
Buurtschouw Eersel, wijk Zuiderpark, 23 september 2019

Aanwezig: 
namens de buurt: niemand aanwezig. Middels e-mail  (info@dijkgraovers.nl) contact gehad.
namens gemeente: Steven Kraaijeveld, Cas van Vroonhoven, Joep van Lith, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters
namens PMB: Gerard, Thieu, Jenny en Roelof

 
nr straat locatie onderwerp SIM reactie
EZP-1 Boekweit zijkant Zuring 29 onkruid op bestrating 33086544 1/11: gebeurd nog dit jaar (in eigen beheer)
EZP-2 Boekweit zijkant huisnr 25 situatie garage/inrit/hoge trottoirbandjes 

(inritvergunning?)
33086547 1/11 afgehandeld

EZP-3 Boekweit huisnr 14 kijken of put kan verzakken 33086550 2/10: bestrating hersteld
EZP-5 Boekweit huisnr 10 trottoirband verlagen 33086556 2/10: De trottoirband is verlaagd.
EZP-6 Boekweit bij ingang huisnr 7-

11-15
stoeprandje verlagen 33086559 1/11: Daar dit tot op heden nog nooit tot problemen heeft geleid, 

en er urgentere locaties zijn, is besloten hier geen aanpassingen aan 
te doen. 

EZP-7 Haam thv huisnr 16 Richeltje in bestrating omlaag brengen 33086562 2/10: Hersteld
EZP-8 Heilige Geeststraat hoek Zicht onderhoud qua groen en zand in het 

speeltuintje: Tijdig gras maaien en daarbij 
ook langs de bomen het gras maaien;

33086565 30/9: de melding is ingepland. Deze is doorgegeven aan 
kempenplus  7/11 melding is gereed

EZP-9 Heilige Geeststraat brandgang achter de 
woningen

De brandgang achter de Heilige Geeststraat 
opruimen qua blad/groen. Dit wordt 
momenteel helemaal niet bijgehouden (ja, 
door buurtbewoners die het na een tijdje 
beu zijn en dan maar het groenafval in hun 
eigen kliko gooien). Wie is er eigenlijk 
verantwoordelijk voor het bijhouden van de 
brandgang? Er zijn namelijk ook 
buurtbewoners die wel grenzen aan de 
brandgang maar er daar geen achterom 
hebben.

33086622 24/9: Koen Bierens geeft aan dat dit een gemeentelijke brandgang 
is. 31/10: Deze melding is afgehandeld.

EZP-10 Schapendries geheel nalopen bestrating ongelijk 33086568 1/11: Daar dit tot op heden nog nooit tot problemen heeft geleid is 
besloten hier niet direct aanpassingen te doen. Zodra de urgente 
locaties zijn aangepakt worden de 'overgebleven' locaties nader 
bekeken.

EZP-11 Schapendries oversteek thv huisnr 
27

stoepje in geheel laten zakken 33086571 21/10: De stoep is hier verlaagd voor het met rollator/rolstoel de 
gehandicaptenparkeerplaats voor huisnr 16 te bereiken. Hier 
wordt geen oversteekplaats van gemaakt omdat het te verlagen 
voetpad tussen de parkeerplaatsen/auto's bevindt en er dus slecht 
zicht is vanaf de weg op het voetpad.

EZP-12 Wanmolen zijkant Zicht 18 situatie garage/parkeerplaats 
(inritvergunning?)

33086574 1/11: idee is om de parkeerplaats te voorzien van wit kruis. (er 
wordt nog contact gezocht met de eigenaar van de garage)

EZP-13 Zicht kruising met 
Schapendries

trottoirbandjes verlagen 33086577

EZP-14 Zicht Zijweg Wanmolen trottoirbandje verlagen 33086580
EZP-15 Zicht div. bij 24 of 38 straatkolken liggen aan hoge kant: is hier iets 

aan te doen?
33086583 1/11: Bij de inspectie voor het groot onderhoud 2020 zal dit 

verzoek meegenomen worden.
EZP-16 Zicht huisnr 6-16 bestrating ongelijk 33086586  1/11: we kunnen ons vinden in dit verzoek en willen het graag 

uitbesteden. Het is onduidelijk, ivm financiele ruimte, of dat nog 
dit jaar kan.

EZP-17 Zuring huisnr 5 trottoirbandje verlagen 33086589 2/10: De bandjes zijn verlaagd.
EZP-18 Zuring huisnr 13 kuil in bestrating 33086592 2/10: De kuil is eruit gehaald.
EZP-19 Zuring huisnr 21 klinker steekt omhoog 33086595 2/10: De bandjes zijn verlaagd.
EZP-20 Zuring verlengde pad, 

gezien vanaf huisnr 
29

trottoirbandjes verlagen 33086598 2/10: De bandjes zijn verlaagd.

1/11: we kunnen ons vinden in dit verzoek en willen het graag 
uitbesteden. Het is onduidelijk, ivm financiele ruimte, of dat nog 
dit jaar kan.


