien is geen optie meer.

33085938  7/11: de platanen zijn gezond en worden behouden. Omval-risico 
is nihil. Dood hout houden we in de gaten.

EKK-12 Hongerman Overlast van duiven die de auto’s onder poepen waardoor de lak onherstelbaar beschadigd. 33085941 23/9 Helaas kunnen en mogen wij hier niets aan doen
EKK-13 Hongerman huisnr 43 onderhoud van brede groenstrook naast huisnr 43: Het voorste stuk is begroeid met beplanting die 

overal doorheen woekert. Dit wordt daardoor een poepplaats van honden en katten en er wordt afval in 
gestort. 

33085944 7/11: locatie is teruggesnoeid.

EKK-14 Horstveld kruising Kortkruisdijk paaltjes rondom kruisingsvlak verwijderen 33085947 2/10: bijna alle palen zijn weggehaald. Er blijven er 2 staan 
vanwege bescherming bochten (wringing vuilniswagen)

EKK-15 Horstveld hoek bij huisnr 15 trottoirbandje verlagen voor oprit rolstoel/wandelwagen ed. + bestrating ongelijk 33085950 26/9: bestating is hersteld.
EKK-16 Kievitsbocht nr 9 het beton van het paaltje naast de lantaarnpaal bij Kievitsbocht nr. 9 is afgebrokkeld.  - 9/10: paaltje is van brandweer --> Harrie van Woerkum : Mag naar 

Wil van Lierop. 23/9: WvL: doorgezet naar Brabant Waters
EKK-17 Kortkruisdijk Van het veld op de Kortkruis (achter het huis waar de burgemeester heeft gewoond) daar word 

alleen de rand van het veld gemaaid en niet het midden. Dit ziet er slordig uit en de honden 
zitten onder de rotzooi als ze hier doorheen lopen. Verzoek om hier een offieciele 
hondenlosloopveld van te maken.

33085953 7/11: er is hier gemaaid

EKK-18 Kortkruisdijk vanaf Postelseweg onkruid op verharding (bij lantaarnpalen) 33085956 7/11: melding is gereed
EKK-19 Kortkruisdijk einde straat, richting 

Postelseweg
Bossage aan de linkerkant verwijderen vanwege zicht op de weg/fietspad. Je moet op het 
fietspad gaan staan met de auto om een goed overzicht op de weg te heb.

33085965 16/9: struik is verwijderd

EKK-20 Kortkruisdijk De lantaren palen aan één kant  van de Kortkruisdijk staan midden op de stoep. Voor mensen 
met een rolstoel of wandelwagen zij kunnen alleen aan de overkant lopen.

33085962 11/9: De lichtmasten staan inderdaad midden in het trottoir. Er is 
daardoor geen ruimte voor rolstoelen.Als looproute aan de 
overkant wel geschikt is voor wandelwagens en rolstoelen is een 
alternatieve route beschikbaar en is het niet noodzakelijk om nu de 
masten te verzetten.Als de masten vervangen worden dan worden 
de nieuwe masten zodanig geplaatst dat er ruimte is voor 
wandelwagens en rolstoelen.

EKK-21 Kortkruisdijk bocht Holster trottoirbandje verlagen voor oprit rolstoel/wandelwagen ed. 33085965  14/10: inrit is gemaakt.

EKK-22 Kortkruisdijk thv huisnr 13 onkruid op verharding  33085968 7/11: melding is gereed
EKK-23 Kortkruisdijk tegenover huisnr 2 ongelijke bestrating 33085971 1/11: de bestrating ligt er inderdaad niet goed bij. Afhankelijk van 

hoe we in het budget zitten zullen deze werkzaamheden uitbesteed 
worden. Zal hoogstwaarschijnlijk 2020 worden.  16/12: bestrating 
hersteld

EKK-24 Kortkruisdijk bij huisnr 3 (zijkant 
Postelseweg)

ongelijke bestrating 33085974 25/11: wordt in eigen beheer uitgevoerd. 16/12: bestrating 
hersteld

EKK-25 Krekelbos bijv thv 10, 18 en 24 regelmatig verzakking van trottoir. Graag gehele straat nalopen 33085980 26/9: bestating is hersteld.
EKK-26 Krekelbos/ 

Hongerman/ 
Mispelbos

Worden overgeslagen met maaien 33085983 23/9: melding is doorgezet naar onderaannemer. Mocht zoiets nog 
ooit voorkomen dan graag melden via website/telefonisch.

EKK-27 Mispelbos Er is hier te grondig gesnoeid en er zijn hier  (onnodig) veel bomen omgedaan.  En nu groeit er 
alleen maar onkruid onder (terwijl er bordjes staan dat het zo mooi wordt bijgehouden door de 
gemeente).

33085986  18/11: wederom aan Kempenplus doorgegeven dat deze 
groenstroom onderhoud behoeft. 6/1: Dit wordt binnenkort 
afgemaaid en als het goed is moet het dit jaar opnieuw 
uitkomen……zo niet zaaien wij zaad bij

EKK-28 Mispelbos De stoep is door de zware machines bij het snoeien/kappen van de bomen flink verreden.  33085989 24/10: de stoep/rijbaan is herstraat
EKK-29 Mispelbos hoek Kievitsbocht, bij 

lantaarn 17
Graag een extra vuilnisbak bij het begin van het zandpad: veel mensen gooien poepzakjes in de bosjes.  -  10/9: uitbreiding van aantal afvalbakken (waar ook hondenpoep in 

mag) door geheel Eersel is reeds opgevoerdvoor de begroting. 
Indien akkoord dan volgt uitvoering begin 2020

EKK-30 Mispelbos vanaf Drieske slechte afwatering: geheel opnieuw bestraten 33085992 7/11: is gereed



EKK-31 Mispelbos kopse kant Hazebeemd illegale stort 33085995  11/9: dit is bij ons een bekend probleem deze locatie wordt 
geregeld meegenomen in de rondes, vandaag 11-9 geen afval 
aangetroffen

EKK-32 Mispelbos Het waterschap heeft slootveegsel niet opgeruimd. 33085998 is opgeruimd
EKK-33 Mispelbos bocht Kievitsbocht goten herstraten 33086001  Is reeds uitgevoerd door Maasdonk wegenbouw , tegelijk met 

rijbaan Mispelbos.
EKK-34 Mispelbos bij pad / lantaarn 17 bestrating ongelijk 33086004  26/9: bestating is hersteld.
EKK-35 Mispelbos kopse kant vijver trottoir wordt smal omdat 'groen' aan beide zijden richting trottoir groeit + er daar nodig geveegd moet 

worden
33086007 7/11: melding is gereed

EKK-36 Mispelbos kopse kant vijver bestrating ongelijk 33086010  26/9: bestating is hersteld.
EKK-37 Oudland thv huisnr 25 putje steekt boven bestrating uit + ongelijke bestrating in straat verhelpen (zie foto) 33086013  18/9: bestrating is hersteld
EKK-38 Postelseweg huisnummer 111 de uitgegroeide heg belemmert de doorgang op het trottoir (is nauwelijks begaanbaar) 33086016 30/9: Heg is teruggesnoeid
EKK-39 Vijver Kortkruis Er word heel veel en steeds meer gevist bij de vijver, buiten de rommel die ze vaak achterlaten, hebben 

we ook vaak gezien en gehoord dat de vissen enorm verminkt zijn door het aantal keren dat ze gevangen 
worden

33086019  17/9: Ik ben hier meerdere malen langs gereden tijdens mijn werk 
zie ik hier nooit vissers. 
Ik hou het in de gaten bij aantreffen vissers wordt erop gewezen om 
afval op te ruimen, gevraagd over hoe de vissen er aan toe zijn. 

EKK-40 Vinkenbos  ongezonde bomen in de straat na laten kijken 33086022 7/11: nagekeken: geen bijzonderheden opgemerkt en derhalve 
geen reden tot nader onderzoek.

EKK-41 Vinkenbos  niveau groenonderhoud door WVK: tussen de gemeentelijke struiken ligt veel bladafval en 
groeit er spul wat er niet thuis hoort.  Is al eerder doorgegeven aan WVK-werkers om hier iets 
aan te doen maar die doen er niets mee 

 -  10/9: doorgegeven aan WVK

EKK-42 Vinkenbos  bladafval ruimen in de straat vooral als de bomen kaal worden. Verzoek tot eerder plaatsen 
bladkorven (zeker icm droge zomers want dan valt het blad vroeger)

33086025  12/9: het blad van de lindenboom valt inderdaad iets vroeger, 
andere bomen hebben hier geen last van, waardoor de einddatum 
hetzelfde moet blijven. Extra weken plaatsen betekend meer kosten 
en daar is het geld momenteel niet voor.

EKK-43 Vinkenbos onkruid in de brandgang  - 9/9: Brandgang is van de woningstichting. Dus gemeente 
onderneemt hier geen actie.

EKK-44 Vinkenbos vanaf Krekelbos trottoirbandje verlagen voor oprit rolstoel/wandelwagen ed. 33086028 8/10: inrit is aangelegd
EKK-45 Vinkenbos hoek Hongerman trottoirbandje verlagen voor oprit rolstoel/wandelwagen ed. 33086031 4/10: Invalide oversteek is aangebracht.
EKK-46 Vinkenbos 2 en 4 We zien en horen heel vaak dat mensen Vinkenbos 2 en 4 niet kunnen vinden.  Graag een verwijsbordje 

met de nummers erop plaatsen.
33086034  9/10: Bordjes zijn opgehangen

EKK-47 Vinkenbos/ 
Hongerman

Plantsoen overwoekert trottoir + bandweerput 33086037 7/11: melding is gereed

EKK-48 Wijer  trottoir ongelijk bijv. thv 23/25 . Graag hele straat nakijken: is op meerdere plaatsen het geval 33086040  23/9: bestrating is hersteld
EKK-49 Wijer  links aan het begin vd straat hangt klimop over 33086043  11/9: ter plaatse geweest met mijn collega: wij beiden vonden de 

klimop niet overhangen er staken wat takjes uit. Wij zullen deze 
klimop in de gaten houden bij te ver overgroeien de bewoonsters 
aanspreken. 

EKK-50 Wijer  door bewoner van Kievitsbocht wordt ontzettend hard gereden door de straat/wijk  - 9/9:  Dit is een zaak van de politie. Dit c.q. de persoon is reeds 
bekend bij hen

EKK-51 Zanger pad naar hoek 
Kievitsbocht/mispelbos (in 
verlengde van vijver)

Aan het begin van het pad, deze is met regenachtig weer heel modderig. Graag grind 
bijstorten zodat half-verharding weer op orde is + dit pad loopt naar achter richting zandpad 
maar is inmiddels op het einde zeer smal, waardoor het niet begaanbaar is met bijv. een 
kinderwagen

33086046 1/11: bij dit pad wordt nog dit jaar gesnoeid + 
aangevuld/opgeknapt met halfverharding

EKK-52 Zanger pad naar hoek 
Kievitsboche/mispelbos (in 
verlengde van vijver)

Halverwege het pad, als je eruit loopt richting Zanger, overhangende bomen snoeien 3306049 1/11: het pad zal nog dit jaar worden opgeknapt (snoeien + 
aanvullen met puin-verharding)


