
Dorpschouw Knegsel, 16 september 2019
 
nr Straat Locatie Omschrijving SIMmelding Reactie van Gemeente Eersel
K-1 Alleman huisnr 27 Bomen gaven daar worteldruk n de bestrating. Graag nakijken of dit nog actueel is. Zo ja: graag 

herstellen
33086286  4/10: Wortelgroei verwijderd.

K-2 Den Heuvel geheel bomen zijn te groot, bestrating komt omhoog vanwege wortelopdruk  - 16/9: tijdens schouw aangegeven dat de bomen 'leading' zijn 
in deze straat. De vervanging van deze bomen heeft een hoge 
prioriteit, maar helaas geldt dat voor meer bomen in de 
gemeente. De komende maanden worden keuzes gemaakt 
welke bomen wanneer aan bod komen. De DR wordt hierover 
ingelicht. Wanneer de bomen in Den Heuvel vervangen 
worden, wordt ook de bestrating meegenomen + de verdere 
inrichting van de straat (parkeren aan 1 zijde ivm parkeren 
bijvoorbeeld?). 

K-3 Den Heuvel thv huisnr 24 snoeien tbv breedte trottoir 33086289 24/9: er is ter plaatse gesnoeid.
K-4 Den Heuvel thv huisnr 24 bladafval laten opdoen door veegwagen 33086292 23/9: De veegwagen heeft hier geveegd maar die komt nu op 

7 oktober weer terug en dan om de drie weken tot het 
bladafval eraf is.

K-5 Den Heuvel midden vd straat extra bladkorf overwegen? Nu wordt het blad opgespaard en opgeruimd na een telefoontje (wat 
overigens goed werkt, maar niet goede weg is)

33086295

2/10: Wanneer men den Heuvel uitrijdt staat aan de Lindelaan 
een bak en aan de andere kant van den Heuvel een op het 
grasveld achter diner café de Kempen. Wanneer we er nog 
eentje bij plaatsen hebben we er om de 200 meter een bak 
staan. Overigens is er ook geen ruimte om er eentje te 
plaatsen.  Deze zou dan op een parkeerplaats moeten staan 
en die zijn er in deze straat al veel te weinig. Bovendien zijn er 
zoveel bakken niet en er is maar een beperkt budget voor. Er 
komt hier dus geen uitbreiding.

K-6 Den Heuvel lantaarn 6 (huisnr 19) zit vast met ty-raps  - 17/9: Gemeld bij Nobralux. In de regel is dit tussen nu en twee 
weken verholpen.

K-7 Den Heuvel lantaarn 8 (bij huisnr 42) zit vast met plakband  - 17/9: Gemeld bij Nobralux. In de regel is dit tussen nu en twee 
weken verholpen.

K-8 Den Heuvel zijweg Bleekveld aan beide zijden trottoir aanpassen 33086298  4/10: De bestrating is aangepast.
K-9 Eikenbocht klimop terugknippen (hangt over op voetpad) 33086301 24/9: klimop is verwijderd



K-10 Eikenbocht trottoirs trottoirs aan beide zijden van de weg zijn te smal. Overwegen om 1 fatsoenlijk pad aan te leggen 33086304 11/10: Het is bekend dat de voetpaden hier te smal zijn. Dit is 
de keuze van de ontwerper van 40 jaar geleden. Dit kan 
gewijzigd worden maar de vraag is wat de bewoners ervan 
vinden want dan moet het groen hiervoor wijken. Wanneer de 
buurt, gezamenlijk, met een dergelijk vraag komt dan zal e.e.a. 
doorgerekend moeten worden en hiervoor budget aan de 
raad moeten worden gevraagd. Vooralsnog gaan we hier geen 
aanpassingen doen.

K-11 Eikenbocht bij seniorenwoningen trottoir loopt heel stijl: lastig met rollator 33086307 1/11: het is hier helaas smal en toch moet een hoogteverschi 
gecorrigeerd worden. Hier worden geen aanpassingen gedaan 
(er zijn geen mogelijkheden)

K-12 Geheel Knegsel lantaarnpalen en speeltoestellen schoonmaken: veel groen-aanslag 33086310  15/10: wij hebben de vuile speeltoestellen schoon gemaakt 
en daar waar nodig de lichtmasten.

K-13 Het Groen tankstation / kapelletje Bocht is door vrachtverkeer nauwelijks te nemen. 33086313
8/11: bij de inrichting in deze 30 km zone is deze bocht 
acceptabel: ruimer maken werkt hard rijden in de hand.

K-14 Het Groen huisnr 16/ Dinee Cafe bestrating aanpassen 33086316
1/11: er zijn vele locaties waar de trottoirs er zo bijliggen. Dit is 
ook inherent aan de materialen waarvoor ooit gekozen is. 
Eerst worden de urgente(re) locaties aangepakt en daarna 
lopen we de minder urgentere locaties na. Wanneer het in 
tussentijd echt erger wordt dan graag een melding maken.

K-15 Het Groen meerdere plantvakken inboet van beuken 33086319 7/11: er komen planten bij. Doel is dit jaar nog, maar uiterlijk 
voor de lente 2020.

K-16 Het Groen huisnr 33/35 takken boven inrit snoeien (hangt over) 33086322 23/9: boom is gesnoeid
K-17 Het Groen De Weefkamer trottoir herstraten: loopt af en ligt slecht 33086325

 1/1: we kunnen ons vinden in dit verzoek en willen het graag 
uitbesteden in verband met de hoeveelheid werk die er nu 
ligt.  De termijn waarop dit gebeurd is afhankelijk van de 
financiele situatie en daar is nu nog geen zicht op.

K-18 Het Groen De Weefkamer borden op parkeerplaats: reclamevergunning? 33086328
24/9: de reclameborden zijn waarschijnlijk niet toegestaan. 
Ligt nu bij juridische zaken: er wordt aan gewerkt. 

K-19 Het Groen huisnr 24 bestrating aanpassen 33086331 17/10: bestrating is hersteld.
K-20 Het Groen huisnr 28a rommel rond de deur 33086334 18/9: kunnen we helaas niets aan doen.
K-21 Het Groen bocht 2x trottoirbandje verlagen 33086337 1/11: ook deze trottoirbandjes worden op een later tijdstip 

nogmaals bezien. We richten ons eerst op de meest urgente 
locaties.

K-22 Het Groen huisnr 34 bestrating aanpassen 33086340  1/11: deze locatie nemen we mee in de inspectie voor het 
Groot Onderhoud 2020.



K-23 Het Groen hoek Eikenbocht vuil gestort 33086343
23/9: Het vuil is opgehaald, maar dit is een terugkerend 
verhaal de mensen blijven daar continue hun groenafval 
storten. We gaan op 30 september de bladbakken plaatsen 
zodat ze op 2 oktober gebruikt kunnen worden.

K-24 Het Groen huisnr 22 sinds 9 jaar ligt er een verkeersremmer op de hoek Zandoerleseweg/Het Groen. In combinatie 
met de leemlaag daar in de grond veroorzaakt deze scheuren in de woning. Volgens bewoner ligt 
het aan de snelheid van het verkeer: mn tussen 8 en 8,30 uur in de ochtend rijdt men erg hard.

33086346

9/10: De politie wordt verzocht tot het houden van 
snelheidscontroles.

K-25 Het Groen dinee cafe oneigenlijk gebruik gemeentegrond: trottoir + parkeerplaatsen 33086349
24/9: de reclameborden zijn waarschijnlijk niet toegestaan. 
Wordt nu bij juridische zaken: er wordt aan gewerkt. 

K-26 Past. Eyckenweg achterzijde Dinee Cafe stand van zaken mbt parkeren op grasveld: bij feesten en partijen staan er 60 (!) auto's  -
23/10: Er is een ontwerp tekening gemaakt en alle kosten zijn 
in beeld gebracht. Dit is besproken met diner Cafe de Kempen 
en er vindt nog bestuurlijk overleg plaats. 

K-27 Past. Eyckenweg tipje verzoek plaatsen afvalbak  - 
16/9 tijdens schouw aangegeven dat er een uitbreiding van de 
afvalbakken met de  Dorpsraad besproken is. Hiervoor is geld 
opgenomen in de begroting en wanneer deze akkoord wordt 
bevonden dan zullen er begin 2020 extra afvalbakken bij 
geplaatst worden. Deze locatie is daar vooralsnog niet in 
meegenomen. Het verzoek is echter om even de uitbreiding af 
te wachten dan te bekijken of (en waar) nog uitbreidingen 
gewenst zijn.

K-28 Past. Eyckenweg achterzijde Dinee Cafe acacia opschot verwijderen 33086352 24/9 opschot verwijderd.
K-29 Past. Eyckenweg aan achterzijde woningen eigen speeltoestel weg laten halen 33086358 18/9:  meneer heeft deze uit de tuin gehaald hij wordt deze 

week nog verwijderd. 
K-30 Past. Eyckenweg pad naar Het Groen bestrating op meerdere plaatsen (mn bij bomen) herstellen 33086364 17/10: bestrating is hersteld.
K-31 Schutsboom hoek Het Groen trottoiropgang aanpassen 33086367

 1/11: Deze trottoiropgang bekijken we op een later tijdstip. 
We richten ons eerst op de meest urgente locaties.

K-32 Schutsboom hoek Het Groen verzoek zwerfkei oid te plaatsen tussen boompjes om doorrijden van auto's tegen te gaan; zo 
probeert men langzaam verkeer namelijk in te halen met gevaarlijke taferelen

33086370
 10/10: We hebben 3 stuks kleinere (we hadden geen grote) 
zwerfkeien op die plaats gelegd. We hebben ze een beetje 
ingegraven zodat ze moeilijker te verplaatsen zijn.

K-33 Steenselseweg huisnr 13/15 bestrating aanpassen 33086376 17/10: bestrating is hersteld.
K-34 Steenselseweg huisnr 12 is scheef groeiende boom gevaarlijk of niet: nu tegenstrijdige verhalen. 3308379  4/10: zoals het er nu uitziet is de boom gezond en levert de 

schuingroei geen gevaar op. De boom blijft vooralsnog staan, 
maar wordt in de gaten gehouden.

K-35 Weefkamer De aanhangers voor de Baeten containers belemmeren leegmaken. 18/9: De eigenaar van de Weefkamer is hierop aangesproken, 
hij zou erop gaan letten
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