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

De buurtkrant in zomertijd.

Oogstfeest!
Voor diegenen die zich hebben
aangemeld:

Tot ziens op zondag
12 september om 13:00 uur.
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Als ik dit schrijf, dan is het nog hartje zomer.
‘Het weer is anders dan anders dit jaar’
horen of zien we vaak op het nieuws. Maar
dat horen we nu al meerdere jaren achter
elkaar. In vakantietijd willen we eigenlijk
maar een ding en dat is mooi weer. In
Nederland was het in juli erg snel te warm.
Daarna, eind juli en begin augustus, leek
het af en toe wel een moesson. De regen
kwam met bakken uit de lucht en het water
voelde warm aan. Warm water….. dus
toch?
Dan maar even terug denken aan de vakantie. Ieder jaar gaan de meeste mensen op
vakantie. Ieder met een eigen doel. Ik maak
ieder jaar veel foto’s, want dat is een hobby
van me. Maar ik ben ook benieuwd naar
foto’s van andere buurtbewoners. Daarom
doe ik een oproep om mooie zelf gemaakte
vakantiefoto’s of een foto die je zelf hebt
gemaakt en waar je van vindt dat andere
buurtbewoners die ook zouden moeten zien
naar de buurtkrant toe te sturen via e-mail.

hoofdpagina

De grootte moet minimaal een resolutie
hebben van 1024X680 (± 150-250 kB.)
zijn. Iets groter mag ook natuurlijk, maar
bedenk wel dat foto’s van één Mb of groter
mogelijk een langere tijd nodig hebben om
te versturen. (Soms lukt dat niet eens.)
Ik kijk minimaal twee keer per week de post
na en zal iedereen sowieso laten weten dat
ik de post ontvangen heb. De foto’s wil ik
gebruiken om de krant mee op te fleuren.
Opsturen van een foto betekend automatisch dat je toestemming geeft om die foto
te publiceren. Ik moet een keuze maken bij
het plaatsen van foto’s, dus garantie van
publiceren is niet mogelijk. Als je je naam
er niet bij wilt hebben, dan moet je dat even
laten weten. Ik ben benieuwd.
In deze krant zal ik wat opmerkelijke
vakantiefoto’s, die ik zelf gemaakt heb,
een plaats geven. Als het je inspireert om
naast het opsturen van de foto ook een leuk

+de mening van
een ander!

mijn verhaal

verhaal te schrijven, dat bijvoorbeeld over
die foto gaat, dan is de redacteur weer twee
maanden gelukkig!

Over gelukkig gesproken……….. Even de
complimenten maken aan de ambulancedienst Eindhoven. Wij (Gerrit en Jo) wonen
boven en kijken van daaruit ook op de
achterliggende nieuwe buren. Terwijl we
koffie drinken komt er opeens een kleine
ambulanceauto het Rijsven op rijden. Het
ambulancepersoneel gaat de middelste
woning binnen. Na enige tijd komt een grote
ambulance voorrijden en wordt een levende
bewoner de ambulance ingereden met
een brancard. Zo te zien, lijkt het er op dat
er in Eindhoven iemand op tijd gered kon
worden.
Gelukkig!........

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Nieuws in de buurt!’

‘Ratten in de omgeving van Riel’
Wees dus alert
als uw hond of kat
plotseling ziekteverschijnselen vertoond.
Ratten of andere
knaagdieren?
Bel de gemeente:
14040

Afgelopen vrijdag (3 september) is de rattenverdelger in Riel geweest naar aanleiding
van klachten.Er is in Riel geen sprake van
een rattenplaag, in een landelijke omgeving
vallen ratten onder de vaste bewoners.Maar
er zijn wel een aantal gifdozen geplaatst,
onder andere op de volkstuin en achter de
huizenrij.
De zwarte dozen blijven een paar weken
staan en bevatten een langzaam werkend
gif.Hierdoor komen de ratten, maar ook
muizen, buiten de gifdoos aan hun einde
en kunnen dan door andere dieren worden
gevonden.
Wees dus hierop alert als hond of kat plotseling ziekteverschijnselen vertoond.
Het is een onderwerp waar menigeen een
huiver van zal hebben.
Ratten!
Maar ze zijn er wel. Daarom maar eens een
verhaal over deze knaagdieren. Reden daarvoor is, dat ze schade kunnen aanrichten en
vervuiling met zich meebrengen.
Ratten en muizen vervuilen dan ook voedsel
en vernielen voedsel in opslag. Wat ze al niet
doen om bij eetbaar voedsel te komen.
Ze knagen door hout, verpakkingen, maar
ook door elektriciteitskabels en computerkabels.
Verder verspreiden soms een ernstige ziekte.
Het overbrengen van een ziekte gebeurt

door het achterlaten van uitwerpselen, urine,
haren en bacteriën.
We kennen de bruine rat, de muskusrat en
de zwarte rat.
De bruine rat is te herkennen aan zijn spitse,
maar toch enigszins stompe, snuit, korte
staart, kleine oren, maar vooral aan zijn
grijsbruine tot rossige vacht. Deze rat houdt
zich het liefst op in kelders, riolen, stallen en
bij (vuil)stortplaatsen waar zij voedingsmiddelen kunnen vinden. Ook graven zij holen
in de walkant en andere vochtige plaatsen.
Een vochtige omgeving is de plaats waar de
bruine rat zich het prettigst voelt.
Deze rat eet alles wat zij te pakken kan
krijgen. De bruine rat is voornamelijk in de
nacht actief.
In het volwassen stadium is de bruine rat 20
tot 30 cm lang. De vrouwtjes leven ongeveer
12 tot 18 maanden. Ze kunnen maximaal 15
nesten van 7 - 10 jongen ter wereld brengen.
De zwarte rat heeft een spitse snuit en een
lange staart. Daarnaast zijn grote oren en
een aan de onderzijde grijze, zilverachtige,
vacht kenmerken van de zwarte rat.
De zwarte rat is een uitstekende klimmer en
nestelt bijvoorkeur onder het dak. Ook deze
rat is voornamelijk in de nacht actief, en eet
alles dat los en vast zit.
Dit dier is veelal actief in de haven-steden,

maar ook in de drogere delen van ons land
komt het dier voor. In die delen voornamelijk
op droge plaatsen hoog in gebouwen.
In het volwassen stadium is de zwarte rat
15 tot 25 cm lang. De wijfjes brengen in de
eerste twee jaar van hun leven per jaar 6
nesten van 6 -10 jongen ter wereld.
Dan de muskusrat, een dijkenvernieler.
De muskusrat is geen inheems knaagdier.
Deze rat is ingevoerd uit Noord-Amerika vanwege de vraag naar de pels van de muskusrat. Toen dit geen winstgevend handeltje
meer bleek te zijn ‘ontsnapten’ deze ratten
en kwamen ze in onze natuur terecht, met de
catastrofale gevolgen die eraan verbonden
zijn.
De muskusrat heeft hier namelijk geen natuurlijke vijanden. Bij waterlopen kun je een
muskusrat aantreffen.
Een muskusrat is een waterdier dat 30 à 35
cm lang is, 1 à 1,5 kg weegt, een donkerbruine pels en een zijdelinks afgeplatte lange
zwemstaart heeft.

‘Nieuws in de buurt!’
‘Bosgordel Riel; Het gele pad’

Bosgordel Riel

Op 14 augustus stond in
het Eindhovens Dagblad
dat de afschermende
bosrand bij Riel behouden blijft.

Eind vorig jaar hebben we met de gemeente
afspraken gemaakt over de uitgangspunten
en de wijze van beheer van de bosgordel.
Dit principe akkoord is onlangs door het
college Burgemeester & Wethouders
vastgesteld. Hiermee zijn de oude plannen
definitief van tafel.
Op de ledenvergadering is van de afspraken
al verslag gedaan:
>• De bosgordel bij Riel is gericht op een
duurzaam visuele afscherming in de vorm
van bos en natuur, die geschikt is voor
wandelaars.
>• Het beheer richt zich op het zo goed
mogelijk in stand houden van een visuele
afscherming.
>• Het onderhoud wordt kleinschalig en
verdeeld uitgevoerd. Vakken worden
om-en-om aangepakt en dus nooit twee
naast elkaar.
>• Er wordt rechtstreeks gecommuniceerd
met de buurverenigingen van Riel, Gijzenrooi
en de Putten.
>• Voorafgaand aan de werkzaamheden
worden omwonenden geïnformeerd.
In het voorjaar van 2010 zijn als proef twee
vakken aangepakt; deze proef wordt dit
najaar geëvalueerd.
Daarna zal jaarlijks in beperkte delen van de

bosgordel onderhoud plaatsvinden.
Evaluatie is hier een zaak van doorlopende
aandacht voor de effecten van onderhoud.
Elk jaar wordt, door de beheerder van de
gemeente samen met de buurtverenigingen,
bekeken of het onderhoud bijdraagt aan de
instandhouding van de bosgordel met visuele
afscherming.
De buurtvereniging is blij met het bereikte
resultaat en we hebben er alle vertrouwen in
dat de samenwerking met de gemeente tot
de door ons gewenste bosgordel zal leiden.
Het gele pad
Dit voorjaar is er onaangekondigd gele
verharding aangebracht op het zandpad
naast Riel 14, tot grote onvrede van veel
bewoners.
Inmiddels is er wat meer van de achtergronden bekend.
Door een fout van de gemeente tijdens de
opname van alle halfverharding in Eindhoven
is Riel meegenomen in de onderhoudsronde.
Dit had niet mogen gebeuren, want Riel
valt onder de verantwoordelijkheid van een
andere afdeling binnen de gemeente.
Ook is er niet gecommuniceerd met de buurtvereniging en bewoners.
Na een intern onderzoek heeft de gemeente
onder andere geconstateerd dat de aange-

brachte verharding strijdig is met het bestemmingsplan.
De gemeente moet bestemmingsplannen
handhaven en gaat om die reden het materiaal verwijderen.
De buurtvereniging wil graag een pad dat
past in het karakter van het dorpsgezicht Riel
én een pad dat goed begaanbaar is voor de
gebruikers ervan.
Een oude klacht is bijvoorbeeld de grote plas
die ontstaat na een regenbui naast de schop
van Jan van Rooij.
Het water blijft hier vervolgens heel lang
staan.
De laatste onderhoudsbeurt, maar ook het
onderhoud van drie jaar geleden, heeft hier
niets aan opgelost.
De gemeente heeft toegezegd om met de
buurtvereniging te overleggen voordat de
herstelwerkzaamheden van start gaan.
We kunnen dan de problemen, wensen en
mogelijkheden van de paden bespreken.
Ook zullen de bewoners via een wijk info
tijdig worden geïnformeerd.

‘Nieuws in de buurt!’
‘En als laatste dit:’

Veiligheid:

Veiligheid:
De stadsgids:
Waar kan ik melden dat
de lantaarnpaal stuk is?
Er zijn veranderingen van
de e-mailadressen.
ledenlijst:

In de laatste bestuursvergadering is met
betrekking tot de veiligheid in en om de
buurt gebleken dat de mogelijkheden van
de buurtagent voor Riel zeer beperkt zijn.
Daarmee is niet gezegd dat de politie niets
kan of wil doen.
Het was al zo en het blijft zo dat de
medewerking van de (buurt)bewoners van
een stadsdeel doormiddel van een aangifte
bij een misdrijf, of ander ongerief dat strafbaar is, de kans van aanhouding met wel
strafvervolging groter maakt.
Zonder aangifte is een strafvervolging vaak
niet goed mogelijk. Vergeet niet een foto te
maken als dat mogelijk is.
Door de komst van de digitale foto en omdat
je ook met veel mobiels foto’s kunt maken,
kan je bewijs beter ondersteunen.
De stadsgids:
Hebt u de officiële ‘Stadsgids’ van de gemeente Eindhoven ook niet in de brievenbus
gehad?
Deze handige gids, die gratis door de
gemeente wordt verstrekt, staat vol nuttige informatie. Met de juiste adressen en
telefoonnummers van de diensten van de
gemeente voor de burgers.

Deze ‘Stadsgids’ had ook in onze wijk
bezorgd moeten worden. Wilt u alsnog de
gids hebben bel dan 14040 (keuze 9).
U moet uw naam en adres en huisnummer
en postcode opgeven waarna de gids alsnog
wordt toegestuurd.
Het is ook nuttig voor de ‘postverantwoordelijke’ van de gemeente te weten dat het rondbrengen van huis-aan-huispost bij bepaalde
wijken niet goed gaat. Door de gids te laten
komen wordt dat misschien duidelijk.
Waar kan ik melden dat de lantaarnpaal stuk is?
Voor het melden van een defecte lantaarnpaal kunt u terecht bij Endinet (het vroegere
NRE), telefoonnummer 040 - 243 22 22.
Geef daarbij de straatnaam én het nummer
van de betreffende lichtmast door.
Het nummer staat op de paal zelf op ongeveer 2 meter hoogte aan de straatzijde.
Er zijn veranderingen van de
e-mailadressen.
Voor de buurtvereniging hebben we een
eigen ‘domeinnaam’ op het internet.
Daardoor veranderen er e-mailadressen.
Op het achterblad van de buurtkrant staan

de nieuwe adressen ook vermeld.
Het mailadres van de buurtkrant is
buurtkrant@dorpsgezichtriel.nl
Het mailadres van de buurtvereniging is
info@dorpsgezichtriel.nl
Ledenlijst:
We willen van deze gelegenheid gebruik
maken, om u te vragen een mail te sturen
aan info@dorpsgezichtriel.nl met uw naam
straat en huisnummer en telefoonnummer en
of u met uw mailadres in de nieuwe ledenlijst
wilt worden opgenomen.
We kunnen dan via de afzender zijn/haar
mailadres opnemen in de geactualiseerde
ledenlijst die (hopelijk) binnenkort helemaal
bijgewerkt wordt rondgebracht.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
Nieuw initiatief: vakantiefoto’s.

vakantiefoto’s
van
Gerrit.

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant BLIJFT het e-mail adres: buurtkrant.deparel@gmail.com TIJDELIJK in gebruik.
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? Het e-mail adres van de vereniging is: info@dorpsgezichtriel.nl

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 ENDINET (bijvoorbeeld voor kapotte straatverlichting)
(040) 243 22 22 ENDINET (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@dorpsgezichtriel.nl

