
Algemeen
 

straat thv onderwerp opmerking reactie
algemeen straatmeubilair Gezien de vele honden in de wijk zouden meer 

hondenpoep opvangbakken ook welkom zijn en 
een hondenlosloopveldje.

6/10/21 AW: Op dit moment loopt er een pilot voor een 
hondenspeelweide in het Zuiderpark. Er zijn geen plannen 
om dit initiatief nu uit te breiden. Mbt het plaatsen van 
afvalbakken (Eersel kent geen specifieke 
hondenpoepbakken) zijn we terughoudend: naast aanschaf 
en plaatsingskosten bedragen de jaarlijkse kosten van 
ledigen en afvoer namelijk zo'n € 600,- per jaar. Er zijn nu, 
verdeeld over de gemeente ruim 200 afvalbakken en 
vanwege kostenoverweging willen we dit aantal dus zo min 
mogelijk uitbreiden. Mocht er een specifieke locatie zijn dan 
wordt eerst gekeken of verplaatsen van een afvalbak aan 
de orde is.

algemeen bestrating Mensen met een rollator hebben last van de 
schuine opritten in de wijk. Sommige bewoners 
vinden de opritten ook te schuin als ze 3 tegels 
vlak zijn en dan 2 of 1 1/2 tegel schuine brede 
tegel want dan schaaft de auto erover. Suggestie: 
trottoirs zoals in de Lindenhof want die zijn lager 
en (mede daardoor) veel val-gevaarlijk.

6/10 AW: Tijdens de schouw zijn opritten bekeken en 
besproken. In geval van specifieke locaties deze graag via 
de website aanmelden.

algemeen riolering De capaciteit van de riolering is beperkt bij zware 
regenval.

4/10/21 JB: Rioleringsstelsels  kunnen hevige regenval 
inderdaad soms niet aan, maar voor 95% van de regen is 
het rioolstelsel toereikend.

algemeen riolering Ook de riolering: veel putten stinken erg. Daar 
klagen heel veel mensen over aan allerlei straten 
in de wijk. Misschien kunnen een keer alle 
afsluiters en/of deksels worden gecontroleerd. In 
elk geval sowieso de putten nabij Koppenhoek 
13, Gaobertstraat parkeerplaats achter 
Koppenhoek 11.

4/10/21 AW: Deze locaties zijn als melding geregistreerd via 
de website en worden nagekeken. 

Dreef huisnr 3 bestrating Het verschil tussen trottoir en straat is hier groot: 
autoportieren raken de stoep. Verzoek trottoir thv 
Dreef 2 - 8 opnieuw leggen 

11/10 JB: Tijdens het reinigen van de putten , kan het 
voorkomen dat bij het uit de put omhoog trekken van de 
stalen zuigstang , deze onder het stankscherm komt 
waardoor het stankscherm los komt en onder in de put valt . 
Hierdoor ontstaat er een open verbinding met het riool wat 
de stank veroorzaakt. 
Ook kan het zijn dat  na een lange droge periode de 
waterstand in de put zakt , waardoor er ook een open 
verbinding ontstaat.                                                        
Dan is het vaak een kwestie van een paar emmers water 
erin of de tuinslang er even inhangen.   (4/10/21 AW: Deze 
melding is geregistreerd via de website)  

Lindestraat de Grote Aard groen Het groen op de Lindestraat wordt slecht 
onderhouden, ziet er rommelig uit. Vooral bij de 
Grote Aard en tussen de huizen. De groenstroken 
op De Dreef zien er beter uit dan op de 
Lindestraat.

4/10/21 CvV: De betreffende groenstrook is eigendom van 
SBO De Groote Aard. Voor het algemeen geldt dat we 
trachten het afgesproken beeldkwaliteitsplan te handhaven. 
Het is echter groeizaam weer geweest, waardoor dit niet 
altijd haalbaar was.

Mgr De Haasstraat Nonnenbos groen Veel aangeplante rododendrons zijn dood of 
bijna dood en onkruid woekert er flink. Het pad is 
ook vaak modderig.

4/10/21 AW: Deze melding is geregistreerd via de website 
en wordt opgepakt.

Midakkers  + schoolveld groen Het schoolveld heeft na de 
verbouwingswerkzaamheden veel geleden en 
zou opnieuw moeten worden vlak gemaakt en 
ingezaaid. Hetzelfde zou het geval zijn voor de 
plantsoenen van de Midakkers.

4/10/21 CvV: het veld wordt geegaliseerd op het moment 
dat de units weg zijn want anders moet het 2x. Wel is er 
melding van de kuilen voor de goaltjes gemaakt.

Midakkers Fit Factory bestrating In de Midakkers ter hoogte van de Fit Factory is 
de bocht achterin krap waardoor lossend 
vrachtverkeer het grasveld kapotrijdt.

4/10/21 GK: Ter plaatse bekeken: wanneer er  dicht tegen 
de bocht geparkeerd wordt is het inderdaad krap, maar 
anders is de bocht voldoende ruim. Feitelijk zal hier niet 
veelvuldig vrachtverkeer komen: 2-wekelijks de 
vuilniswagen en verder incenteel. We accepteren dan dat 
de bocht wordt afgesneden; daarom wordt hier geen 
aanpassing gedaan.

Molenakkers jeu d'boulesbanen speelvoorziening Bij de Jeu de Boules banen wordt slechts af en 
toe onkruid verwijderd, niet structureel. Graag 
frequent en structureel.

4/10/21 CvV: gedurende het jeu de boules-seizoen zal 
regelmatiger onkruid op verharding worden weggehaald. 

Molenakkers huisnr 13 bestrating De trottoir bij Molenakkers 13 is slecht en niet te 
doen met rollator, ook zijn de randen hier te 
hoog.

4/10/21 AW: De melding mbt de randhoogte is geregistreerd 
via de website en wordt aangepast. Het trottoir is ter plekke 
bekeken en voldoet ons inziens.

Mortel bestrating De bestrating van de Mortel heeft veel kuilen. 4/10/21 AW: Deze melding is geregistreerd via de website 
en wordt aangepast.

Provincialeweg geluidswal groen Snoeien van de geluidswal aan de bewonerskant 
van de provinciale weg zou nog nooit zijn 
gebeurd, is wel hard nodig.

4/10/21 CvV: Er is geconstateerd dat sommige 
aanwonenden gemeente grond in gebruik hebben 
(uitbereiding tuin tot opslag hout etc.). Hierdoor is het voor 
ons onmogelijk om daar te komen,  laat staan 
werkzaamheden te verrichten.

Schadewijktraat verkeer Mensen in de Schadewijkstraat met kinderen die 
op Het Busseltje zitten willen graag een 
zebrapad en een goede voet/fietspad verbinding 
naar school.

4/10/21 GK: Schadewijk staat ingepland voor een 
herinrichting in 2022/2023: te zijner tijd zullen 
aanwonenden/belanghebbenden inspraak hebben bij de 
inrichting van de straat. Dit zebrapad kan dan ingebracht 
worden.

Speelakker rode pad bestrating Het rode pad bij de Speelakker en het schoolveld 
geeft erg af op schoenen en de suggestie wordt 
gedaan om het te vervangen door asfalt of door 
steentjes zoals naast de Fit Factory. Voorkeur 
voor asfalt omdat mensen met rollator en 
scootmobiel dan beter kunnen voortbewegen en 
kinderen daar dan ook veilig kunnen 
skaten/skeeleren.

4/10/21 AW: Deze locaties zijn als melding geregistreerd via 
de website kker worden nagekeken.

Schouw Eersel, wijk Molenakkers 
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Speelakker rode pad bestrating Het rode pad bij de Speelakker is naast school zo 
glad door het vele gebruik dat mensen klagen 
over valpartijen. Vooral na vochtig weer is plat 
zand spekglad.

4/10/21 JB: Tegenwoordig wordt er gekozen voor een ander 
soort verharding. Wanneer het pad weer opgeknapt moet 
worden, komt dit hier ook. Het pad lag er tijdens de schouw, 
ondanks de regenval de dag ervoor, er netjes bij. Dit 
opknappen zal dus nog wel even duren.     

Speelakker rode pad verlichting Er zijn suggesties gekomen om het rode pad te 
verlichten maar daar kwamen ook weer mensen 
op tegen omdat dat hun achtertuinen mede 
verlicht en ze dat niet willen. En bang zijn voor 
meer hangjeugd. Dus dit is een lastig punt.

4/10/21 AW:  De verdeeldheid van meningen is op elk 
gebied van toepassing, maar verlichting van dit pad is niet 
aan de orde.

Speeldries straatmeubilair Er staat 1 bord bij de Speeldries (Speelakker?) 
bij het speeltoestel "verboden honden te laten 
poepen" en graag zo'n bord bij alle ingangen van 
de speeltuin zetten.

4/10/21 CvC: Er zullen geen bord 'verboden voor poepende 
honden' geplaatst worden. Dit zou namelijk suggereren dat 
honden elders, zonder bord, wel hun behoefte mogen doen 
(i.c. dat de baasjes geen opruimplicht hebben) en dat is niet 
het geval. @Cas, waarom staat er wel een bij een 
speeltoestel? Dan klopt dit antwoord niet...


