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

Nieuw e-mailadres voor de buurtkrant!
De buurtkrant is gaat deze keer geheel over
nieuws in de buurt. Dit naar aanleiding van
de jaarvergadering.
buurtkrant.deparel@gmail.com

Herinrichting Bonifaciuspark!
buurtkrant.deparel@gmail.com

Het heeft gisteren, 28 februari, ontzettend
gestormd. Wij hebben zelfs stormschade, er
zijn ruiten gesneuveld van de ‘bloemenkas’.
Overal lagen afgewaaide takken op straat.
Maar vergeleken bij Frankrijk zijn we er
goed vanaf gekomen. Verder is er nieuws
over de afvoer van regenwater.
Dit bericht is ook voor de buurt Riel
en Rielsedijk van belang. Via dit plan
wordt ook de afwatering van het achterliggende gebied (Riel Rielsedijk en ook
de Putten) geregeld.
Onder de kop ”Nieuw leven voor Bonifaciuspark” stond het volgende bericht
in het ‘Eindhovens Dagblad’ (12-022010):
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Het plan voor de herinrichting van het
Bonifaciuspark en de aanleg van het

hoofdpagina

watersysteem De Burgh in Stratum
‘over de ring’ is gistermiddag officieel
gepresenteerd. Directe omwonenden
en andere belangstellenden waren uitgenodigd in Pleincolege De Burgh voor
een toelichting door projectleider Luuk
Postmes van de gemeente Eindhoven.
Het park, vijver en de waterlopen
zullen een opknapbeurt krijgen waarvoor in totaal tussen de twee en drie
miljoen euro wordt uitgetrokken. Eind
2011 moeten de werkzaamheden zijn
voltooid.
„Waterlopen zijn in het verleden te
rigoureus dichtgeschoven”, aldus
Postmes. Maar de tijden zijn veranderd.
„We willen water meer zichtbaar maken
en waterbergingen creëren.” Dat houdt
dat de riolen en de rioolzuiveringsinstallatie niet onnodig worden belast
met relatief ‘ schoon’ regenwater. De
waterlopen vanuit het buitengebied van
Gijzenrooi worden via een nog aan te
leggen sloot door het bosje langs de
Neushoornstraat en door een onder-

de mening van een
ander!

mijn verhaal

grondse buis verbonden met de vijver
in het Bonifaciuspark. Vervolgens wordt
het water via ondergrondse buizen
doorgeleid naar de sloten langs de
Piuslaan en rond Huize De Burgh. Met
behulp van een pomp wordt het regenwater vervolgens op het Eindhovens
Kanaal geloosd. „Wordt door dit plan
het grondwaterpeil niet verhoogd?”
vroeg een toehoorster. „Ik denk eerder
het tegendeel” , aldus Postmes.
Het park dat rond 1958 is aangelegd,
krijgt een opknapbeurt. Het aantal bomen zal worden teruggebracht naar het
oorspronkelijke aantal. „Voorts moet het
park zo multifunctioneel mogelijk worden”, aldus Postmes. Zo zal er ook een
plek worden geschapen waar op kleine
schaal theaterstukken kunnen worden
opgevoerd. De speelplaats zal worden
opgeknapt en het kabelbaantje weer
aangelegd. Nieuwe beplanting moet
vogels trekken. „Maar geen kauwen
hoor”, vond een buurtbewoonster.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Nieuws in de buurt!’

‘Een straatnaambord voor Teun Gijssen 07-02-2010’
Een ‘straatnaambord’ voor Teun Gijssen.
Voor het gevoel is het nog flink winter, al
vriest het niet. Dit jaar houdt de winter erg
lang zijn greep op het weer in Nederland en
Europa. Voor Teun zou het geen probleem
zijn geweest. Hij reisde veel in zijn jonge
jaren naar andere landen. Zijn gezicht met
de karakteristieke rimpels en kleur was dat
van een ‘buitenmens’. Als hij hier nu zou zijn
geweest, dan had hij vandaag zijn verjaardag
moeten vieren. Honderd jaren stonden er
dan op de teller. Maar Teun was er niet meer
bij en vandaag, ter nagedachtenis, gingen
we een bord onthullen ter ere van de eigenzinnige kunstenaar. Ook in Geldrop zal er
deze dag aandacht voor het leven van Teun
zijn. Het ‘Eindhoven’s Dagblad’ had zaterdag ook al twee pagina’s over Teun’s leven
geschreven, dus het kon niet op.
Teun wordt vooral gezien als een schilder
met kleuren. Verf werd door hem met een
palletmes op het schilderslinnen aangebracht. Maar even terug naar de dag waar
we voor waren gekomen. Bij de ‘schop’ van
Jan was het verzamelen. Voor de onthulling
waren veel mensen uit de buurt en diegenen
die belangstelling voor Teun hadden aanwezig. De buurt had ook Cor van Hout uitgenodigd een ‘oud politieman’, die heel veel
voor Teun heeft gedaan toen Teun mentaal
niet meer goed functioneerde. Cor was in het

bezit van een DVD met een korte documentaire over het leven van Teun. Daarom was
er in de schop een mogelijkheid gemaakt om
die te kunnen bekijken. Het is een onbekende prachtige documentaire.
Na een oproep van Titia om naar de plek
te gaan waar Teun vanaf ‘Riel’ door het
eikenbos moet hebben gelopen om bij
zijn ‘onderkomen’ te kunnen komen, ging
iedereen op er naar toe. Het is een zandpad. Aan het begin van het pad wachten
we even tot iedereen er dicht genoeg bij is.
Dan roept Titia de zoon van Alain erbij en
samen gaan ze hand in hand onder een bord
staan, geschroefd op een ‘flessenpaal’. Die
paal is geschonken door de gemeente. Titia
vertelt in het kort wat voor bijzondere man
Teun was. We zijn ontzettend blij dat de twee
vrouwen die zo enorm goed gezorgd hebben
voor Teun, de laatste jaren voordat hij uit de
buurt weg ging, er zijn en de onthulling willen doen. Zij hebben er voor gezorgd dat hij
het er zo naar zijn zin had die laatste jaren.
Niet alleen voor Teun zijn levensbehoeften
, maar ook voor zijn hond werd gezorgd.
Ook Jan van Rooij, zijn naaste buurman,
was belangrijk voor Teun. Maar ik moet
ook wat bekennen memoreert Titia. Er iets
mis gegaan. Bij de bouw van het kapelletje
hebben we een ‘NoodMaria’ gehad, voordat
de echte Maria kwam, ik hoop dat u het ons
kunt vergeven want we hebben nu een soort

‘noodbord’. Want er staan schrijffouten op.
Het komt goed, maar we kunnen dus alleen
dit tijdelijke bord onthullen. Thea en Toos
willen jullie het bord onthullen? Onder een
paarse overdekking blijkt dan een prachtig
bord schuil te gaan, dat in de nieuwe versie
een enorme aanwinst op ‘Riel’ zal zijn. Als
het ‘doek’ valt klikt luid applaus! Thea en
Toos krijgen ook nog een fles wijn aangeboden.
Daarmee is de plechtigheid nog niet voorbij.
Thea Toos en Jan worden nog verrast met
een cadeau van de buurtvereniging. Titia
heeft foto’s laten inlijsten met portretten van
Teun. Aan de gezichten van Thea Toos en
Jan is goed te zien dat dit als een waardevol
cadeau wordt ervaren. Natuurlijk moeten ze
hun aanwinst aan de aanwezigen ‘showen’,
wat een nieuw ‘klikconcert’ van de aanwezige fototoestellen oplevert. Dit spektakel
maakt het cadeau nog waardevoller!
In de schop van Jan wordt er nog nagepraat
onder het genot van koffie en cake en koek.

‘Nieuws in de buurt!’

‘Verslag jaarvergadering 23-02-2010’

Er zijn geen andere kandidaten, zodat Dirk-Jan
weer de taak van Penningmeester op zich
neemt de komende drie
jaar.

De vergadering wordt geopend door de
voorzitter. Alain Boutmy heet iedereen
welkom en vraagt of iemand bezwaar heeft
dat de vergadering opgenomen wordt. Er is
geen bezwaar. Daarna wordt de familie de
Groof bedankt voor de gastvrijheid om de
vergadering te mogen houden in de kantine
van ‘Stal de Groof’. Alain volgt puntsgewijs
de agenda. Hij stelt vast dat het verslag van
de vorige vergadering in de ‘buurtkrant heeft
gestaan. Hij vraagt of er op- of aanmerkingen op zijn. Dat blijkt niet het geval, dus dat
verslag wordt goedgekeurd. Dan gaan we
verder met de mededeling dat de ‘opruimdag’ gepland is op 11 april 2010 om 12 uur.
Titia wordt bedankt voor haar bijdrage bij de
opening van ons ‘Teun Gijssen pad’ bord op
Riel.
Dan volgt het punt Jaarverslag van de penningmeester.
Dirk-Jan Horrevorts neemt het woord. DirkJan stelt vast dat 2009 een rustig jaar was.
Er zijn geen grote uitgaven geweest, dus we
hebben wat vermogen opgebouwd. Er zijn
nog inkomsten van de kapel binnengekomen
door o.a. verkoop van kaarsen. De normale
uitgaven hebben plaats gevonden. Daardoor
is de begroting voor 2010 min of meer het
zelfde als van 2009.
Daarna volgt het verslag van de kascommis-

sie. Deze taak hebben Valerie Nielen en Dick
Seibert weer op zich genomen. Dick neemt
het woord. Er zijn geen ongeregeldheden
geconstateerd. De kas klopt. Het werk van
de penningmeester wordt daarmee voor
2009 goedgekeurd. (Decharge verleend.)
Ook voor het jaar 2010 zullen Dick en Valerie
deze taak op zich nemen.
Er volgt een kleine discussie over de samenstelling. Normaal treedt één (kascommissie)
lid af. Waarna een nieuw lid, na gekozen te
zijn, aantreedt.
Bij het volgend punt, het jaarverslag van
de secretaris neemt Gerard van Gastel het
woord. Ook hij stelt vast dat het een rustig
jaar is geweest. Hij spreekt zijn blijdschap uit
dat de taak van voorzitter weer is ingevuld.
Hij meldt dat de vorige voorzitter (Wilbert
Gooskens) nog werkzaam is binnen het
bestuur. Wilbert heeft de taak ‘verkeer en
veiligheid’ op zich genomen. Er zijn 33 van
de 45 huishoudens lid van de buurtvereniging. De opruimdag was vorig jaar een groot
succes. Hij stelt vast dat we regelmatig contact hebben met de gemeente. (aanwezig is
Chrith Leppens; wijkcoördinator Stratum) De
laatste tien meter van het verharden van Riel
(o.a. voor een fietspad) zijn dit jaar uitgevoerd. De buurtvereniging uit kritiek vanwege
het weghalen van de afsluitpalen aan de
Rielsedijk bij de ingang naar de nieuwe

wijk de ‘Putten’. Hierover zou echter vooraf
nog met de buurtvereniging overleg plaats
vinden. Dat is niet gebeurd. Verder wordt
gemeld dat er uitgebreid overleg is geweest
met betrekking tot de bosgordel. De secretaris memoreert de plaatsing van het straatnaambordje voor het ‘Teun Gijssen pad’.
Omdat Teun honderd zou zijn geworden
op 7 februari 2010 is er ook veel publiciteit
geweest.
Dan komt het punt voor het vaststellen
van de contributie voor 2011 aan de orde.
Het bestuur stelt voor de contributie niet te
verhogen. De vergadering heeft geen andere
voorstellen. Daarmee is de contributie voor
2011 vastgesteld op 25 Euro.
De bestuursverkiezing. Elke drie jaar komt
de ‘zetel’ van één van de leden van het
‘dagelijkse bestuur’ vrij. Met de mogelijkheid
om herkozen te worden. Dit jaar is DirkJan aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen
andere kandidaten, zodat Dirk-Jan weer de
taak van Penningmeester op zich neemt de
komende drie jaar. Onder applaus van de
vergadering.
Er wordt besloten dat voor ‘de Pauze’ nog
verslag zal worden gedaan over de ‘uitdunning’ van de bosgordel. Bauke en Gerrit
zijn aanwezig, maar ook Walter Huybregts
behoorde tot de buurtdelegatie met Bauke
neemt het woord.

‘Nieuws in de buurt!’

‘Vervolg verslag jaarvergadering 23-02-2010’
Hij heeft drie punten die van belang zijn.
1: Wat ging er allemaal aan vooraf.
2: Waar staan we nu.
3: Hoe gaan we verder.

Tot wethouder Fiers
besloot dat Joop van
Hout (Trefpunt groen
Eindhoven) moest worden aangesteld als bemiddelaar. ‘Om een ultieme poging te doen om
tot een ‘gedragen’ plan te
komen.’

De bosgordel is in het nieuws gekomen in
begin 2006 bij het kappen van ‘doorzichten’
bij het verlengde aan de ‘Hasselven’. De
vereniging diende een klacht in. Na gesprekken hierover zijn we als het ware weggestuurd.
Begin 2007 werden er weer werkzaamheden
opgestart. Co de Heus en Walter Huybregts
hebben er voor gezorgd dat de werkzaamheden werden stilgelegd. Dat heeft uitgebreid in de krant gestaan.
Eind 2007 heeft B&W besloten dat het
plan van de ‘doorzichten’ van tafel ging. Er
moest een ‘beheerplan’ worden opgesteld in
samenwerking met de omliggende bewoners. Dat ‘beheerplan’ moest gefaseerd en
kleinschalig worden uitgevoerd.
Begin 2008 zijn we met overleg begonnen
met verschillende groepen en personen en
de gemeente. Er kwam een extern bureau
bij en er werden wensen geïnventariseerd.
De belangrijkste wens van de buurt was
afscherming (ook na werkzaamheden).

Halverwege 2008 was er een presentatie
van dit ‘beheerplan’. Onze wensen waren
wel vernoemd, maar in de verdere uitwerking waren ze niet te vinden. De uitvoering
van dat plan zou ongetwijfeld te ‘doorzichtig’
worden. Na uitleg over de ‘vaktaal’ werd
verzocht een tekening te overleggen voor
meer duidelijkheid.
Eind 2008 kwam het derde overleg.
Maar toen werd ons een ‘definitief ‘ plan
voorgelegd. Wij herkenden geen door ons
voorgestelde aanpassingen. Er waren geen
tekeningen. Dat was dus geen prettig overleg. Wij bleven het oneens met dat plan.
In April 2009 kregen we nog een week om
schriftelijk te reageren. Daarvan hebben
we gebruik gemaakt en onze argumenten
daartegen aangeboden. Daarna bleef het
weer stil.
Tot wethouder Fiers besloot dat Joop van
Hout (Trefpunt groen Eindhoven) moest
worden aangesteld als bemiddelaar. ‘Om
een ultieme poging te doen om tot een
‘gedragen’ plan te komen.’ Hierdoor kwam er
weer een betere communicatie op gang. Wij
zijn nu tevreden over de gang van zaken. In
oktober zijn de gesprekken weer begonnen,
waarbij ook de ambtenaar (Hein Franken) die
het plan van de bosgordel in eerste aanleg
uitvoerde aanwezig was. Ook Hein Franken

zag problemen bij het aangeboden ‘beheerplan’ en hij vond dat het op deze manier niet
moest worden uitgevoerd als je geen ‘doorzichtige bosgordel’ wilde. Het plan op zich
was ‘planttechnisch’ wel goed, maar leverde
veel minder afscherming op.
Daarna hebben we nog een rondgang
gehad met Ellen van Rosmalen en Jan
Rots, respectievelijk onderhoud en beheer
en boom- en bosdeskundige. Die rondgang
leverde andere inzichten op, dan in het plan
dat voorlag.
Hier vult Gerrit aan dat bij de keuze van
aanleg gekozen was voor een snelle groei,
door de planten dicht op elkaar te planten.
Raar genoeg is het tot op heden gelukt om
een ondoorzichtige afscherming te realiseren. Er hadden bij dit systeem
eerder onderhoudswerkzaamheden moeten
plaatsvinden. Door nu pas onderhoud toe
te passen, was het aantoonbaar dat bij de
gekozen planmatige manier jarenlang (tot
wel 4 à 5 jaar) ‘doorzicht’ zou ontstaan. We
zijn nu met een oplossing bezig waarbij dat
voorkomen wordt. Niet meer van achter een
bureau, maar in het veld wordt een keuze
gemaakt. Er worden nu dus structureel kleine
stukken op de juiste plaatsen gekozen om
uit te dunnen. een achterliggende plaats
wordt aangewezen. Die ter plekke worden
uitgekozen waarna pas,
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‘Vervolg verslag jaarvergadering 23-02-2010’

Titia denkt dat de omgeving waar Teun woonde,
waar wij ook vlak bij
wonen, een bijzondere
uitstraling heeft.
Teun kon ondanks al zijn
reizen niet zonder Riel,
zijn aparte woonplek.
Teun vond wonen op Riel,
op zijn manier, belangrijker!

na herstel van de beplanting, een achterliggende plaats wordt aangewezen. Aanstaande donderdag (25 februari) zullen
twee proefgebieden worden uitgezet. Een
goede bijkomende ontwikkeling is dat alle
betrokkenen er bij aanwezig zullen zijn.
Daarna komt een ‘proefuitdunning’ waarna
in de herfst een evaluatie plaats vindt. Over
de resultaten kan dan opnieuw overlegd
worden.
Bauke laat nog even een schema zien
waarop in verschillende gekleurde vakken
aangeven wordt, waar in de toekomst ‘uitgedund’ zal gaan worden. Dat zijn relatief kleine
stukken. Bij het vorige ‘beheerplan’ werden
ten opzichte van nu veel grotere vlakken
bewerkt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat
de begroeiing uit een ‘koepel’ gaat bestaan.
De hoogste bomen in het midden, waarna de
beplanting in hoogte afzakt naar de randen.
In dit plan komt de essentie weer te liggen op
het niet ‘doorzichtig’ worden van de bosgordel. Recreatie en natuurschoon komen op
een latere plaats. Dit in tegenstelling tot het vorige plan, waarbij recreatie
meer accent had.
Verder merkt Gerrit op een vraag van Adriana over toekomstige beplanting op, dat er
een gunstige ontwikkeling is met betrekking
tot de aanplant. Joop van Hout heeft een
mogelijkheid om geld voor nieuwe beplant-

ing ter beschikking te stellen. Daarbij kan
aan grote maten bomen op nu nog open
plekken worden gedacht. Maar eerst moeten
we de uitdunning in goede banen leiden. Bij
de tweede fase kan aan nieuwe aanplant
gedacht worden. De planten die gekozen
worden moeten natuurlijk wel passen bij de
huidige aanplant. Omdat er hoogstwaarschijnlijk ook problemen in de bodem
aanwezig zijn (bijvoorbeeld leemlagen) moet
bij een keuze, een weloverwogen besluit
met betrekking tot nieuwe aanplant worden
genomen. Een van de deskundigen op
bosbouwgebied (Jan Rots) zou daar ook
bij worden betrokken en daar hebben we
vertrouwen in. We vinden het heel prettig
dat we hier op deze manier in dit plan over
mogen meedenken en dat is volgens mij heel
bijzonder. De volgorde is dus eerst snoeien,
dan het resultaat evalueren waarna een
beslissing tot nieuwe aanplant in zicht komt.
We vinden overleg met alle buurten van
belang, ook met betrokkenen van de nieuwe
wijk de ‘Putten’, maar het ziet er naar uit dat
dit allemaal gaat lukken. Chrith Leppens van
de gemeente is ook tevreden over de huidige
weg van overleg.
Pauze.
Na de pauze kijken we naar een professioneel gemaakte uitzending over een stukje
van het leven van Teun Gijssen. Deze DVD

is in het beheer van Cor van Hout. Het is een
voorloper voor een grote film die Teun veel
geld had kunnen opleveren. Teun besloot
anders, hij koos niet voor het geld. Daarom
heeft deze DVD een meerwaarde voor diegene die er wel naar mogen kijken. Cor zal
proberen de eigenaren zo ver te krijgen dat
een exemplaar in het bezit van de vereniging
komt.
Teun vond wonen op Riel, op zijn manier,
belangrijker.
Ook Titia blikt nog even terug op Teun, het
bordje voor Teun bevat fouten. Die worden
later hersteld. Volgens Titia zou Teun er ook
wel om gelachen hebben. Ze denkt dat de
omgeving waar Teun woonde, waar wij ook
vlak bij wonen, een bijzondere uitstraling
heeft. Teun kon ondanks al zijn reizen niet
zonder Riel, zijn aparte woonplek. Hij kwam
altijd weer terug. Er zijn nog boekjes over
Teun te koop bij de boekhandel van Grinsven
in Eindhoven en Geldrop. Titia heeft een
cadeau meegenomen voor Cor van Hout
om hem te bedanken voor het tonen van de
DVD. Na de film:
Chrith Leppens wordt het woord gegeven
met betrekking tot een plan om een ‘hondenlosloopterrein’ te realiseren op een terrein
van de gemeente. Dit grenst aan de plaats
achter de boerderij van de familie Leijten en
de bosgordel. Dit is een beleidsplan van de
gemeente.
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De stichting ‘Red gereedschap’:
Ingeleverd gereedschap
gaat ieder jaar met een
volle zeecontainer naar
Afrika. Dit jaar gaat de
container naar: Burkina
Faso (= land van de eerlijke mensen)

Er moeten op meerdere plaatsen in Eindhoven van dit soort terreintjes komen. De
buurtvereniging had ongeveer een half jaar
geleden al over dit plan gehoord, maar toen
was er nog niets concreets over te vertellen.

‘beschermd dorpsgezicht Riel’ ligt. Het lijkt
erop dat de vergadering niet blij is met het
voorstel. Alain denkt dat het laatste woord er
nog niet over gesproken is. Maar stelt voor
om het volgende agendapunt te bespreken.

De bedoeling is een omheind terrein te
maken waar een ‘schapenhek’ (lattenhek)
moet voorkomen dat de uiteindelijke haag
van meidoorn wordt vernield voordat deze
groot genoeg is. De toegang is via de bosgordel gepland. Hij nodigt iedereen uit om te
kijken naar de tekening.

Dat zijn de activiteiten voor 2010. Alain
vraagt om suggesties. Welnu een welkome
leuke reactie komt er: Linda Dekkers oppert
om een ‘oogstfeest’ te gaan organiseren.
Het klinkt niet alleen leuk, maar wordt met
enthousiasme ontvangen. Er beginnen zich
al ideeën te ontwikkelen, dus dat kan heel
wat worden. Er is ook vroeger een spelletjesdag geweest voor de kinderen. Er zijn weer
heel wat kinderen in de buurt. Het combineren van de twee kan ook. Hoe dan ook,
iedereen lijkt er zin in te hebben. Dan volgt
de rondvraag.

Volgende week zal een wijkinfo plaats
vinden, en daar mag op gereageerd worden.
Uiteindelijk neemt B&W een besluit.
Nadat overal in Eindhoven een soortgelijk
terrein voor honden is aangelegd zal er
strenger op het uitlaten van honden worden
gelet. Los laten lopen van honden mag nu
ook al niet maar dan zal er extra op worden
gelet dat dit alleen nog binnen de omheining
van een ‘hondenlosloopterrein’ gebeurd.
Al terwijl Chrith uitleg geeft, wordt er negatief
op gereageerd. Men is bang dat er nog meer
honden uit wijken van Eindhoven aangetrokken worden. Er is al een aantrekkingskracht voor ‘hondenuitlaatbedrijven’ in deze
buurt. Er wordt ook verwondering uitgesproken over het feit dat deze plek binnen het

Adriana van Brunschot heeft een probleem
met de verwerking van tuinvuil, en vooral bij
haar met snoeihout. Snoeihout verbranden
mag niet meer. Maar een vuurkorf mag wel.
Een oplossing ligt niet voor de hand. Het
bestuur beslist er eens naar te kijken.
Wilbert stelt vast dat de meest continue
activiteit ‘de buurtkrant’ is en daar bedankt hij
Gerrit voor. Met algemene instemming gaan
de handen op elkaar.
Dan volgt Jan van Rooij, hij doet mee aan

de stichting ‘Red gereedschap’ en heeft een
opslagmogelijkheid daarvoor. Het moet oud
gereedschap zijn ‘zonder electrisch snoer’.
Dit gereedschap gaat ieder jaar met een
volle zeecontainer naar Afrika. Dit jaar gaat
de container naar:
Burkina Faso (= land van de eerlijke
mensen) dat is een republiek in West-Afrika.
Voorheen heette het Opper-Volta.
Het gereedschap wordt eerst nagekeken in
een werkplaats in Geldrop voordat het verscheept wordt. Moersleutels; maaimachines;
naaimachines; electrisch gereedschap mag
wel, maar geen accugereedschap. Kortom
alles van gereedschap dat je niet meer gebruikt kan naar Jan van Rooij. Dit is een
blijvende actie, dus ieder jaar gaat een
container naar Afrika. Bij Jan is een telefoonnummer als je een hele lading ter beschikking hebt. (Dan komen ze het ophalen.)
De volgende vraag is, wat er is gebeurd
met de slagboom die er zou komen bij het
parallelle zandpad richting Geldrop. Dat is
een van de onderwerpen die nog besproken
moest worden. Brabants landschap zou
dat doen, maar is daar niet mee bezig. Met
Chrith is een voorstel gedaan om op Eindhoven’s grondgebied een poging te wagen.
Door de wegafsluiting naar voren te halen.
De buurtvereniging heeft er aandacht voor.
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Voorstel: Om op de kruising St. P. Canisiuslaan /
Jan van Eijckgracht een
groot kruis te schilderen,
zodat verkeer dat in de
spits naar Geldrop wil de
kruising vrij moet laten!

De volgende inspreker merkt op dat de
Brakenstraat drukker wordt. De Brakenstraat
komt nog steeds voor in een navigatiesysteem en er is daardoor aantrekkingskracht
van sluipverkeer. Ook het weghalen van de
palen die verkeer uit de ‘Putten’ tegenhield
kan een oorzaak zijn. De buurtvereniging
probeert al jaren de verkeersproblematiek
te verbeteren. Maar tot nu toe met weinig
resultaat.
Een ander voorstel is om op de kruising
St. P. Canisiuslaan / Jan van Eijckgracht een
groot kruis te schilderen, zodat verkeer dat
in de spits naar Geldrop wil de kruising vrij
moet laten. De buurtvereniging heeft hier
zeker aandacht voor.
Een steeds terugkerende wens van de buurtvereniging is het weer openstellen vanuit
Eindhoven van de Geldropseweg naar de
Puttense dreef richting Rielsedijk / Riel. Nu
kan je er alleen uitrijden richting Geldrop.
Wilbert heeft houdt zich al jaren bezig met
de kruising St. P. Canisiuslaan / Jan van
Eijckgracht en dat wil maar niet vlotten. Alle
buurtverenigingen wensen hier een oplossing voor, maar iedere keer wordt (zelfs na
een studie hierover) het weer uitgesteld.
Maar wij houden vol.
De volgende inspreker (Wim de Groof) wil

aandacht voor de wijze waarop de sloten
worden gemaaid. Hij is van mening dat er
te weinig aan wordt gedaan. Eenmaal per
jaar is niet veel. Maar als men er dan aan
werkt, dan wordt heel vaak de slootkant
vernield. Zodat er steeds minder slootkant bij
de eigenaar overblijft. Zo kan je op je eigen
slootkant je eigen heg niet meer knippen.
Klagen bij de onderaannemer helpt niet.
Er wordt gevraagd daar aandacht aan te
besteden. Bauke is daar vaak mee bezig,
want ook duikers worden vaak slordig en
op het allerlaatste moment geschoond. Het
blijft zaak daar melding van te maken. Maar
doe het ook zelf! Het coördineren van het
werk en dan van te voren een briefje sturen
(door de gemeente) zou een beetje kunnen
helpen.
Chrith Leppens denkt aan de volgende
oplossing: Hij zal aan Ellen van Rosmalen
een bestek vragen over het buitengebied.
En aan haar te vragen, wanneer mensen
onderhoud kunnen verwachten. Wie verantwoordelijk is voor dat onderhoud, voor het
uitbesteden en wie dat werk gaat uitvoeren.
Ook aan haar te vragen om dat inzichtelijk
te maken. Zo kan net als bij de bosgordel
inzichtelijk worden wat er gaat gebeuren. Er
is al een tekening van genummerde sloten
dus stel ik (Chrith) voor om eens te kijken
waar de knelpunten zitten in dat gebied. Wat
de wensen zijn, en dat ik (Chrith) samen met

Ellen ga kijken wat de gemeente daar in kan
betekenen. Dan wordt er in ieder geval een
start gemaakt, en laten we dit dan als een
soort van groeidocument behandelen, dat je
iedere keer kunt aanvullen. Uiteindelijk ligt
er dan een bestektekening van het buitengebied, zodat dit planmatig onderhouden kan
worden. Daar stemt de vergadering mee in.
Bauke zal hier extra aandacht aan geven.
Dick Seibert vraagt om een extra drempel ter
hoogte van de familie Nolde. Daar kunnen
de Nolde’s zich niet in vinden. Gerrit maakt
zich er ook nog even druk over. Van hem
mogen al de drempels eruit. Het helpt niet
veel, diegene die hard wil rijden doet dat ook
met drempels. Volgens Gerrit helpt alleen
een gerichte controle. Van de gemeente of
door de politie. En niet één keer en dan nooit
meer, want dat helpt zeker niet. Het blijkt dat
het leeft, want er wordt druk over gesproken
door de aanwezigen.
Dan komt Chrith Leppens met een aanbod
om een Display op de Rielsedijk te plaatsen.
Die geeft dan de gereden snelheid aan en de
gemeente heeft meteen een overzicht van de
gereden snelheden en welke soort weggebruiker te hard rijdt, omdat het apparaat dat
opslaat. Dit zou een goed begin kunnen zijn.
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Nu speelden er een aantal zaken voor optreden
van de politie. Ten eerste
zou er een afgebakend
terrein moeten zijn met
verboden toegangbordjes, dan pas kon de
politie optreden!

De volgende inspreekster meldt dat de nieuw
opgerichte drempel bij de ‘Putten’ te hoog
is. Ze krijgt schurende geluiden als ze met
minder dan 20 km. / uur er overheen rijdt. Er
blijken meer mensen met dat probleem te
maken te hebben gehad.
Verder deelt ze mee dat ook in Geldrop heel
positief op onze kapel is gereageerd.
Chrith wenst nog een rectificatie op ons
jaarverslag. Er is gemeld dat de gemeente
een aanlegvergunning nodig zou hebben
voor de laatste 10 meter asfalt op Riel. De
aanlegvergunning daarvoor was niet tijdig
afgegeven, dus moest dat worden uitgesteld.
Co de Heus had de gemeente daar al op attent gemaakt. Maar wij (de gemeente) waren
hem een stapje voor door die tien meter niet
zonder vergunning aan te leggen. Daarvan
akte.
Dan spreekt de volgende persoon over de
vervuiling van het terrein van de voormalige volkstuinen. Er lag vroeger een oude
rioolbuis als drempel tegen het inrijden op
dat terrein. Die ligt er nu naast en onverlaten dumpen er allerlei vuilnis. Het blijkt dat
niemand blij is met die illegale vuilnisbelt.
De buurtvereniging heeft er meerdere malen
werk van gemaakt, maar het probleem blijft.
Hier wil Chrith nog wat over zeggen. Hij was
er zelf bij betrokken vanwege de sociale

veiligheid, om die daar te waarborgen. Er
gebeurde van alles op dat terrein. (En nog
steeds) Wij (de gemeente) hebben dat met
het ‘Bouwfonds’ besproken en aan de politie
gevraagd om er meer toezicht te houden.
Nu speelden er een aantal zaken voor
optreden van de politie. Ten eerste zou er
een afgebakend terrein moeten zijn met verboden toegangbordjes, dan pas kon de politie optreden. Vervolgens heeft de gemeente
helemaal geen zeggenschap over het terrein.
Pas op het moment dat de sociale veiligheid
in het geding is, kunnen wij (de gemeente)
aan de eigenaar vragen om meer openheid
op het terrein aan te brengen. Het illegaal
storten van vuil, daar kan de gemeente
weinig aan doen. Daar zal de eigenaar van
dat terrein voor moeten zorgen om dat op
te lossen. De gemeente heeft geen enkele
bevoegdheid op dit terrein.
Bauke vult nog aan dat de buurtvereniging
een verzoek tot ‘handhaving’(houden aan de
regels van het bestemmingsplan) had ingediend omdat er ook dingen zijn gebeurd die
in strijd zijn met het bestemmingsplan. Wij
(de buurtvereniging) hebben gevraagd om
daar te gaan ‘handhaven’ zelfs met dwangsommen naar de toenmalige eigenaar, maar
daarna gebeurde er niets meer.
Er volgen verschillende suggesties zoals

maak daar dan dat ‘hondenlosloopterrein’,
dan zijn er altijd mensen en dan gebeuren er
ook geen gekke dingen meer.
De bewoners van de wijk aan de Rick Woutersweg (op de voormalige sportvelden van
de Daf), hebben aan de gemeente gevraagd
of de gemeente dat terrein tijdelijk in gebruik
wil nemen om er een voetbalveldje of een
‘fietscrossbaantje’ aan te leggen. Daar is de
gemeente met het ‘Bouwfonds’ over in onderhandeling geweest. Het ‘Bouwfonds’ was
niet afwijzend maar vertelde dat het wel van
heel tijdelijke aard was. Teruggekoppeld naar
die buurt, werd een plan met ‘zelfwerkzaamheid’ voorgesteld door de gemeente,
waarna eventueel met enige subsidie van de
gemeente kon worden meegewerkt. Dat plan
is niet van de grond gekomen. Mede omdat
die buurt dan zelf het toezicht zou moeten
regelen.
Dan wordt de zorg uitgesproken dat er,
omdat het ‘Bouwfonds’ van “wel van heel
tijdelijke aard” sprak, dat het ‘Bouwfonds’
nog steeds bouwplannen op dat terrein
heeft. En die plannen probeert te realiseren
door er voor te zorgen dat de omwonenden
voldoende klagen over rommel en misstanden. Zodat ze zich niet meer verzetten tegen
woningbouw. Er is zelfs al een stratenplan.
Het toeval wil dat Chrith er diezelfde middag
een discussie over heeft gead
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Dan verschuif je het
probleem van de nieuwbouwwijk naar een bestaande wijk. Terwijl dat
probleem in de nieuwbouwwijk zou moeten
blijven.

met de projectleider van de ‘Putten’, Mark
Hamers. Het gaat over een oud stedenbouwkundig plan, met een stratenplan.
Daarin was op de voormalige ‘volkstuinen’
een straat ingetekend in de vorm van een
lus. Ook bij Mark Hamers is de status van die
straat onbekend. Chrith Leppens gaat er dus
vanuit dat er geen enkel ‘concreet’ plan is.
Wilbert vindt het raadselachtig dat er twee
jaar geleden in het ‘Shell-boek’ een stratenplan opduikt op de voormalige ‘volkstuinen’.
Daarop geeft Chrith het volgende antwoord:
“Op het moment dat er een stedenbouwkundig plan is, wordt dat ingediend bij de
straatnamencommissie. Zij tellen het aantal
straten en bekijken welke namen aan die
(toekomstige) straten zullen worden toegekend. In dat stedenbouwkundig plan is ooit
een straat getekend en die is van een naam
voorzien. Dat is een officieel besluit geweest en openbaar gemaakt. Uit die bron
put iedere cartograaf straatnaamgegevens.
Dat blijft terugkomen en de truc is nu, zoals
bij bijvoorbeeld bij cartograaf ‘Falk Plan’ om
bewust een fout te maken. Dan kunnen ze
toch copyright rechten krijgen. Daarom zit in
iedere plattegrond een foutje. Er zijn op dit
moment geen signalen dat er iemand op dat
perceel wil gaan bouwen.”
Er zou gebruik gemaakt kunnen worden

van de ‘rommel’ op dat terrein om contact
op te nemen met ‘Bouwfonds’. Vorig jaar
heeft de gemeente gevraagd om de ingang
tot dat terrein af te sluiten. Maar kennelijk
is dat nu weer open. Besloten wordt dat de
buurtvereniging daar weer aandacht aan zal
geven.
Wederom komt de wegversmalling in de
Rielsedijk aan de orde ter hoogte van nr. 26.
Chrith meldt het volgende: Er is sprake geweest van een gedeeltelijke oplevering. Dat
de bouwstraten ‘omgelegd’ zouden worden.
Dat zou betekenen dat, dit gedeelte definitief
zou worden ingericht. Dan zou het niet meer
wenselijk zijn dat vrachtverkeer (bouwverkeer) daar nog mocht komen. Dat zou weer
betekenen dat in de fase van nog te bouwen
huizen die dicht tegen de Rielsedijk aan
liggen, dat dan daar het vrachtverkeer zou
moeten komen. Daar heeft Chrith zich tegen
verzet. Dan verschuif je het probleem van
de nieuwbouwwijk naar een bestaande wijk.
Terwijl dat probleem in de nieuwbouwwijk
zou moeten blijven. Dan belemmer je het
fietsverkeer op de Rielsedijk, je moet ook
dwars door de andere (nieuwe bestaande)
woonwijk en de gevaarlijke kruising Jan van
Eijckgracht /St. P. Canisiuslaan. Terwijl er
goede ervaringen zijn op de oude ‘aanrijroute’ (Herman Kruijderstraat). Na ambtelijk
overleg is besloten de ‘Putten’ open te stellen voor verkeer vanaf de Rielsedijk.

Maar de ‘aanrijroute’ voor vrachtverkeer blijft
zoals die was. Er zal toezicht zijn op illegaal
vrachtverkeer.
Alain vraagt of daardoor de herinrichting van
de Rielsedijk van de baan is. De wegversmalling wordt dan niet aangepakt. Chrith
zegt dat er op de Rielsedijk de eerste jaren
niets zal veranderen. Financieel zou het wel
kunnen, maar het heeft geen prioriteit. Chrith
zegt toe dat er wel weer naar de wegversmalling zal worden gekeken. En beloofd
aan een oplossing te gaan werken.
Bauke geeft aan dat er nog een punt van
zorg is. Het nieuwe sluipverkeer, dat ook
wordt veroorzaakt door de nieuwe toegang
van de wijk de ‘Putten’. Zeker verkeer uit de
richting Geldrop want die rijden via de Brakenstraat. Waardoor het drukker is geworden
op de Rielsedijk naar de Brakenstraat. Chrith
meldt dat de officiële ontsluiting van de ‘Putten’ loopt via de Jan van Eijckgracht en de
Geert Grotestraat, en de Puttensedreef richting Geldrop. Het bestuur houdt zich al bezig
met het verkeer en zal dat blijven doen.
Als laatste meldt Ann Owen dat er een
probleem met de riolering is, bij haar voor de
deur. Kennelijk stroomt bij regenachtig weer
bij haar voor de deur, het putje in de straat
over met alles wat in het riool zit. Dat stink zo
erg dat ze dan zelfs de ramen niet
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Proefvakken uitzetten, een bijdrage van Bauke.
meer open kan doen. Regelmatig wordt de
gemeente daar voor gebeld. Het blijkt dat er
meer klachten over de werking van het riool
zijn binnengekomen.

Met oranje verf is aangegeven wat er weg gaat.
Bij het uitzetten was ook
de uitvoerder aanwezig
en hij weet nu uit eerste
hand wat de bedoeling is.

De oorzaak van de problemen lijkt te komen door het vervangen van een pomp ter
hoogte van nummer 49 aan de Rielsedijk.
Het probleem doet zich al enkele jaren voor.
Het is een probleem voor de gemeente. Ook
op Riel is er stankoverlast. Volgens Chrith zal
er zeker naar dit probleem worden gekeken.
Maar blijven bellen is de algemene mening.
Het bestuur zal hier ook aandacht voor
vragen bij de gemeente.
Alain meldt nog een punt voor de rondvraag,
als men last heeft van groen op rieten daken
en dat kwijt wil, benader dan Alain.
En de datum van de opruimdag wordt een
week later 18 april.
Om ongeveer 22:30 uur wordt de vergadering gesloten.
Groetjes, Gerrit
Deze keer goed nieuws uit de bosgordel. De
bemiddeling door Joop van Hout van Trefpunt Groen Eindhoven is succesvol geweest.
We zijn het samen met de gemeente eens
geworden over de uitgangspunten voor het

onderhoud van de bosgordel.
Het belangrijkste uitgangspunt is dat de bosgordel gedurende het gehele jaar visuele
afscherming moet bieden tussen het
beschermd dorpsgezicht Riel de stedelijke
bebouwing van Eindhoven. Aspecten als
recreatie en natuurschoon zijn hieraan
ondergeschikt.
De afscherming is op lange termijn het best
gewaarborgd als de bosgordel bestaat uit
een hogere kern met bomen en aan weerszijden een lagere mantel met overwegend
struikachtigen. Op dit moment is vooral de
mantel zwak ontwikkeld. Dit kan worden versterkt door er meer licht in te brengen. Om te
kijken of dit in de praktijk ook werkt is ervoor
gekozen om een proef uit te voeren.
Afgelopen week zijn twee proefvakken in de
mantel uitgezet, zie tekening. De vakken zijn
15 meter lang en liggen tegen de mais-akker
van Leijten aan. De bomen die hier staan
worden omgezaagd zodat er meer licht tot
op de bodem kan komen. Verder wordt het
grootste deel van het aanwezige struikgewas
bij de grond afgezet om het opnieuw te laten
uitschieten. Dit heet verjonging. In het najaar
moet te zien zijn dat het struikgewas zich
beter heeft ontwikkeld dan in het vak ernaast
waar niets wordt gedaan.

Met oranje verf is aangegeven wat er weg
gaat. Bij het uitzetten was ook de uitvoerder
aanwezig en hij weet nu uit eerste hand wat
de bedoeling is. De gemeente laat niets aan
het toeval over. De werkzaamheden zullen
binnen de komende twee weken worden
uitgevoerd.
Voor het jaarlijkse onderhoud in de toekomst
wordt de bosgordel als een dambord in
vakjes verdeeld zodat er een verschoven
meerjaren-cyclus onstaat. Vakken die in
elkaars verlengde liggen worden dan niet
tegelijkertijd aangepakt. Hiermee wordt
voorkomen dat er door het onderhoud alsnog
een doorzicht ontstaat. Jaarlijks zal tijdens
een veldbezoek, samen met de bewoners,
in de vakken die aan de beurt zijn, worden
bekeken wat er moet gebeuren. De gemeente heeft aan de Bosgroep opdracht
gegeven dit in een onderhoudsplan verder
uit te werken.
Blijft nog over de drie bestaande doorkijken
in de bosgordel. Om ze te dichten moet er
worden bijgeplant, het liefst met beplanting
van een al wat groter formaat. Dit zal bij de
evaluatie van de proef en de bespreking
van het onderhoudsplan zeker nog aan bod
komen.
De buurtvereniging is zeer tevreden met dit
resultaat.
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‘tekening proefvakken’ 25-02-2010’

Proefvakken

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant is het e-mail adres: buurtkrant.deparel@gmail.com.
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 (2012) 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; of (040) 14040 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.deparel@gmail.com.

