
Buurtschouw Eersel, wijk Lindenhof-Ordradastraat-Willibroduslaan, 26 september 2019
NB: Het Lindenhof is net begonnen met de herinrichting

Aanwezig: 
namens de buurt: 5 bewoners. Terugkoppeling via emailadressen: jolandabeelen@outlook.com en rikydewin@chello.nl
namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Joep van Lith, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters
namens PMB: Gerard, Thieu, Jenny en Roelof

 
nr straat locatie onderwerp SIM-nr reactie
EL-1 algemeen veel blad op voet-/fietspaden. Kan niet vooraf doorgegeven worden wanneer blad opgedaan wordt vanuit 

gemeente?
30/9: Om vooraf te melden wanneer de veegwagen komt is geen goed idee. De mensen gaan dan 
van alles in de goor gooien en mocht de wagen op dat moment stukken hebben dan ligt alle 
rommel op straat. Tevens mag de aannemer zelf bepalen hoe hij de ronde gaat rijden dus wij 
kunnen nooit zeggen wanneer hij in welke straat komt. De veegwagen heeft nu een frequentie 
van 3 weken tijdens de bladperiode.

EL-2 gehele wijk  droogte schade in plantsoenen onder de bomen 7/11: doel is dit jaar nog nieuwe planten te zetten, maar uiterlijk gebeurt dit voor de lente 2020 

EL-3 Lindenstraat huisnr 3 Hier wordt schijnbaar sterk ruikend hout gestookt dat overlast geeft in de buurt. 8/10: bewoner werkt in een houtfabriek hij neemt vaak hout mee van het bedrijf naar huis. 
Thuis zoeken ze het hout uit het goede hout wordt opgestookt en het slechte houd 
weggebracht. 
Ze stoken precies zoals het hoort. Dus kunnen we alleen in de gaten houden of dit echt gebeurd. 

EL-4 Lindenstraat Aldi Jeu de boulesbaan wordt nooit gebruikt, daardoor veel onkruid. Het bankje en de doorsteek worden 
overigens wel gebruikt. Buurtkinderen zien hier graag een verharding (skatebaan?) omdat ze hier graag 
rolschaatsen.

7/10: De  baan is schoongemaakt en het bankje blijft behouden. Het verzoek om een andere 
invulling van het pleintje wordt vooralsnog niet ingewilligd omdat niet bekend is hoe de dit 
plan zal worden ontvangen door de (rest) van de wijk. Dit houdt niet in dat we  niet mee willen 
denken. Wanneer er een breed in de wijk gedragen initiatief is dan kunnen we samen met de 
bewoners bekijken of dit mogelijk te verwezenlijken is. (zie oook 
www.eersel.nl/dorpenmakenhetverschil  voor meer informatie hierover.

EL-5 Lindenstraat thv You-nique schoonheidssalon Voet (van een banner?) naast haar in gemeenteplantsoen. 2/10: de voet van de banner deze hoort bij A picture, Lindestraat 35 te Eersel. Navraag gedaan 
bij team vergunningen: het is toegestaan. 

EL-6 Lindestraat kruising Mgr. De Haasstraat door de hoge heg wordt is dit een gevaarlijke kruising. Is er in Eersel een bepaling voor een max hoogte van 
erfafscheiding aan de voorzijde van woningen die gelegen zijn aan wegen?

33086685 7/11: BOA geeft aan, nadat de werkzaamheden hier afgerond zijn, dit op te pakken.

EL-7 Nicolaas Sichmannstraat huisnr 54 bestrating bij kolk nakijken 11/10: Bestrating is hersteld.
EL-8 Nicolaas Sichmannstraat huisnr 50 trottoirband verzakt: mogelijk riool-lekkage? 11/10: Bestrating is hersteld.
EL-9 Nicolaas Sichmannstraat huisnr 47 wortelopdruk in trottoir 8/11: Dit probleem doet zich op vele locaties voor. Het is niet mogelijk (ook financieel niet) om 

overal aanpassingen te doen. Wij denken dat deze trottoir acceptabel is.
EL-10 Nicolaas Sichmannstraat naast huisnr 36 bestrating schots en scheef 33086697 16/12: Boom gerooid en bestrating hersteld.
EL-11 Nicolaas Sichmannstraat voor huisnr 36 bestrating nakijken 11/10: Bestrating is hersteld.


