
 
straat thv onderwerp opmerking reactie
Odradastraat Speeltuin goenvoorziening De grote conifeer is stervende. Ik heb dit 1,5 jr geleden ofzo al gemeld bij 

de gemeente. Er lijkt geen aandacht voor te zijn.Een jaar of 2-3 geleden is 
op ons verzoek fors gerooid in de groenstrook aan de speeltuin. Men 
erkende dat t volledig verwaarloosd en overwoekerd was. Wij houden nu 
zelf overhangende takken enzo bij maar kunnen niet overal bij en hebben 
ook niet het materiaal ervoor. Maw er wordt niets gedaan qua onderhoud 
aan de groen strook. Wij houden nu zelf overhangende takken enzo bij 
maar kunnen niet overal bij en hebben ook niet het materiaal ervoor. Maw 
er wordt niets gedaan qua onderhoud aan de groen strook. Dat is niet heel 
erg allemaal, maar als jullie toch gaan schouwen dan zou t fijn zijn waar te 
nemen dat er veel overhangend groen is wat onderhoud behoeft. 
(Odradastraat 60)

13/10 AW: dode boom en onderhoud 
bosplantsoen/snoeien eik zijn geregistreerd in 
meldingensysteem.

Odradastraat tegenover huisnr 71 boom Ik heb de indruk dat de grote eik ziek is. Boven in de kroon zitten een aantal dikke 
dode takken en onder aan groeit een grote zwam op de wortels van die eik. Mogelijk 
is er niks aan de hand met de boom, maar als ze toch komen schouwen kan het 
geen kwaad dat ze er eens naar kijken. Het is vanaf de weg kant de tweede boom.
(Odradastraat 57)

13/10 AW: geregistreerd in meldingensysteem

Odradastraat algemeen handhaving  Het is soms erg druk in de Odradastraat met geparkeerde auto’s bedrijf wagens . 
Sommige zetten hun auto’s  met 2 wielen op het trottoir waardoor rolstoelen 
kinderwagens en rollators er zeer moeilijk door kunnen.
Hopelijk kan hier iets aan gedaan worden.
Op sommige plaatsen ligt de oprit erg schuin waardoor je erg moeilijk met een 
rolstoel over het trottoir kunt lopen in de Odradastraat.
(Odradastraat 40)

13/10: GK: zelf aanspreken is vaak effectiever dan dat 
wij dat doen.  13/10 AW: geregistreerd in 
meldingensysteem om mee te nemen in surveillances 
handhaving

Odradastraat speeltuin speelvoorzieningen  misschien zou het speelveldje opgeknapt kunnen worden komen steeds meer 
kinderen bij in onze buurt bv wat speeltoestellen. (Odradastraat 20)

13/10 ter plaatse besproken: in 2022 worden alle 
speeltuintjes van de gemeente onder de loep genomen 
en wordt er gekeken naar de demografische opbouw 
van de wijk. Op dit moment worden geen nieuwe 
toestellen geplaatst. Wel worden alle toestellen jaarlijks 
gekeurd zodat de toestellen die er staan veilig zijn voor 
gebruik 

Algemeen handhaving/parkeren (verkeer)Zou het niet goed zijn als de trottoirs vrij gehouden zouden worden voor 
voetgangers.
Altijd staan op diverse plaatsen auto’s, c.q., busjes geparkeerd terwijl de trottoirs 
bedoelt zijn voor de voetgangers. Denk daarbij aan invalide mensen, mensen die 
slecht ter been zijn, ouderen met rollators en ouders met kinderwagens. Niet soms 
maar voortdurend moeten deze trottoirgebruikers van het trottoir af om zich tussen 
de weggebruikers te begeven met alle gevaar die dat weer op levert. Bovendien 
willen wij allemaal dat er niet te hard gereden wordt in de straten, door op straat te 
parkeren en niet op het trottoir, worden de straten smaller en worden de 
weggebruikers gedwongen hun snelheid aan te passen en daardoor hun snelheid te 
minderen. Daarnaast moet er wel gehandhaafd worden en gehandhaafd blijven 
anders is het zo weer het zelfde verhaal. Misschien is het goed om de buurtschouw 
niet alleen tijdens kantoor uren uit te voeren, maar ook in de avonduren en in de 
weekenden. Dan staan er namelijk de meeste auto’s in de straat geparkeerd.
(Odradastraat 50)

13/10: GK: zelf aanspreken is vaak effectiever dan dat 
wij dat doen.  13/10 AW: geregistreerd in 
meldingensysteem om mee te nemen in surveillances 
handhaving

Odradastraat/ 
Lindestraat

Speelveld vervuiling/  inrichting Wij willen graag als punt meegeven dat het speelveld hoek Odrada- Lindestraat 
misschien aan verbetering toe is? Het is nog hetzelfde terreintje als toen onze 
kinderen klein waren (inmiddels 30 - 35 jaar), en nu wij er weer komen met de 
kleinkinderen valt het ons op dat verbetering en schoonmaak (!!!) zeer welkom zijn.
Er liggen vaak glasscherven, er zijn veel kuilen etc.. Kortom, geen echte 
veilige/leuke speelplaats. Ook misschien een idee om een lagere basket erbij te 
plaatsen zodat wij de kleinkinderen niet iedere keer hoeven op te tillen omdat ze er 
zo graag een bal in willen gooien ;). Een glijbaantje en/of hut misschien ook een 
idee? Verder leven wij nog steeds fijn op de Odradastraat! (Odradstraat 96)

13/10 ter plaatse besproken: in 2022 worden alle 
speeltuintjes van de gemeente onder de loep genomen 
en wordt er gekeken naar de demografische opbouw 
van de wijk. Op dit moment worden geen nieuwe 
toestellen geplaatst. Wel worden alle toestellen jaarlijks 
gekeurd zodat de toestellen die er staan veilig zijn voor 
gebruik 

Odradastraat tussen huisnr 77-79 handhaving Hier staat al een hele lange tijd een vrachtauto geparkeerd.
Doordat deze maar net voorbij het voetpad staat, is er ontzettend slecht zicht voor 
voetgangers, fietsers en zeker ook voor auto’s. 
Daarbij staat deze vrachtauto voor het zijraam van Odradastraat 77, lijkt me niet 
leuk voor de nieuwe bewoonster.
Ik hoop dat er tijdens de buurtschouw naar deze onwenselijke situatie wordt 
gekeken. (Odradastraat 79)

13/10: AW geregistreerd in meldingensysteem 

Odradastraat speelveld afvalbak Een grotere hondenpoep-afvalbak  is nodig. 13/10: ter plaatse besproken: omdat een afvalemmer 
(Eersel kent geen aparte hondenpoepbakken) op 
jaarbasis 600 tot 700 euro kost zijn we terughoudend 
met het aantal te plaatsen afvalemmers. Daarnaast 
willen we ontmoedigen dat honden in het speeltuintje 
komen. Er zal gevraagd worden naar de vullingsgraad 
+ frequentie van ledigen van betreffende afvalbak.  

Schouw Eersel, wijk Odradastraat, Lindenhof en Willibrorduslaan
Maandag 13 oktober, 16 tot 18 uur


