‘Het (be)leven op Riel en de Rielsedijk’
Iedere twee maanden informatie en nieuws.
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De Rielsedijk en Riel vallen onder het
buitengebied. In de krant van 30 november
2009 stond een artikel over criminaliteit in
het buitengebied. Politie, gemeenten en
AID (algemene inspectiedienst) komen
nauwelijks in het buitengebied en in het
weekend al helemaal niet. De gevolgen
van dat beleid ondervinden we dan ook. De
buurt heeft er regelmatig last van. Gisteren,
1 december, maakten we een wandeling
door de natuur. Het weer zat mee, dus het
werd een lange wandeling. Onderweg viel
op dat de sloten regelmatig vol lagen met
huis aan huisbladen. Vlak bij Riel aangekomen, op de terugweg, zagen we dat iemand
een plastic zak vol met papier en andere
rommel zoals (bijna) lege blikjes cola in de
gemeentelijk (kleine) afvalbak stopte. We
raakten in gesprek, nadat we die mevrouw
er een compliment voor gaven. Zij ergerde
zich er aan dat ‘de natuur van ons allemaal’
zo werd bevuild. Ze vertelde dat ze iedere
keer weer de redactie van de huis aan
huisbladen belde als er een bezorger zich
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had misdragen. Via een code, legde ze
uit, kan men achterhalen wie de bezorger
is. De eigenaar van de reclamefolders of
krant is verantwoordelijk voor de bezorging daarvan. Kat in het bakje denk je dan
de schuldige is gevonden. Dan haalt de
eigenaar van de gedumpte materialen die
weer op uit de natuur. Kennelijk werkt dat
niet zo. Ieder jaar,vertelde ik de mevrouw,
doet onze buurt een opruimdag en halen
we al het vuil op binnen onze buurt. Ze was
ervan op de hoogte en vond het fijn, want
ze had het gevoel dat ze anders de enige
was die zich er voor inspande om de natuur
‘schoon’ te houden. Gelukkig staat in dat
artikel dat er een meldnummer is voor misstanden met betrekking tot het milieu: 0900
996 54 32. Dit nummer staat voortaan ook
in de wetenswaardigheden. Tevens is een
correctie aangebracht voor de straat waar
je voor spoedeisende hulp terecht kunt bij
de Centrale Huisartsenpost.
Er is een speciaal handhavingsteam opgericht. Hieronder in het kort wat ze gaan

de mening van een
ander!

mijn verhaal

doen:

Er vinden veel overtredingen plaats in
het buitengebied. Dumpen van afval,
stropen van dieren, illegale houseparty’s en motorcrossers in natuurgebieden zijn daarvan voorbeelden. Slechts
een kleine groep bezoekers van het
buitengebied is verantwoordelijk voor
deze overtredingen, maar veel mensen
hebben er last van en willen gewoon
genieten van de natuur.
Sterk door samenwerking
Om de misstanden in het buitengebied aan te pakken, werkt de provincie
samen met onder andere gemeenten,
waterschappen en natuurverenigingen.
Maar zij vraagt ook de hulp van de
recreant. Alles wat ongewoon lijkt in
het buitengebied, kan worden gemeld.
Telefonisch of per e-mail.(zie www.
brabant.nl/samensterk)
Een speciaal Handhavingsteam houdt
toezicht in het buitengebied in de regio
Zuid-Oost.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘De mening van een ander!’

Een terugkerende rubriek: Met o.a. ingezonden brieven.
Dit keer: Bomen weg op de Puttensedreef.

Na de melding heeft
de buurtvereniging
contact opgenomen
met de stichting
‘Stadsbomen’. De
stichting schrijft in
eerste reactie:

Het kan niemand ontgaan zijn. Er zijn
aan de Puttensedreef bomen gekapt.
De reden volgens de gemeente
was dat de bomen te oud waren om
zonder overlast (Het spontaan afvallen van takken.) te laten staan. De
manier van communiceren naar de
omliggende bewoners door de gemeente, daar valt veel aan te verbeteren.

Het goede nieuws is dat er gekozen is risico nemen. De bomen
voor een herplant met een grote maat worden gekapt.
plant voor de herplant. Er is gekozen
voor de zomereik.
Er is geen kapvergunning voor
aangevraagd; volgens de geNa de melding heeft de buurtverenig- meente omdat dat
ing contact opgenomen met de stich- niet nodig is volgens art. 4.3.2
ting ‘Stadsbomen’. De stichting schrijft lid 2a uit de Algemene Plaatin eerste reactie:
selijke Verordening
(APV).
We zijn inmiddels nog dieper in Deze zegt dat geen kapverEen buurtbewoner (niet van Riel of
de krochten van de gemeente
gunning is vereist voor: ?wegRielsedijk)heeft zich erg ingespangedoken. Ik heb
beplantingen en ??éénrijige
nen om het rooien te voorkomen. Om geen beter nieuws, wel een
beplantingen op of langs landgeen overleg te hoeven plegen (mis)
nadere verklaring.
bouwgronden, beide zover
gebruikte de gemeente de ‘boswet’.
Binnen de gemeente heeft
bestaande uit populieren
Daardoor hoefde er alleen maar een
men bepaald dat uit het oogof wilgen, tenzij deze zijn
briefje rondgestuurd te worden dat
punt van de zorgplicht
geknot?. Deze passage staat
het kappen ging gebeuren. Hierbij
de bomen te gevaarlijk zijn
ook in de Boswet.
was bezwaar niet mogelijk. Dat er
geworden en gekapt dienen te
drastisch is opgetreden bij het rooien worden.
Tegen bovenstaande zal
van matig oude populieren aan de
Populieren laten op wat oudere weinig ingebracht kunnen worlinkerkant van de Puttensedereef is
leeftijd (ongeveer > 50 jaar),
den.
duidelijk.(Naast de nieuwe wijk de
steeds meer
‘Putten’.) Alle bomen zijn weg ook de takken vallen. De bomen kooude eiken die er nog tussen stonden. men in een aftakelingsproces.
Ten behoeve waarvan of voor wie is
Wanneer er dan een
ook duidelijk.
fietspad onder die bomen
loopt, wil de gemeente geen

‘De mening van een ander!’

Een terugkerende rubriek: Met o.a. ingezonden brieven.
Dit keer: Bomen weg op de Puttensedreef.
De tweede reactie van de bomenstichting:

Half Stratum is destijds gebouwd op
landbouwgrond,
maakt dat die woningen nu dan illegaal?

Dat de bomen niet langs landbouwgrond staan weet ik.
De gemeente gebruikte die
overweging wel: de bomen zijn
indertijd langs landbouwgrond
gezet. De situatie is totaal
anders geworden, en andere
afwegingen zijn nu
nodig.

De gemeente blijkt het argument als volgt uit te leggen: ‘de
bomen zijn destijds , 40-50 jaar
geleden, langs landbouwgrond
geplant’.
Heel creatief geredeneerd,
maar dit snijdt natuurlijk geen
hout.
Half Stratum is destijds geTot zover de argumenten en tegenarbouwd op landbouwgrond,
gumenten. Wat is nu de les?
maakt dat die woningen nu dan
illegaal?
Vanuit het standpunt van de gemeente gezien zal men hiervoor
Eerdere pogingen tot kap van
gekozen hebben, vanwege de moeilijk
de Puttensedreef zijn niet door- te verkopen woningen die onder de
gegaan wegens onvoldoende
schaduw van de gerooide bomen
noodzaak en onderbouwing.
moeten komen. Potentiële kopers
Ik zie geen nieuwe onderbouhadden (hebben) angst voor de
wing of argumenten, alleen
(aanzienlijke) takken die bij een storm
een heel creatieve maas in de
naar beneden kunnen komen. Daar
wet.
lijkt mij alle reden toe, dat heeft het
Het lijkt er erg op dat de geverleden geleerd.
meente hier zo stilletjes mogelijk alsnog de eigen zin heeft Dat er met twee maten wordt gemetwillen doordrukken.
en is ook waar. Want met dezelfde
argumenten (gevaar voor de fiets-

ers) kan men dan de populieren die
op de Rielsedijk staan ter hoogte
van nummer 26 en 61 rooien. Deze
populieren stonden er al in 1953, (er
stonden er zelfs drie) en die zijn dus
waarschijnlijk al ouder dan 60 jaar.
Er zijn dus vitale populieren die nog
veel langer kunnen leven. Dat er bij
storm takken uit kunnen waaien is ook
waar, dat is meerdere malen gebeurd.
Beste gemeente, communiceer beter
met de (omliggende) bewoners en leg
gewoon uit wat de werkelijke redenen
zijn bij verwijdering van groen. Iedereen tevreden maken zal moeilijk zijn,
maar hier is een kans gemist.
De zorg van de buurtbewoner is, dat
nu duidelijk is geworden dat met behulp van de boswet in een buitengebied -zonder overleg- kappen wel erg
gemakkelijk tot stand komt. Zij vreest
dan ook het ergste voor het ‘groengebied’ tussen Eindhoven en Geldrop.
De buurtvereniging houdt dit gebied
goed in de gaten en heeft voor haar
werkgebied tot op heden een goed
overleg met de gemeente.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
‘Er is een kabouterdorp opgegraven!’ (vervolg)

“Ik vind dat je
veel te ingewikkeld praat. Als
ik de weg naar
mijn dorp
terugvind, dan
zal ik wel eens
laten zien hoe
wij dat allemaal
regelen.”

Kabouter Klok wilde weten wat er met de klok gebeurd was,
want ik had gezegd dat ik dat snapte. Maar hoe leg je dat nou
uit?
“Kijk”, begon ik voorzichtig. “Als je nu op mijn horloge kijkt, dan
zie je dat het een uur vroeger is geworden na 25 oktober. Het is
‘wintertijd’.”
”Ik begrijp er nog niets van. Er staat toch maar één klok op?
Waar is die klok van voor 25 oktober dan? Maar het is wel
kouder geworden, dus die winter dat klopt!” zei kabouter Klok.
“Nou, om de lamp ’s avonds later aan te kunnen steken, daar
hebben ze dat voor gedaan. En in de zomer draaien ze dat om.”
Probeerde ik nog een keer. Wat is het toch moeilijk iets eenvoudigs uit te leggen zuchtte ik. Of is die zomer en wintertijd wel
iets moeilijks?
“Wie steekt er nu nog een lamp aan? Bij ons in het dorp drukken ze gewoon op een schakelaar en dan gaat er een gloeilamp
branden.” Moppert kabouter Klok.
“Een lamp aansteken werd vroeger gedaan voordat de ‘elektriciteit’ werd uitgevonden.” Ga ik verder. Maar ik word weer in
de rede gevallen door kabouter Klok.
“Ik vind dat je veel te ingewikkeld praat. Als ik de weg naar
mijn dorp terugvind, dan zal ik wel eens laten zien hoe wij dat
allemaal regelen.”
Een beetje beteuterd kijk ik het kleine mannetje aan. “Hebben
ze bij jullie al spaarlampen?” vraag ik, want ik vind het wel een
grappig ventje.
“Luister, ik heb veel teveel tijd verloren met naar de klok te
zoeken, dat ik nu ook nog de weg kwijt ben. Als het donker
wordt vind ik de weg zeker niet meer terug.”
Ik had net op mijn horloge gekeken dus ik wist hoe laat het
was, en wanneer het donker zou worden. “Zal ik je helpen om
de weg terug te vinden? Want het duurt nog maar een paar uur

voor het donker wordt.” zei ik.
“Nou daar zou je me erg mee helpen. Doe je dat dan ook? Want
de ‘grote mensen’ uit jullie wereld zijn niet altijd even behulpzaam.”
“ Dat komt omdat je een beetje ‘nukkig’ overkomt.” denk ik.
“Wat is dat nou weer ‘nukkig’? reageert kabouter Klok.
“Wel je bent een beetje minder vriendelijk bezig dan toen ik je
voor het eerst zag.” Ga ik verder.
“Je hebt gelijk.” verontschuldigd kabouter Klok zich. “Maar ik
ben bang in het donker! Daar komt dat door. Dus breng me
alstublieft snel naar huis.”
Daar had ik een probleem. Hoe breng je iemand naar huis als je
niet weet waar dat is? Dat drong langzaam tot me door.
Kabouter Klok zei: “Waar wacht je op? Voordat we er erg in
hebben ziet alles er hetzelfde uit! Zwart! En ik ben bang in het
donker!”
Hij verwachte dus dat ik zomaar wist waar dat dorp was.
“Heb jij misschien het GSM-nummer van iemand uit je dorp?”
probeerde ik, “Dan zal ik wel even bellen met mijn mobiele
telefoon.”
“Waar heb je het nou weer over. Zo kom ik nooit op tijd thuis.”
Ik keek om me heen want ik hoorde iets. Het was mijn hond en
die begon meteen aan kabouter Klok te snuffelen.
Kabouter Klok schrok zich een hoedje en viel bijna van de paddenstoel af.
“Zit, Benno, ga zitten.” zei ik tegen de hond. Dat deed Benno.
Benno is een nieuwsgierige lieve hond, dus hij zat voor ik er erg
in had. Twee ogen keken kabouter Klok aan.
“Weweet je zezeker dat ie niks doet?” jammerde kabouter Klok.
“Eureka” riep ik enthousiast. “Dat is de oplossing!”
wordt vervolgd.

‘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?

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) Michelangelolaan 2, EHV
(040) 243 66 66 Centrale Dienstapotheek (avond / weekeind) Michelangelolaan 2, EHV
(040) 212 55 66 Sensoor telefonische hulpdienst
0900 07 67 Sensoor telefonische hulpdienst (5ct/m)
0800 04 32 Kindertelefoon
(040) 211 66 25 Slachtofferhulp
0900 88 44 Politie (voor niet spoedgevallen!) en 0900-996 54 32 (voor milieudelicten!)
(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.

