
Dorpsschouw Knegsel, 11 juli 2022 
 
Aanwezig: 
Vanuit Dorpsraad: Sjaak, Wienand, Nan 
Vanuit gemeente: Eric, Wim, Cas, Jac, Gerard, Jordi, Joep, Ellen en Arian 
Vanuit PMB: Jenny, Han, Martin, Gerard en Thjeu 
  
  
Tijdens deze Dorpsschouw wil de Dorpsraad verschillende locaties laten zien. Omdat de locaties op grotere 
afstand van elkaar liggen bezoeken we de locaties per fiets. 
 
Den Heuvel 
Deze straat is nodig toe aan een herinrichting: de lindenbomen zijn in verhouding te groot, hun wortelgroei 
maakt dat het trottoir echt slecht begaanbaar is en bovendien zijn er al verschillende omgewaaid. Bij de 
herinrichting zullen de bewoners en de Dorpsraad betrokken worden zodat in samenspraak, binnen de 
kaders die er zijn, de keuzes mbt bijvoorbeeld bomenkeuze en parkeerplaatsen gemaakt. (Joep) 
AW 12/7: Navraag leert me dat, mits er voldoende personele capaciteit is, deze herinrichting in 2023 
opgepakt wordt. Voorafgaand hieraan wordt er echter al eerder, vanwege de eerder omgewaaide bomen, al 
voor meerdere bomen kapvergunning aangevraagd. De vergunningaanvraag zal binnen enkele weken 
plaatsvinden en ik heb gevraagd of het dan mogelijk is om de bomen dan te kappen wanneer ze in het blad 
staan. (Chris/Stefan) 
 
Kerkbeemd 
Bewoners klagen over overhangende bomen aan de achterzijde (brandgang) nagaan. Er is ter plaatse 
gekeken, maar het lijkt enkel om blad-overlast te gaan. Daarvoor worden geen gezonde bomen gekapt. Er 
zal iemand naar de situatie gaan kijken en indien nodig actie op ondernemen (Cas) 
 
Poelenloop 
In 2021 zijn er dode boompjes uit de rij gehaald, maar nog niet vervangen. Er wordt een aantekening 
gemaakt dat einde dit jaar, met de inboet, de rij weer compleet gemaakt wordt. (Cas) 
 
Veldhovenseweg 
Een aantal jaren geleden zijn hier diverse bomen omgewaaid. Op Veldhovens grondgebied zijn wel nieuwe 
terug gezet, maar op Eersels grondgebied niet. Dit komt omdat de bomen erg dicht langs de weg staan en 
dat bomen de verkeersveiligheid daardoor in het geding brengen. Bovendien liggen daar kabels en leidingen 
in de grond waardoor bomen daar niet gewenst zijn.  
 
Eikenbocht 
• Men is erg content met de plantenschaal die nabij Het Groen geplaatst is: sindsdien is er geen afval  

meer gestort, dus het lijkt effect te hebben. In de herfst wordt de plantenschaal even vervangen door  
de bladbak, waarna de plantenschaal terugkomt met winterviolen. 

• De bast van de slanke eiken laat los. Dit is ter plaatse bekeken en blijkt niet direct gevaarlijk te zijn.  
Wordt we wel in de gaten gehouden in de toekomst. (Cas) 

• Het voetpad vanaf Het Groen is erg overwoekert door hedera. Hiervan wordt melding gemaakt zodat  
dit afgestoken wordt (Arian) → melding #4225 op naam van Dorpsraad aangemaakt. Hier volgt  
rechtstreeks een terugkoppeling op 
AW 12/7 Het voetpad ligt ook ongelijk door de grote boom die daar staat. Nu is het zo dat er een 
bewonersinitiatief is in de Eikenbocht met het zelfbeheer van het gemeenteplantsoen. Dit initiatief 
wordt in het najaar geëvalueerd. Een gevolg hiervan kan zijn dat er nieuwe aanplant gaat 
plaatsvinden in deze straat. Misschien is het dan ook mogelijk om het trottoir dan wat te verleggen 
zodat er minder last is van de boomwortels? 

• In het speeltuintje is, naar het lijkt, tuinafval gedumpt. Ook zou het speelzand een keer gezeefd 
mogen worden. Hiervan wordt melding gemaakt zodat het opgeruimd/opgepakt wordt. (Arian) → 
meldingen #4226 en #4227 op naam van Dorpsraad aangemaakt. Hier volgen rechtstreekse 
terugkoppelingen op. 

 
Steenselseweg 
• Het idee is dat de bomen ter hoogte van huisnummer 12 rioolproblemen veroorzaken. Afgesproken 

wordt dat hier een camera-inspectie zal plaatsvinden (Jac) 
• Thv huisnummer 18 groeien een gemeenteboom en een boom in de tuin in elkaar. Dit is bekeken en 

kan geen kwaad. 



• Men verzoekt om een extra bladbak op het veldje links naast huisnummer 18. Dit verzoek zal in een 
melding gezet worden waarna er een reactie op zal komen (Arian) 

• De Breemakkerweg komt in een bocht uit op de Steenselseweg en juist op deze plaats is een 
fietsersoversteekplaats. Dit levert gevaarlijke situaties op. Het idee om het kombord iets op te 
schuiven + een drempel te plaatsen om de snelheid af te remmen wordt nader bekeken en 
teruggekoppeld aan de Dorpsraad (Gerard)  

 
Duiselseweg 
Door de vele bomen nabij kinderdagverblijf Kieboekoe is er nauwelijks zicht op de weg wanneer je daar de 
inrit wilt verlaten. De eigenaar was nog niet benaderd in het kader van de plannen rondom de herinrichting 
van de straat en wil dit wel graag zodat dit probleem mogelijk opgelost wordt.  
AW 12/7: De situatie is in het verleden al verkeerstechnisch bekeken en er is toen een verkeersspiegel 
geplaatst op verzoek van het kinderdagverblijf. Om het zicht nog beter te krijgen, moeten bomen gerooid 
worden was toen de conclusie. Ik heb daarop Roy Cornelis, de projectleider, gesproken. Het blijkt dat er nog 
geen concreet plan voor de Duiselseweg ligt. Zodra dit er wel is (waarschijnlijk najaar 2022) dan volgt 
overleg met aanwonenden.  
 


