‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
Iedere twee maanden informatie en nieuws.

Wie heeft dinsdag
18 augustus 2009
tussen 9:00 uur en
12:30 uur iets verdachts gezien op de
Rielsedijk? Laat dit
dan de politie weten
door te bellen naar
0900-8844.
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Diefstal!
In de maand augustus is er weer
ingebroken in een huis in de buurt.
Onverlaten hebben gewoon op
klaarlichte dag een voordeur geforceerd.

raakt, dan ben je ook vaak je adresboek kwijt met daarin belangrijke
telefoonnummers.

Bij (poging tot)diefstal moeten we de
politie bellen. Het is niet de eerste
Bij de gedupeerden zijn spullen
diefstal in de buurt! Denk niet alontvreemd. Het is een ontzettend
leen aan de verzekering, maar ook
vervelend en onaangenaam gevoel
aan de toekomst. Je moet zien te
als er iemand die je spullen komt
voorkomen dat er wordt ingebroken.
stelen, in je huis heeft rond gelopen. Laat als je er zelf niet zeker van bent
Soms raak je bij de diefstal niet
een expert naar je woning kijken
alleen het materiële deel kwijt maar
en neem maatregelen bij zwakke
tegelijk een waardevolle herinnering. plekken. De politie kan daar ook bij
Bij een fototoestel kan dat betekenen helpen. Als een inbraak bij de politie
dat je foto’s moet missen die je heel wordt aangegeven kan de politie
dierbaar zijn.
beslissen om een buurtonderzoek te
doen.
Tegenwoordig heeft bijna iedereen
een mobile telefoon. Als je die kwijt
Bij deze inbraak kwam de politie bij

hoofdpagina

de mening van een
ander!

mijn verhaal

buurtbewoners vragen of iemand iets
verdachts had gezien. Het is voor
iedereen belangrijk dat inbrekers gestopt worden in het uitoefenen van hun kwalijke gedrag.
Daarom de vraag, wie heeft dinsdag
18 augustus 2009 tussen 9:00 uur en
12:30 uur iets verdachts gezien op
de Rielsedijk? Laat dit dan de politie
weten door te bellen naar
0900-8844.
Tot slot, in dit computertijdperk is het
verleidelijk om via marktplaats een
koopje te bemachtigen. Toch worden
via dit medium veel gestolen goederen weer doorverkocht. Een koopje is
prima, maar als je het niet vertrouwt,
koop dan niet!

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘De mening van een ander!’
Een terugkerende rubriek:
Dit keer: (Nog) Gerrit (26-08-2009)

Nieuwe rubriek:
Soms is er een reden dat een interview
niet door gaat.
Maar de vraag is moet er wel iedere keer
een interview in? In plaats van de rubriek
‘interview’ wil ik graag een afwisseling
met een ander onderwerp. Dit onderwerp
zal zijn:

Nieuwe redacteur

De mening van een ander.
Iedereen heeft ergens een mening over.
Dus het kan niet anders of dit is in onze
buurt ook zo. Mijn mening ventileer ik
regelmatig. Ook zaken die van belang
zijn voor de buurt en geregeld worden
binnen de buurtvereniging komen vaak in
de krant.
Maar de ‘ham vraag’ is:
“Welke mening hebt u?”
Het onderwerp waar u over wilt schrijven
is uiteraard uw onderwerp. De enige
voorwaarde is (nog ) dat u in het werkgebied van de buurt(vereniging)krant
woont. Krijgt u de krant in de brievenbus
dan is uw mening welkom.

Om een begin te maken, het is mijn
mening dat de buurtkrant meer een krant
van de buurt moet worden.
Daar is voor nodig dat de krant een
uitbreiding krijgt van de redactie.
Hierbij een oproep om te solliciteren voor
redactielid. Het spreekt vanzelf dat uw/
jouw inbreng dan een verrijking wordt
van de inhoud en de uitstraling van de
‘krant van de buurt’!
Wat wordt er van u/jou gevraagd?
Enige kennis van de Nederlandse taal.
Eigen inbreng van nieuws uit de buurt.
Het schrijven van stukjes, al dan niet
aangedragen door buurtbewoners. De
kans van uw/jouw leven is dat je zelf je
mening met regelmaat kunt publiceren.
Belangrijk is nieuws voor de buurt of
iets dat van belang is voor de buurt. Of
bijvoorbeeld commentaar op nieuws uit
de wereld. Of indien je daar toe in staat
bent, eigen werk van poëzie of proza.
Misschien mis je wel onderwerpen in de
krant en wil je onderwerpen uitbreiden.
Meerdere malen in de twee maanden

overleg met het (de andere) redactielid/
leden tenminste via e-mail maar per
telefoon of persoonlijk contact behoort
ook tot de mogelijkheden.
De buurtkrant verschijnt 6 maal per jaar.
Aan het einde van de twee maanden is
de sluitingsdatum van kopie de 26ste.
Na de 26ste volgt de opmaak van de
krant. Over de tekst; de foto’s en de
inhoud van de tekst kan dan overlegd
worden, Daarna wordt de krant gedrukt
en bezorgd.
Dat overleg zal voorlopig nog het beste
bij Gerrit plaats kunnen vinden.
Heb(t) U/je interesse? Bel of mail dan
naar Gerrit. (Zie de eerste bladzijde van
de krant.)

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Beter één zwaluw in de hand dan…..?

zwaluw!

Iedereen mag weten dat ik voor de natuur een zwak heb.
Zeker ten aanzien van vogels. Ik heb ook een hobby in het
fotograferen van vliegende vogels. Nu denk ik aan iets dat
me is bijgebleven van vroeger. Je ziet in juli en augustus veel
vogels maar ik zie de laatste tijd minder zwaluwen. Volgens
mij zijn de zwaluwen er nog wel in de maand augustus. Ons
huis is met betrekking tot de bouw, we hebben een plat dak en
geen oversteken op drie of vier meter hoog, niet aantrekkelijk
voor de zwaluw. We zijn dit jaar in mei in België wezen fietsen
en daar stonden veel huizen en boerderijen die wel bezocht
werden door zwaluwen. We kwamen in de buurt van een kinderboerderij en in een verbouwde schuur kon je overnachten.
Er was nog een oude loods en die zat vol met nesten van de
zwaluwen. Ze vlogen af en aan voor voedsel, want er waren
jonge vogels. Zwaluwen zijn zangvogels die niet mooi zingen.
Ze hebben wel een heel apart eigen geluid. Ze eten insecten
en moeten wel heel goede ogen bezitten om in de vlucht een
insect te verschalken. Hier in Eindhoven kom ik ze minder
tegen. Af en toe vliegen er een paar bij ons huis, in ieder geval
in juni. Het is nu augustus, en ik ging even bij Cor en Thea op
visite. Ik vertelde mijn zorgen over de zwaluwen. Thea had
een leuk verhaal over een zwaluwpaartje dat bij hun huis op
een smalle richel een nest boven het raam van de badkamer
had gemaakt. De richel was zo smal dat jonge vogels bij haar
in de badkamer vielen. Om ongelukken met het jonge kroost
te voorkomen had ze een doos met stro onder het raam in de
badkamer gezet. Regelmatig moest ze jonge vogels terug in
het nest zetten. Uiteindelijk werd het gelukkige gezin groot
genoeg en konden zes zwaluwen de weide wereld in trekken.
Normaal komen zwaluwen ieder jaar op dezelfde plek terug.
Maar bij Thea zijn de zwaluwen niet meer teruggekeerd. Als ik

het goed heb begrepen zijn ze in de buurt op een andere plek
gaan broeden.
Nog iets wat veel mensen weten, of denken te weten. Aan
het gedrag van een groep zwaluwen zou je kunnen afleiden
wat voor weer het zal gaan worden. Bij warm weer vliegen de
zwaluwen hoog in de lucht en bij koud weer vliegen ze dichter
bij de grond. Als je wat naar de vogels kijkt valt wel meer een
gedrag op dat per vogelsoort verklaarbaar is. Bij de zwaluw is
het vrij simpel, ze vliegen op de hoogte waar ze insecten kunnen vangen.
Er heerst ook nog een bijgeloof dat wie een zwaluwnest aan de
dakgoot heeft een gelukkig jaar tegemoet kan zien! Volgens mij
is dat de waarheid en een extra reden om ze niets in de weg te
staan als ze komen nestelen. Wie kan vertellen waar er hier in
de buurt zwaluwen nestelen en wie heeft er leuke foto’s van?
Wie weet schrijf ik dan een vervolgstukje!
Gerrit Nolde

‘Nieuws in de buurt!’

‘Verslag bezoek B&W 11 juli 2009 bij de buurt’
Bezoek wethouders van de gemeente Eindhoven aan Riel.

fietstocht B&W

Op 11 juli 2009 werd er door de gemeente
een fietstocht gehouden. Voor de vierde keer
fietste het college van B&W door Stratum,
de tocht was uitgezet door het bewonersplatform Stratum. De bedoeling was dat de
burgemeester en de wethouders gezamenlijk
een fietstocht door Eindhoven zouden houden. De burgemeester was afwezig. Dus de
wethouders en verschillende andere personen waaronder ambtenaren en leden van het
platform en een journalist van het ED fietsten
de afgesproken route.
De start, om tien uur bij Joke Beniers in de
Rochusstraat, begon met koffie en gebak. Na
een half uur zette men zich weer op de fiets.
De bedoeling van de fietsende wethouders
en ambtenaar (en) was om zelf contact te
hebben met de vertegenwoordigers van de
wijk (en). Zo konden ze op de hoogte worden
gebracht van wat er leefde in de buurt. Op
Riel, bij de kapel was afgesproken om ongeveer 3 uur. Alain, Wilbert en Gerrit wachtten
geduldig op de stoet. Hier volgt een verslag
van bijeenkomst:
Omdat de burgemeester er niet bij was
nam wethouder Fiers de leiding op zich. Ze
constateerde dat we in een prachtige buurt
wonen. De reactie van Alain was dat we dat
we dat ook graag zo willen houden. “We

zijn ook nog in gesprek over de bosgordel.”
vervolgd mevrouw Fiers. Wilbert neemt meteen enthousiast het woord. Waarop lachend
wordt gereageerd door de wethouder: “Voordat iemand anders dat doet.” Onverstoorbaar
gaat Wilbert verder: “Daar wil ik heel kort
over zijn. De oorspronkelijke bedoeling van
de bosgordel was dat, als je hier in het buitengebied om je heen kijkt, om dan de stad
aan het zicht te onttrekken. En die oorspronkelijke bedoeling willen we zo houden.” “Wij
ook” is de reactie van wethouder Fiers. “Wij
zijn geschrokken van de rigoureuze aanpak
van het uitdunnen.” zegt Wilbert. Mevrouw
Fiers vervolgt: “Daarom zijn we met ‘Trefpunt
Groen’ aan het kijken wat we kunnen doen.
De bomendeskundigen zeggen als je het zo
door laat gaan, dan gaat het kapot. En dan
heb je over tien jaar niks meer. Daarmee heb
je ons doel ook niet bereikt. De conclusie van
de deskundigen is dat je moet dunnen. Maar
dat moet je gefaseerd doen. Zodat aan de
ene kant de toekomst van de gordel behouden blijft, en aan de andere kant dat je in de
tussenliggende jaren je niet allemaal gaten
in de bosgordel krijgt. Dus er zijn plannen om
de paden niet rechtdoor te laten lopen maar
een beetje anders. Zodat je er doorheen
kan blijven lopen en dat het toegankelijk is.”
Opgetogen constateert mevrouw Fiers dat
zo’n beetje alle deskundigen het daar over
eens zijn. Dat levert een reactie van Gerrit op.”Als je vanaf deze plek kijkt richting

bosgordel, dan zie je dat de bosgordel op
de horizon de stedelijke achtergrond bedekt
heeft. Ga je nu de plannen zo ze aan ons zijn
voorgelegd uitvoeren, dan vrees ik dat de
bovenkant van de bosgordel verloren gaat.
De uitdunning verlaagt de bedekking aan de
horizon. Waardoor je de stedelijke bebouwing wel gaat zien, zeker in de winter zullen
de huizen zichtbaar zijn. Er zijn twee opties.
Je kunt de natuur zijn gang laten gaan, de
natuur zorgt voor zichzelf en vult de plekken
op waar andere planten afsterven. De vrees
dat over tien jaar dezelfde doorkijk ontstaat
als hier voor ons in het eikenbos, deel ik niet.
De fout die bij de aanleg is gemaakt, is dat er
geplant is met het ‘blijver-wijkersysteem’ en
dat niet heeft uitgevoerd met betrekking tot
wijken. Daarmee, legt Gerrit met zijn kennis
als hovenier (oude stempel 1971 Middelbare
tuinbouwschool) uit, is gecreëerd dat de
bosgordel hoger is dan oorspronkelijk voor
mogelijk werd gehouden. De bewoners van
Riel zijn daar blij mee, vanwege de betere
afscherming op afstand. De buitenrand blijft
altijd groen, zowel hoog als laag bij de grond
en zorgt er voor dat de binnenste beplanting
van afstand toch ondoorzichtig blijft. Als je
niks doet blijven alle silhouetten in de winter
in stand en blijft het zelfs dan ondoorzichtig.
Ga je nu de voorgestelde drastische snoeibeurt toepassen, zul je gegarandeerd –zeker
in de winter- veel plekken doorzichtig
krijgen. ”

‘Nieuws in de buurt!’

‘‘vervolg 1 Verslag bezoek B&W 11 juli 2009 bij de buurt’
’
Wethouder Fiers reageert: “Maar daarom
zijn we nu in overleg met de ‘stichting
Stadsbomen’ en met ‘Trefpunt Groen’ en
de deskundigen van de ambtenaren en de
buurtvereniging hier en de buurtvereniging
aan de andere kant. Om te kijken wat moet
nu de komende jaren in dat snoeiprogramma
de uitvoering moet zijn om te zorgen dat je
voor de toekomst kunt waarborgen dat er
geen grote gaten in komen. Daar wordt, naar
ik heb begrepen, ook met ‘Trefpunt Groen’
over gesproken. Er wordt in ieder geval met
alle zorgvuldigheid naar gekeken. ” Frank
van de Tillaard wil het gezelschap weer naar
de volgende locatie brengen als Wilbert nog
even de aandacht vraagt.
“Twee puntjes maar. Ten eerste, het sluipverkeer volgt in toenemende mate het
zandpad (Brakenstraat) en het zandpad
vanuit Geldrop parallel aan de Rielsedijk
richting het fietspad (Rielsedijk Eindhoven)
met medegebruik voor bestemmingsverkeer. Dit sluipverkeer houdt zich niet aan de
snelheidsbeperking van 30 km/uur. Ook in de
spitsuren ’s morgens en ’s avonds rijden ze
dan met verbazingwekkende snelheid over
de Rielsedijk tussen de schoolkinderen door.
Afgesproken was dat ‘Brabants Landschap’
het pad naar Geldrop zou afsluiten. Dat is
nog steeds niet gebeurd. Wij verzoeken
om, de oplossing die met Chrit Leppens is
besproken, de afzetting voor gemotoriseerd
verkeer op Eindhoven’s grondgebied te
plaatsen, voor de afslag naar het zandpad.

De sleutelhouders van de oude barrière
kunnen dan op de voor hen bekende manier
gebruik maken van het zandpad. Ten
tweede, in de tijd dat het bestemmingsplan
‘Beschermd Dorpsgezicht’ afgerond was, is
dat gedaan met betrekking tot de bebouwing
van Riel en Rielsedijk. Wat wij graag willen
weten is, wat wil de gemeente nu met het
omliggende gebied. Wat is de visie hierop,
want het bestemmingsplan is ook nog niet
vastgesteld en we voelen de begerige ogen
van projectontwikkelaars op dit gebied van
een paar kilometer van de stad af op ons
gericht.” “Een grote flat.” grapt wethouder
Fiers in het ontspannen gesprek. Wilbert
vervolgt: “Of scholen en kantoren, maar wat
we missen is een visie van wat de gemeente
hier wil met dit gebied en het omliggende
gebied in de toekomst. We hebben hier ook
een veranderingsproces met agrariërs die
op termijn kunnen verdwijnen, waardoor
het agrarisch gebruik dan weer in gevaar
komt.” Alain vult aan: “Wil je de aard van dit
‘Dorpje’ behouden, dan zul je de agrarische
functie moeten behouden. Al is het maar om
het onderhoud van het groen te behouden.
Het gaat ook om de beheersfunctie van het
landschap.” Wilbert gaat verder:” En ook de
ruimtelijke ordening en dat het bestemmingsplan vastgesteld wordt.” “Het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ is volgens mij gewoon in
werking” zegt Wethouder Fiers. Er ontstaat
enige verwarring of dit bestemmingsplan wel
of niet al is vastgesteld en wethouder Fiers

beloofd er achter aan te gaan. Na wat verder
er over te hebben gepraat stelt wethouder
Fiers: “Het is allang door de raad heen en
definitief vastgesteld. Dus er ligt vast wat er
wel en niet mag gebeuren. En in die zin is
het gebied dus ook goed beschermd. Dus
er komt hier ook geen (project)ontwikkelaar
met een grote torenflat. Maar ik hoor wel de
zorg van agrarische functie en beheer. Dat
is een zorg waar we op meer plekken in het
buitengebied mee bezig zijn. Ook ‘Brabants
Landschap’ wordt daar in gekend. Hoe
houd je dat beheer van het landschap- ook
wat in eigendom is van de gemeente- in
de toekomst in stand. Daar zul je slim naar
moeten kijken, wie beheert nu welke gronden
en kunnen we daar met elkaar afspraken
over maken, zodat het in het geheel goed
komt. Daar wordt op dit moment in een plan
aan gewerkt voor alle buitengebieden. En
ik laat even nazoeken in welke fase het
bestemmingsplan is, maar volgens mij is dat
gewoon vastgesteld.”
Er wordt nog wat nagepraat en Alain bied
de aanwezigen (die het nog niet hebben)
een exemplaar aan van het boekje over de
Mariakapel.

‘Nieuws in de buurt!’

‘‘vervolg 2 Verslag bezoek B&W 11 juli 2009 bij de buurt’
’
Bestemmingsplan Buitengebied gemeente
Eindhoven: onherroepelijk
Wat betekent dat voor Riel?

Bestemmingsplan Buitengebied gemeente Eindhoven: onherroepelijk

Bij het bezoek op 11 juli van B&W aan Riel
is gevraagd naar de status van dit voor Riel
en omgeving belangrijke bestemmingsplan.
We kregen via wethouder Mary Fiers snel
antwoord.
Dit bestemmingsplan omvat het totale
buitengebied van de gemeente Eindhoven
en door bezwaren elders (o.a. Sportpark
Aalsterweg) bleef het wat “hangen”. Maar
met een uitspraak van de Raad van State op
27 april 2008 is het in totaliteit onherroepelijk
geworden. Een dik verhaal maar wat houdt
het nu voor Riel in?
Daarom ben ik bezoek gegaan bij Monique
van Dongen van de gemeente Eindhoven.
Een korte weergave van de uitkomst van het
gesprek.
Het totale bestemmingsplan is te vinden op
de site www.bestemmingsplannen.eindhoven.nl onder het kopje onherroepelijk.
De betekenis voor Riel van het bestemmingsplan Buitengebied laat zich het beste
schetsen door bijgevoegde uitsnede van een
plankaart (blad 6) uit het bestemmingsplan.
Daarop zijn te zien Riel (alleen de bebouwing

is Beschermd Dorpsgezicht), de omliggende
agrarische gronden direct rond Riel en het
gebied ten noorden van de Rielsedijk (van
voormalige DAF volkstuin t/m de huidige
volkstuin aan de Brakenstraat)tot aan de
gemeentegrens met Geldrop.
Het gebied heeft een redelijk beschermde
status gekregen als “Agrarisch gebied met
landschappelijke en abiotische waarden
(GHS)”. Dat betekent in grote lijnen dat het
gebied vooral bedoeld is voor agrarisch gebruik met extensief recreatief medegebruik.
Gestreefd wordt naar behoud, herstel en ontwikkeling van landschappelijke en cultuurhistorische waarden alsmede natuurwaarden.
Ook de paardenhouderij (ph op de kaart) van
de familie De Groof heeft een plaats gekregen in dit plan.
Ik denk dat we best tevreden mogen zijn
met deze beschermde status van onze
directe mooie omgeving. Verder oprukkende woningbouw is tot stilstand gekomen.
Ook geeft het plan mogelijkheden voor een
verdere verbetering en verfraaiing zonder het
agrarisch gebruik moeilijk te maken. De door
de buurtvereniging opgestelde Visie op Riel
past goed bij dit bestemmingsplan.
Ik zou zeggen: Groen Riel houden zo!
Wilbert Gooskens

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant is het e-mail adres: buurtkrant.de.parel@kpnplanet.nl.
De buurtkrant staat ook in kleur op onze site: http://www.riel.dse.nl/parel/nieuws/
Het is belangrijk dat iedereen lid wordt. Veel kost de contributie niet, voor dit jaar € 25,00. Voor het jaar (2011) moet de
contributie nog vastgesteld worden. Als je nog geen lid bent, dan kan dat door je aan te melden bij Gerard van Gastel, Rielsedijk
22a. Voor de leden vergeet niet om even de contributie via de bank over te maken.
Banknummer 1137 86 352 van de Rabobank ten name van ‘Riel, de parel van de zesgehuchten’
Wilt u uw naam en adres met huisnummer even vermelden?

rups en vlinder van de
koninnepage

Handige informatie:
Spoedeisende hulp
Meld misdaad anoniem
Gezondheidszorg
Telefonische hulpdiensten

Meldingen en klachten

112 Politie; Brandweer; Ziekenauto
0800-7000
0900 88 61 Centrale Huisartsenpost (avond / weekeind) Th. Fliednerstraat 1, EHV
(040) 243 66 66 Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind) Th. Fliednerstraat 1, EHV
(040) 212 55 66 SOS telefonische hulpdienst
0900 07 67 SOS telefonische hulpdienst (regionaal tarief)
0800 04 32 Kindertelefoon
(040) 211 66 25 Slachtofferhulp
0900 88 44 Politie (voor niet spoedgevallen!)
(040) 238 60 00 Gemeentelijke klachtendienst
(040) 238 93 33 NRE (bij voorbeeld voor kapotte straatverlichting)
(040) 243 22 22 NRE (storingsdienst weekend)

geef de buurtkrant aan een vriend of kennis!
PDF te downloaden via de site, klik op bestand opslaan, en je hebt hem !
Kopie voor de krant mailen aan: buurtkrant.de.parel@kpnplanet.nl.

