
Buurtschouw Eersel, wijk Molenakkers, 5 september 2019

Aanwezig: 
namens BV Molenakkers: Mieke Kerkhof (mieke_53@hotmail.com)
namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Cas van Vroonhoven, Jac Bierens, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters
namens PMB: Thieu, Jan, Gerard, Jenny en Roelof

 
nr straat locatie omschrijving SIMnummer reactie
EM-1 Berkakkers t Busseltje Veel ouders/verzorgers parkeren bij t Busseltje op de stoep. Kan hierop gehandhaafd worden opaanvang- 

en eindtijden van school? 
33085734 9/9: reeds een controle gedaan, hierbij geen auto’s op de stoep zien 

staan. Wel waren er ouders die in het stopverbod stoppen deze zijn 
aangesproken. De locatie wordt vaker meegenomen in de 
surveillanceronde. 

EM-2 Dreef diverse plaatsen Bestrating slecht (ongelijk) door boomwortels, erg gevaarlijk. Her en der ontbreken ook stoeptegels. 
Graag gehele trotoir nalopen.

33085737 19/9: bestrating hersteld

EM-3 Dreef De weg heeft twee slingers waar velen zich aan ergeren, vooral in relatie tot het parkeerprobleem erbij 
zorgt dit voor gevaarlijke situaties.

33085740  9/10: De slingers zijn eerder op verzoek van de inwoners daar 
aangelegd en zijn er tevreden over. Situatie blijft daarom 
gehandhaafd.

EM-4 Dreef to huisnr 1/ bij bouw 
woning

Overhangend groen 33085743 9/9 Contact gehad met eigenaar. Ze gaan de oeverbegroeiing 
snoeien. Controle volgt.

EM-5 Dreef zijweg naar huisnr 10-16 Trottoiropgang te steil 33085746 16/9: hersteld
EM-6 Dreef thv 24 Nieuw aangelegde pilot: in de gaten houden of trottoir voldoende zakt. 33085749 1/11 blijft onze aandacht houden
EM-7 Dreef zijweg naar huisnr 26-34 trottoirband verlagen 33085752 16/9: hersteld
EM-8 Dreef zijkant huisnr 34 overhangende coniferen 33085755 10/9: mevrouw is op leeftijd en staat op het punt te gaan verhuizen 

en haar tuinman is ziek geworden. Heel vervelend, maar zolang 
mevrouw eigenaar is, is zij verantwoordelijk: Ze gaat met haar 
kinderen proberen iets te regelen om de heg te snoeien.  

EM-9 Dreef zijkant huisnr 34 laaghangende takken verwijderen 33085758  11/9: takken zijn verwijderd
EM-10 Dreef zijkant huisnr 34 bestrating ongelijk door wortelgroei 33085761 1/11: we snappen het aandachtspunt. We willen dit (grotere) werk 

graag uitbesteden, maar moeten even bezien of dit financieel nu al 
mogelijk is. Het heeft en houdt de aandacht

EM-11 Dreef to FitFactory bramenstruik terugsnoeien + maaien van voormalig bloemenveld: voor het oog, maar ook gezien de 
ratten-hinder

33085764 7/11: melding is gereed

EM-12 Dreef thv huisnr 41 oprit rolstoel ontbreekt 33085767 24/10: trottoirband is verlaagd
EM-13 Gehele wijk Prullenbakken plaatsen bij Jump XL, Gamma en Tennispark waar veel mensen en kinderen komen, want 

daar ligt altijd veel zwerfafval en dat trekt ongedierte aan en is een bron van ergernis voor velen. Ook 
vinden veel hondenbezitters het teveel moeite om het zakje uitwerpselen verder mee te nemen met alle 
gevolgen van dien. Dus graag prullenbakken.

 - 5/9 Tijdens schouw reeds verteld at er aan de gemeenteraad is geld 
gevraagd voor uitbreiding van het aantal afvalemmers. Wanneer de 
begroting akkoord wordt bevonden zullen er in 2020 een aantal 
afvalemmers bijkomen in de gemeente.

EM-14 gehele wijk Laksheid met afval buiten zetten, vaak veel te vroeg, wijk De Mortel. Dit is bekend bij de gemeente en ik 
weet dat er al veel over geschreven is en ook probeert de gemeente er iets aan te doen, maar kennelijk 
een hardnekkig probleem.

33085770 9/9:  Sinds de ringen verwijderd zijn is het te vroeg aanbieden van 
afvalzakken een stuk minder geworden. Toch wordt er soms nog 
afval te vroeg aangeboden. De wijk wordt in de gaten houden en bij 
aantreffen van afval proberen te achterhalen van wie het is. 

EM-15 Koppenhoek huisnr 7 - 9 Stoep ongelijk 33085773 19/9: bestrating hersteld
EM-16 Kromme Molenweg 7 Wij vinden regelmatig dode zwarte ratten liggen in de tuin. Wij hebben hier aan de balie bij de 

Gemeente ook al eens melding van gemaakt, maar toen was de mededeling zolang geen plaag, dan geen 
actie door Gemeente. Ondertussen lopen de ratten bij schemering gewoon door de tuin en zijn ze 
blijkbaar niet bang voor ons als mens. Ondertussen betalen we ons scheel aan verdelgingsmiddelen. En 
gooien wij de dode dieren maar in de groenkliko, omdat de Gemeente ze niet op komt halen. Zoals u 
weet kunnen wij het 'oude' gif niet meer kopen. Ondertussen over op merk 3, die ze gelukkig wel lusten. 
Kan de Gemeente ons helpen om te voorkomen dat het straks echt uit de hand is gelopen en dat wij 
ondersteuning krijgen om het inmiddels ook landelijke probleem op te lossen Wij kunnen inmiddels 
zonder schrik niet meer in onze tuin zitten. Graag terugkoppeling van de Gemeente wat u hieraan kan en 
vooral wilt doen. Een van de partijen uit Eersel had het als speerpunt staan tijdens de Gemeentelijke 
verkiezingen.

33085776 7/11: ratten is een vervelende problematiek en zijn lastig te 
bestrijden ook voor ons in het openbaar gebied: de middelen zijn, 
ook voor ons als gemeente, beperkt want het openbaar gebied is 
voor iedereen toegankelijk. Het beste is om de voedselbronnen van 
de zwarte rat (bruine ratten zijn meer water-georienteerd) zoveel 
mogelijk te beperken: denk aan voilieres, kippenrennen, 
konijnenkooien, fruitbomen, composthopen ed), dus dat is iets 
wat iedereen zelf goed in de gaten moet houden. Wij zijn 
aangesloten bij het Kennis- en Adviescentrum voor Dierplagen 
(KAD). Hier monioren ze onze meldingen (www.kad.nl) kan men 
bovendien nog verder meedenken in de bestrijding. Helaas is er 
geen kant-en-klare oplossing

EM-17 Lindenstraat to huisnr 64 trottoirband verzakt 33085779 24/10: inritbanden zijn hersteld
EM-18 Lindenstrat doorgang tussen huisnr 

107 en De Mortel 63
aan beide zijden doorgang toegankelijk maken voor rolstoel 33085782 6/10: gerealiseerd

EM-19 Molenakkers voetpad tussen huisnr 44 
en Lindenstraat

Halverwege het voetpad staan gebroken tegels overeind, heel gevaarlijk. 33085785  19/9: bestrating hersteld

EM-20 Molenakkers thv 4-6 bomen zijn breed geworden tov stoep 33085788  10/9: de eigenaar gaat deze grote boom snoeien. Nacontrole 
wordt ingepland.

EM-21 Molenakkers veldje waar boom is weggehaald: grasmat egaliseren + opnieuw inzaaien 33085791  9/9: uitgevoerd
EM-22 Molenakkers thv huis 30 (B&B) takken van boom snoeien 33085794  10/9: overhangende boom deze wordt zo snel mogelijk gesnoeid. 

Nacontrole wordt ingepland.
EM-23 Molenakkers pad tussen huisnr 30 en 

Lindenstraat 
hekjes weghalen 33085797  11/9: Hekjes zijn verwijderd

EM-24 Mortel parkeerplaatsen Jump XL Aan deze weg is geen trottoir. 33085800 11/10: Voor de Mortel is al eens een tekening gemaakt om daar een 
voetpad aan te leggen, maar het is nooit zover gekomen omdat er 
toen plannen waren om de sporthal te verbouwen en dus is het 
nooit zover gekomen dat het op een planning is gekomen of dat er 
geld voor vrij is gemaakt. Op het moment dat er groot onderhoud 
aan een straat moet plaatsvindenworden de inrichtingsrichtlijnen 
'Duurzaam Veilig'  zoveel mogelijk meegenomen (i.c. bezien wat ter 
plaatste mogelijk is bijv. vanwege beperkte ruimte in sommige 
smalle straten). Voor dit moment worden er derhalve geen 
aanpassingen gedaan.  

EM-25 Mortel naar Dreef Trottoirs lopen niet door / sluiten nergens aan 33085803 11/10: Voor de Mortel is al eens een tekening gemaakt om daar een 
voetpad aan te leggen, maar het is nooit zover gekomen omdat er 
toen plannen waren om de sporthal te verbouwen en dus is het 
nooit zover gekomen dat het op een planning is gekomen of dat er 
geld voor vrij is gemaakt. Op het moment dat er groot onderhoud 
aan een straat moet plaatsvindenworden de inrichtingsrichtlijnen 
'Duurzaam Veilig'  zoveel mogelijk meegenomen (i.c. bezien wat ter 
plaatste mogelijk is bijv. vanwege beperkte ruimte in sommige 
smalle straten). Voor dit moment worden er derhalve geen 
aanpassingen gedaan.  

EM-26 Mortel/ Middenweg Processierups nesten in bomen Mortel en Middenweg zijn ondanks diverse meldingen nog steeds niet 
weggehaald.

33085806  7/11 buitendienst heeft na de zomer nog een ronde gereden. 
Indien nog nesten aangetroffen worden dan graag specfieke 
melding maken met foto.

EM-27 Mortelveld Gamma Bij de Gamma zijn vaak lampen kapot, wat voor drugsdealers heel fijn is maar voor omwonenden niet. 33085809  9/9: Gecontroleerd op zondagavond 8/9. Toen waren er geen 
bijzonderheden. We blijven het in de gaten houden en bij 
aantreffen ook de politie op de hoogte brengen van de drugsdeals. 

EM-28 Mortelveld/Kuilenhurk Gamma/Wintermans Hier staan ’s avonds en ’s nachts vrachtwagens, waardoor de doorgang smal wordt en dat is gevaarlijk + 
Veel klachten over de vrachtwagens die parkeren op de Kuilenhurk en waar de chauffeurs dan hun 
behoefte doen in de struikjes bij het Mortelveld

33085812  9/9: Vrachtwagens op de Kuilenhurk is bij ons een bekend 
probleem we zijn al volop bezig geweest met waarschuwen. 8/9 is 
er weer gecontroleerd deze avond stond er geen één vrachtwagen. 
We zullen de locatie mee blijven nemen. 

EM-29 Speelakker jeu de boulesbanen Vanwege goed gebruik van de banen: verzoek bankje zonder leuning tussen banen in te plaatsen  - Bankje is vrijdag 6/9 geplaatst op aangegeven locatie
EM-30 Speelakker speelveld vernielingen op plantsoen/speelveld laten herstellen door aannemer 33085815 7/11 Houden we zeker in de gaten!
EM-31 speelakker pad naar Midakkers 

(achter FitFactory)
Hekje weghalen 33085818  11/9: hekje is verwijderd

EM-32 Speelakker jeu de boulesbanen een van de twee bankjes bij de jeu de boulesbaan is in slechte staat 33085821  11/9: bankje is vernieuwd



EM-33 Stelt veldje bij huisnr 12 onkruid op trottoir  - 5/9: Tijdens schouw besproken: er kan in de bewuste hoek niet 
geborsteld worden wanneer er een auto geparkeerd staat. Helaas is 
vooraf niet aan te geven wanner men langskomt.

EM-34 Stelt veldje bij huisnr 14 veldje heeft kale plekken  - 5/9: tijdens schouw besproken: betreft droogte-schade. Wordt in 
de gaten gehouden of het uit zichzelf hersteld.


