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

Waar we mee bezig zijn in 2010!

HLT, weg ermee!
Niet op Riel!
Iphone, you phone, everybody
needs a ...............
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Wij zijn al weer twee maanden verder. Een
inventarisatie van de gemelde problemen en
zaken van de rondvraag op 23-02-2010, die
de aandacht nodig hebben.
1) De bosgordel, dat blijven we in de gaten
houden.
2) HLT (hondenlosloopterrein) Zie artikel.
3)Tuinafval, hoe er mee omgaan.
4) De stichting ‘Red gereedschap’.
5) De slagboom, een terugkerend pro-bleem.
6) De verkeerssituatie: Riel; Rielsedijk; Ontsluiting de Putten; Bocht Rick Woutersweg;
Kruising J. van Eijckgracht / St. P. Canisiuslaan; Van Geldropseweg naar Rielsedijk;
Brakenstraat, kortom dit blijft een terugkerende zaak voor aandacht.
7) Slootkanten maaien. Hier zijn we via Crith
Leppens en Ellen van Rosmalen mee bezig
d.m.v. een ‘beheerplan’ met bestek.
8) Display voor het zichtbaar maken van de
snelheid van verkeer op de Rielsedijk.
9) Te hoge drempel op de Putten. Test van
Gerrit: Als je zeer voorzichtig zonder passagiers in je auto er overheen rijdt, is er geen
probleem. Met passagiers (ook achterin de

hoofdpagina

auto) raakt zelfs bij zeer lage snelheid de
knalpijp de drempel. Daarvan akte.
10) Oude terrein van de volkstuinders aan de
Rielsedijk / Puttensedreef.
11) Wegversmalling in de Rielsedijk.
12) De (slechte) werking van de riolering op
Riel en Rielsedijk.
Een van de onderwerpen die al is afgewerkt is
het ‘hondenlosloopterrein’. De buurtvereniging
is er stevig mee aan de gang geweest en het
resultaat is dat de voorge-stelde plaats niet
door gaat.
De nieuwe locatie daarvan is nog niet duidelijk.
Het bestuur heeft ontdekt dat we een gemis
hebben bij de ‘snelle’ communicatie met
de gemeente. Wat is er aan de hand? In
het Eindhovens Dagblad stond een bericht
dat Eindhoven als eerste gemeente mee
gaat doen aan een proefproject. Alleen! met
een ‘iPhone’ kan je alledaagse ergernissen
meteen door de gemeente op laten lossen.
Mary Fiers is er trots op! Het werkt als volgt:

de mening van een
ander!

mijn verhaal

vanaf eind april (2010) kun je een programma
downloaden onder de naam “buitenbeheer”.
De gebruiker maakt ter plekke een foto en
vult wat gegevens in, de gemeente berekent via GPS de locatie en bepaalt direct (!)
welke actie ondernomen moet worden en de
afhandeling wordt dan terug gekoppeld naar
de tipgever. Dit programma is voorlopig alleen
beschikbaar voor een kostbare ‘iPhone’, met
een kostbaar beperkt abonnement. Daardoor
is toegang tot de snelle ‘actievoerende’,
‘probleemoplossende’ en naar de tipgever
‘terugberichtende’ gemeente niet voor iedereen beschikbaar.
Jammer, een proef op de som nemen voor
het snel oplossen van de ergernis van de
wegversmalling bij Rielsedijk 26 kan niet
doorgaan. Niemand binnen het bestuur heeft
een ‘iPhone’. Misschien iets voor het CDA?
De wegversmalling blijft anders gewoon een
terugkerende vraag bij ons reguliere overleg
met de gemeente. Dan moeten maar weer
opnieuw vertellen dat een fiets en een auto
elkaar niet kunnen passeren.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Nieuws in de buurt!’
‘Vervolg hoofdpagina en HLT’

Het CDA zit in de oppositie en heeft de buurtvereniging een brief gestuurd, waarin ze twee
leden in de raad voorstelt die de problemen
in de buurten in Eindhoven, (ja, dus ook onze
buurt) gaan aanpakken. Een citaat uit de brief:

Wat een onzin, laat de
mensen toch lekker wandelen met hun hondje!
Daarheeft niemand last
van.

“Een belangrijk punt waar we mee aan de
slag willen is het geven van een grotere rol
en meer invloed van buurten en wijken op de
ontwikkelingen in hun omgeving. Het vorige
college, waarvan ook wij deel uitmaakten,
heeft hiermee een aanvang gemaakt door de
inspraak te verbeteren tot samenspraak. Toch
horen wij nog veel ongenoegen uit de stad
over dergelijke trajecten. Buurten en wijken
mogen wel een bijdrage leveren, maar horen
vaak lang niets en zijn vaak ontevreden over
het uiteindelijke resultaat.”
Het bestuur is blij dat de CDA zich bewust
is van de wijze waarmee buurtverenigingen
worstelen met het oplossen van problemen.
Sommige trajecten verlopen stroperig, maar
we hebben ook goede ervaringen, zoals bij
de bosgordel en het HLT. Het bestuur zal de
vorderingen (In het vertrouwen dat de ander
politieke partijen meewerken.) nauwlettend
volgen.
Op dinsdagavond 23 maart om kwart voor
zeven ’s avonds is een meisje van 17 jaar in
elkaar getrapt en beroofd. Door 7 jongeren
van mogelijk Turks /Marokkaanse afkomst
in de geschatte leeftijd van 14 / 15 jaar. Dit

gebeurde op hoek van de Rielsedijk en de
Brakenstraat. De kans is groot dat iemand hier
iets van gezien heeft. De politie zoekt getuigen. Tel.: 0900-8844 of anoniem 0800-7000.
Het hele bericht is te lezen op:
http://www.politie.nl/brabant-zuid-oost/nieuws/
persberichten/20100326extraegspolitiezoektg
etuigenvanpogingstraatroofrielsedijk.asp

‘Hondenlosloopterrein’ (HLT).
Op de ledenvergadering werd de komst van
een buurtbrief al aangekondigd en de spontane reacties waren overwegend negatief:
“Wat een onzin, laat de mensen toch lekker
wandelen met hun hondje! Daarheeft niemand
last van.”
In de reactie aan de gemeente neemt de
buurtvereniging deze meningen over: “De
leden van de buurtvereniging zien het hondenlosloopterrein, zoals geschetst in de wijkinfo,
als enige losloop plek niet zitten. Wij zijn van
mening dat voor het probleem ‘loslaten van
de hond’ ook andere voorzieningen zijn te
bedenken. In Geldrop bijvoorbeeld zijn in het
buitengebied grote gebieden als uitlaatroutes
aangewezen, waar de hond tijdens een flinke
wandeling vaak los mag. Samen wandelen
is ook beter voor de verstandhouding tussen
baas en hond dan loslaten op een omheind
veld.” De buurtvereniging zegt verder graag

aan zo’n losloop gebied mee te werken.
De gemeente reageert: “Naar aanleiding van
de wijkinfo van 4 maart waaraan u refereert,
zijn er meerdere reacties bij de gemeente binnen gekomen. Reacties zowel van individuele
burgers als gemotiveerde bedenkingen voor
de beoogde lokatie van buurtvereniging Riel.
Naar aanleiding van deze reacties kan geconcludeerd worden dat er onvoldoende draagvlak is voor een HLT op de voorgenomen
lokatie. Daarbij tevens in ogenschouw
genomen dat het hier gaat om een gebied met
beschermd dorpsgezicht Riel, lijkt het inrichten
van een HLT op die plek niet meer realistisch.
Echter volgens het vastgestelde hondenbeleid
moeten er tenminste 36 stuks hondenlosloopterreinen ingericht worden, evenredig
verspreid over de gemeente Eindhoven, met
een loopafstand van maximaal 1500 meter.
Aan deze uitgangspunten wordt nog niet
voldaan in het stadsdeel Stratum, met name in
de omgeving van de wijk Gijzenrooi is nog een
witte vlek. De gemeente gaat onderzoeken
welke mogelijkheden zich nog voordoen in dit
gebied. Zodra een geschikte lokatie gevonden mocht zijn houden wij u hiervan op de
hoogte.”
De gemeente gaat dus op zoek naar een andere lokatie voor een onheind terrein en gaat
vooralsnog niet mee in ons idee om een groter
losloop-annex wandelgebied te realiseren.

‘Nieuws in de buurt!’
‘Geel zandpad’

Verharding zandpad

Dit is niet de eerste keer
dat een afdeling binnen
de gemeente werkzaamheden tot uitvoering
brengt waarbij geen of
weinig rekening wordt
gehouden met het bijzondere karakter van Riel.

Zoals iedereen al wel gezien heeft is op
het zandpad bij Riel 12,13 en 14 een gele
laag aangebracht. Dit was niet van tevoren
bekend gemaakt. Op de betreffende vrijdag
is meteen contact gezocht met de gemeente
en om opheldering gevraagd.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd omdat
uit inspectie was gebleken dat het pad in
slechte staat was. Als experiment is een laag
materiaal afkomstig uit de Ardennen opgebracht. De bedoeling is dat dit materiaal na
een aantal regenbuien keihard wordt.
Volgens afspraak mag er aan het beeld van
het beschermd dorpsgezicht niets worden
veranderd en moeten zandpaden zandpaden blijven. De opdrachtgever vanuit de
gemeente was hiervan niet op de hoogte.
De gemeente concludeert: “Kortom.....het is
een fout van de gemeente. Als de situatie
hersteld moeten worden in oorspronkelijke
toestand, dan gebeurt dat.”
Dat brengt ons bij de vraag, wat nu gedaan?
Navraag in de buurt leert dat vrijwel iedereen
de kleur van het pad te opvallend geel vindt
en dit het beeld van Riel vindt verstoren. De
ervaring leert dat de kleur in de loop der tijd
niet noemenswaardig zal veranderen, wat
de eenduidigheid met de rest van Riel niet

echt bevorderd. Ook de materiaalkeuze roept
reacties op, bij nat weer zou het
plakkerig/slijmerig worden en je krijgt het niet
uit de vloerbedekking verwijderd. Ook wordt
getwijfeld of harde laag bestand zal zijn tegen landbouw voertuigen. Een positief geluid
is dat er onderhoud wordt gepleegd.
Alles afwegend komt de buurtvereniging
tot de conclusie dat het meeste recht wordt
gedaan aan de meningen van de bewoners
als de gele laag wordt verwijderd. We gaan
de gemeente vragen de situatie te herstellen. Herstel behelst meer dan het simpelweg
afgraven, na afloop zal er een bruikbare
situatie moeten overblijven die past in Riel.
We zullen bij de gemeente benadrukken dat
we hierbij graag worden betrokken.
Dit is niet de eerste keer dat een afdeling
binnen de gemeente werkzaamheden tot
uitvoering brengt waarbij geen of weinig
rekening wordt gehouden met het bijzondere
karakter van Riel. Vanuit de
buurtvereniging maken we ons ook sterk
voor het beschermen van het beschermd
dorpsgezicht. Wij gaan bij de gemeente
nogmaals aankaarten dat wij graag willen
samenwerken als het gaat om het behoud
van ons Riel.

‘Nieuws in de buurt!’
‘Opruimdag 18 april 2010’

Opruimdag 18 april 2010.
Ook dit jaar weer een opruimdag. De opruimdag was een week verzet. Bij de algemene
ledenvergadering was besloten om de opruimdag een week later uit te voeren. Ik ben
vergeten wat voor weer het op 11 april was,
maar op de 18de was het een stralende
dag. De zon scheen heerlijk en er was weer
een grotere opkomst dan het jaar daarvoor.
Deze keer waren ook leden van de volkstuinders aanwezig.
Er blijken heel veel kruiwagens in de buurt
te zijn. Een optocht van kruiwagens bereikte
de ‘Schop’ van Jan weer op tijd. Een grote
bonte verzameling van mensen stond om
12:00 uur te trappelen van ongeduld om te
beginnen. Iedereen had vuilniszakken bij
zich. De stemming zat er al meteen goed in.
De tekening van met de route om op te
ruimen zat weer vast aan de deur van de
‘Schop’. Vrolijk weer maakt ook vrolijke
mensen.
Er stond, zoals altijd, een tafel met lekkers
en koffie klaar. Thea liep met kannen koffie
en borden cake af (leeg) en aan (vol).
Onder het motto ‘jong geleerd oud gedaan’

waren er ook kinderen meegekomen met
de ouders. Een (lege) kruiwagen was soms
hun vervoermiddel naar de ‘Schop’ bij het
opruimen moesten ze plaats maken voor
het ‘zwerfvuil’. Er waren kinderen met eigen
karren bij om de rommel te verplaatsen naar
de ‘afvalberg’.
Onze buurt was in een recordtijd weer ‘spic
en span’. Schoner kan niet.
Er zijn weer allerhande rare voorwerpen en
ook natuurlijk de niet bezorgde ‘huis-aanhuiskranten’ gevonden. Even over de hoeveelheid papier die vaak in de sloten komt
door niet-bezorgde ‘huis-aan-huiskranten’.
Als je de afzender van deze kranten belt, dan
komen ze de gevonden kranten vaak thuis
ophalen. Als je de rommel niet mee naar huis
wilt nemen, en de vindplaats is gemakkelijk
te melden, zal de bezorger van de ‘huis-aanhuiskranten’ ze zelf wel gaan ophalen. Daar
heb ik geen ervaring mee, maar misschien
kan iemand daar iets over vertellen. Er
staat ook een code op de kranten, dus de
bezorger kan daar mee worden opgespoord.
Op die manier help je de krant en de natuur.
Rommel hoort ‘natuurlijk’ niet in de natuur te
liggen.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Nieuw initiatief: een kleurplaat voor kinderen.

Kleurplaat!

( Titia Droog)

‘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.

