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Nieuws vanuit de wereld overspoelt ons. De
kranten schrijven pagina’s vol. Bij ons in de
buurt gebeurt ook veel. Er is veel te melden,
dus een ‘gevulde’ buurtkrant. Er zijn weer
bouwactiviteiten. Het terrein vooraan op
de Rielsedijk wordt ‘bouwrijp’ gemaakt. We
kregen een melding dat de Rielsedijk daarvoor (tijdelijk) geheel zou worden afgesloten
om een aansluiting te kunnen maken op het
riool voor de nieuw te bouwen huizen. Na
protest van de buurtvereniging koos men
een andere oplossing.
Dan een ander heikel onderwerp. Hoe
hard rijdt u op de Rielsedijk? De gemeente
heeft onlangs displays op de Rielsedijk
geplaatst om de snelheid van het doorgaande verkeer te peilen. De gegevens van
dit onderzoek kunnen aanleiding zijn voor
een (onaangekondigde) snelheidscontrole.
In overleg met de gemeente komen de
uitgelezen gegevens ook in de volgende
buurtkrant.
Ook onze buren van de wijk

hoofdpagina

de ‘Putten’ hebben last van
‘snelheidsduivels’.
Het bestuur van de ‘bewonersvereniging
Putten’ vraagt ons daarom het volgende:
Beste buren,
Hard rijden in onze wijk Putten levert
zeer gevaarlijke situaties op. Recent
is het weer op het ‘nippertje’ goed
gegaan. De bewonersvereniging Putten
heeft meerdere klachten ontvangen
over dit soort incidenten.
Wij hebben onze bewoners opgeroepen om conform de toegestane snelheid, maximaal 30 kilometer/uur te
rijden.
Gelet op het feit dat de bewoners
van Riel met regelmaat ook onze wijk
kiezen als doorgaande weg, zouden wij
het op prijs stellen indien u uw leden/
buurtbewoners wilt vragen om zich aan
de maximale snelheid van 30 kilometer/
uur te houden.
Alvast hartelijk dank voor uw
medewerking.

+de mening van
een ander!

mijn verhaal

De gemeente moet bezuinigen.
Via www.eindhoven.nl/bezuinigen hebben
mensen bezuinigingsideeën ingediend.
Mijns inziens een goed initiatief. Iedereen
die binnen de grenzen van zijn/haar vakgebied raakvlakken heeft met uitgaven die ook
door de gemeente worden gemaakt, ergert
zich vast wel eens aan de (in zijn ogen) onhandige besteding van gemeenschapsgeld.
Teun Gijssen:
Op 31 oktober 2010 opent om 15.00 uur in
‘de ruimte’ aan de Molenstraat 2 in Geldrop
de expositie van de Geldropse kunstenaar
Teun Gijssen. Tot en met 19 december
2010 kunt u bekend en onbekend werk
van deze kunstenaar bewonderen in het
voormalige postkantoor van Geldrop. Sommigen van u kennen hem vanwege zijn
opvallende verschijning, fietsend met zijn
lange witte baard flapperend in de wind en
een schilderij onder de arm.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Nieuws in de buurt!’
‘Oogstfeest onder de eiken’

Oogstfeest 2010
Terwijl ik aan dit feest denk om een stukje te
schrijven realiseer ik me dat we zelf aan het
oogsten zijn.
In mijn gedachten schrijf ik al het een en
ander op. Maar terug naar onze bezigheden
van dit moment.
Vlierbessen. Wij, Jo en Ger, gaan dit jaar
weer vlierbessenjam maken. De bessen
groeien in de nabijheid in de natuur. Ze zijn
weer volop rijp en aanwezig. Op zaterdag
11 september hebben we een kruiwagen vol
bessen geplukt.
De enige in de buurt waarvan we weten dat
ze ook de vlierbessenkolder in de kop heeft
is Thea. Jazeker Thea, we zijn weer concurrenten.
Vlierbessenjam maken is rustgevend. Het
schoonmaken van de trosjes bessen kost
de meeste tijd, maar het is een secuur en
noodzakelijk werkje.
Alleen zwarte bessen kunnen worden gebruikt. Rode en zeker groene bessen geven
op zijn minst een laxerende werking.
Bij het schoonmaken hebben we de radio
aan en horen we dat het morgen op het
echte oogstfeest met de buurt regen wordt
voorspeld.
En vandaag, zondag 12 september, regent
het. Ik heb afgesproken om mee te helpen
met het opbouwen van ‘Partytenten’. Ik ben

altijd op tijd, maar Titia en Harrie waren er
al eerder. Ze hadden ook de spullen bij zich,
dus we konden aan de gang. Na het bestuderen van de tekening, ontstond na enige
tijd een bouwsel dat voldoende bescherming
tegen de regen bood. Drie tenten hadden we
gebouwd.
De pret kan beginnen. Om 13:00 uur, in de
regen, ging het feest van start. Het thema
was ‘eten op en van de Rielse grond’. Er
was aan iedereen die zich had aangemeld
gevraagd, met eetbare producten te komen die in de eigen moes- volkstuin waren
gekweekt. In de vorm van een gerecht. Nou
die waren er voldoende.
Volgens mij zaten er ook gerechten bij die
niet eens zelf waren bereid. Laat staan zelf
gekweekt. Maar lekker was alles wel dan kan
ik verzekeren.
De stemming kwam er ondanks de regen
zeker in. In groepjes werd er gezellig met
elkaar ‘gebuurt’. Ondanks de regen waren er
veel buurtbewoners. De kinderen wisten zich
ook goed te vermaken.
Al met al voor herhaling vatbaar. Napraten
gebeurde tot laat in de middag. Het was zo
gezellig dat het moeilijk was om afscheid te
nemen.
De volgende dag werden de tenten pas
opgeruimd.

Titia en Jeanne, bedankt dat jullie de kar
voor het eerste ‘buurtoogstfeest’ hebben
getrokken. Het was een succes!
Nog even over het aanmelden, want volgend
jaar is een feest weer aan te raden.
Als je volgend jaar erbij wilt zijn is aanmelden
nodig. Er komt altijd organisatie aan te pas.
Het belangrijkste is de zekerheid om te droog
te kunnen zitten bij regen. En om het aantal
zitplaatsen te kunnen plannen, is het nu
eenmaal nodig te weten hoeveel mensen er
komen.
En als je weet hoeveel mensen er komen,
dan kun je voor zo weinig mogelijk geld iets
te drinken aanbieden. En zeker voldoende!
Daarom ……… volgend jaar aanmelden!

‘Nieuws in de buurt!’

‘Bosgordel; Bladkorven; Populieren snoeien’
Bosgordelnieuws:
Afgelopen voorjaar is op twee plaatsen in de
bosgordel als proef een dunning uitgevoerd,
eind september is deze proef geëvalueerd.
De proef is geslaagd, het groen heeft zich
volgens verwachting ontwikkeld. Alle betrokkenen zijn het er over eens om op deze
weg verder te gaan.
De afschermende functie van de bosgordel is
en blijft het belangrijkste uitgangspunt, vanuit
Riel geen zicht op de stedelijke bebouwing.
Het onderhoud wordt in vakken om-en-om
uitgevoerd, waarbij er goed op wordt gelet
dat er, ook na het onderhoud, geen doorzicht
ontstaat.
Dit jaar nog wordt het definitieve
beheer- en onderhoudsplan opgesteld, zodat
eind februari 2011 (eindelijk) het noodzakelijke onderhoud aan de bosgordel van start
kan gaan.
Bladkorven:
Titia heeft met de gemeente contact gehad
over de bladkorven, of beter, de ene bladkorf. In de volgende krant meer over het
resultaat.
Aankondiging onderhoud
populieren Riel:

De populieren langs driekoekig weiland
tussen Riel 4 en Riel 7 hebben onderhoud
nodig. De bomen hebben flink overhangende
takken en de afgelopen storm zijn er een
aantal toppen uitgewaaid. Dit is gevaarlijk
voor passanten en slecht voor de bomen.
De gemeente is hierop gewezen en heeft de
bomen door een deskundige van de firma
Soontiëns laten beoordelen. De conclusie is
dat de bomen goed gezond zijn, maar dat er
wel moet worden ingegrepen.
Volgens de planning worden de onderhoudswerkzaamheden in de tweede week van
november uitgevoerd. Vanwege de veiligheid
zal het nodig zijn om de weg tijdelijk af te
sluiten voor verkeer. Als omleiding kan via
het zandpad langs Riel 5 om het weiland
heen worden gereden.
Met de gemeente is afgesproken dat deze
aankondiging alle adressen in Riel bereikt en
dat er geen aparte wijk info wordt verspreid.
De rapportage van Soontiëns
Boomverzorging:
Betreft:
Beoordeling Populus X Canadensis te
Riel in Eindhoven ongeveer 30 stuks.
De bomen zijn gesitueerd langs een
intensief bezocht fiets/wandelpad aan
de andere zijde is een sloot met weiland
en paarden. Naarmate de leeftijd vordert
worden deze bomen ecologisch steeds
interessanter voor allerlei flora en fauna.

Het is daarom zaak deze bomenrij op
een verantwoorde manier in stand te
houden. Het zijn redelijk waardevolle
en beeldpalende bomen. De bomenrij
staat op een ideale groeiplaats met veel
toekomstperspectief.
Gevaarzetting:
Bij zwaar doorhangende takken bestaat
de kans op breuk door het hoge gewicht
aan de uiteindes van de takken. Een
aantal bomen is door stormschades al
ontlast dit zal bij overige zware takken voorkomen moeten worden om
zo het risico van vallende takken te
beperken. De conditie van de bomen is
goed. Er zijn weinig afgestorven takken
waargenomen. Doordat de bomen zo
goed groeien worden de takken aan de
uiteindes zeer zwaar.
Advies:
1. Het merendeel van de bomen heeft
veel potentie maar er zullen wel maatregelen genomen moeten worden om
deze bomenrij ook in de toekomst veilig
te houden.
2. Er wordt per boom beoordeeld wat
de snoeimaatregel zal zijn hierbij wordt
vooral gekeken naar zwaar doorhangende takken die aan de uiteindes veel
te zwaar zijn geworden. Vooral aan de
fietspad zijde zullen de bomen flink worden ingenomen.

‘Nieuws in de buurt!’

‘vervolg Populieren snoeien;Werkdag volkstuin;
Afsluiting Rielsedijk voor rioolaansluiting Putten’
Vervolg rapportage van Soontiëns Boomverzorging:
3. Als gevolg van bovenstaande snoeimaatregelen zullen de bomen heftig reageren door het vormen van waterlot. Dit
zal in de toekomst onderhouden moeten
worden. Dit heeft dus consequenties
voor het toekomstig beheer.
Uitvoering:
Voor het snoeien aan de fietspad zijde
word er een hoogwerker ingezet. Voor
de plekken die niet met de hoogwerker
kunnen worden bereikt wordt een klimmer ingezet.
Door het intensief gebruik van het
fietspad zal tijdens de snoeiwerkzaamheden het verkeer indien mogelijk
omgeleid moeten worden.

De tuinders van Volkstuin
Vereniging Stratum, willen
zondag 28 november een
werkdag in de volkstuin
houden.
Op het programma staat onderhoud van het
gebied rondom de paddenpoel achteraan in
de tuin. Een van de werkzaamheden is ook
het knotten van wilgen, zodat er weer meer
(zon) licht in de poel kan komen.
Nu staan er ook een aantal wilgen in de
groenrand die onder het beheer van de

Firma Moeskops valt. Deze zijn in de loop
der jaren zo groot en hoog geworden, dat we
ze in principe graag willen betrekken bij onze
knot-aktiviteiten. Bijv. door ze om en om te
knotten. (eind volgend jaar in principe de
andere helft).
Over de beoogde werkzaamheden is contact
geweest met het Brabants-Landschap en
firma Moeskops, beide hebben hun toestemming en goedkeuring gegeven.
We hopen hierdoor te bereiken dat de volkstuin en daarmee Riel nog diervriendelijker,
biodivers, kortom nog mooier wordt.
Voorzitter volkstuin Vereniging Stratum
Bertie van den Boogaard
Afsluiting Rielsedijk wegens
rioolaansluiting
Eind september ontving de buurtvereniging
de vooraankondiging dat de Rielsedijk dit
najaar moet worden afgesloten wegens het
maken van de rioolaansluiting voor de wijk
Putten fase 2. Dat is natuurlijk vervelend,
maar wel begrijpelijk.
Brief gemeente Eindhoven:
Betreft Rielsedijk e.o.
In het kader van het bouwrijp maken

van Putten fase 2 moet er een
rioolaansluiting gemaakt worden in
de Rielsedijk. Hiervoor moeten we
de Rielsedijk ongeveer t.h.v. het
Rijsven afsluiten. Deze afsluiting zal
ongeveer 4 weken duren, afhankelijk van de weersomstandigheden.
De bewoners in het doodlopende
gedeelte van de Rielsedijk ontvangen hierover nog een bewonersbrief
waarin de definitieve data van de
afsluiting wordt aangegeven. Tijdens
deze werkzaamheden in de Rielsedijk zijn de woningen bereikbaar via
de Brakenstraat.
De T-splitsing Brakenstraat-Geldropseweg
is erg gevaarlijk, vooral in spits en linksaf in
de richting Eindhoven is bijna niet te doen.
De buurtvereniging heeft bij de gemeente geprotesteerd tegen het ontsluiten van Riel via
de Brakenstraat en gevraagd om een andere
oplossing.
De gemeente heeft de plannen herzien en
gaat nu, net als een paar jaar geleden, een
tijdelijke weg aanleggen over het bouwterrein. Deze verbinding is bedoeld voor (brom)
fietsers en bestemmingsverkeer/aanwonenden. Alle bewoners ontvangen hierover nog
een bewonersbrief waarin staat aangegeven
wanneer de Rielsedijk wordt afgesloten en
hoe lang dit duurt.

‘Nieuws in de buurt!’
‘Schouw 2010’

In de week van 20 tot 26-09-2010 is de
jaarlijkse schouw met Ellen van Rosmalen
geweest.
Crith was verhinderd.

Tijdens de rondgang zijn
we een aantal maal aangesproken door buurtgenoten met opmerkingen
en ideeën.
Dit is positief want het
laat zien hoe betrokken
de bewoners zijn.

’

Naast het kleinere leed zijn ook wat langere
termijn punten besproken:

- Brakenstraat
Ellen vindt dat de Brakenstraat niet meer te
onderhouden is mede door de verkeersintensiteit. Maatregelen houden maar een paar
regenbuien stand.
Zij vindt ingrijpen nodig en zet dit intern op
de agenda. (bestemmen als bestemmingsverkeer/afsluiten/fietspad..., hobbelvrij/juist
wel kuilen, Tomtom via Brakenstraat, ingang
via Puttensedreef etc.)
Voor ons betekent het dat ons geluid binnen
de gemeente een stukje sterker wordt.
- Geel pad
Het gele pad is in strijd met bestemmingsplan en moet daarom weg.
De verantwoordelijke afdeling wilde even
vlug, vlug, klaar.
Ellen heeft hen al gezegd dat het in Riel zo
niet werkt.

We geven steeds aan dat wij betrokken
willen worden bij wat er terugkomt. Het
lastige punt is dat het pad zoveel mogelijk
moet passen in karakter van het beschermd
dorpsgezicht én tevens dat het voldoende
begaanbaar is voor de gebruikers.
Verder is aangegeven dat het (natte) najaar
niet de beste periode is om aan het pad te
werken.
Wordt vervolgd.
- Kabel eikenbos
Een paar jaar geleden is een kabel gelegd
door het Eikenbos en daarbij zijn wortels
doorgezaagd.
Op ons protest van destijds hebben we nu
eindelijk een reactie.
De afdeling ‘leidingen’ belooft beterschap.
- Bosgordel
De twee proefvakken zijn al geëvalueerd.
Daarom wil Ellen zo snel mogelijk (dit najaar)
met een beheerplan komen en in de hele
bosgordel gaan dunnen.
In het beheerplan wordt ook de ‘routering’
opgenomen, d.w.z. waar wel/geen wandelaar, bromfiets en hoe stuur je daarin?
Ellen vindt het een goed idee om de water-

schapssloot in bosgordel te dempen (overkluizen met riool buis) zodat de bestaande
doorkijk kan worden dichtgeplant.
Zij zoekt aansluiting met het project ‘de Putten fase 2’.
- Bladkorven
Ellen vindt het heel vreemd dat extra bladkorven in Riel niet mogelijk zijn, dat de bewoners de bladeren maar in de sloot moeten
gooien en dat een aannemer regelmatig Riel
bladvrij komt maken. Vraag staat uit.
- Beheerplannen
We hebben weer gevraagd om onderhoudsbestekken, zodat wij kunnen zien en uitleggen aan bewoners wat wanneer waar en
waarom gebeurt.
Ook kunnen wij dan snel problemen terugkoppelen.
Het betreft ‘openbaar materiaal’, dus het is
vrij beschikbaar.
- Tijdens de rondgang zijn we een aantal
maal aangesproken door buurtgenoten met
opmerkingen en ideeën.
Dit is positief want het laat zien hoe betrokken de bewoners zijn.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
‘vermommingen van Insecten’
conops quadrifasciatus(blaaskopvlieg)

Mijn broer en zijn vrouw
kwamen op visite, en
zoals wel vaker, lopen
we dan ook even door
de tuin. De herfst is al
weer begonnen. In onze
tuin groeit verschillende
soorten klimop. En er is
een soort bij dat dezelfde
bladeren heeft als een
gewone klimop, maar
deze soort blijft laag en
groeit niet tegen een muur
omhoog.

De klimop stond nog in bloei en er zaten overal, bij eerste
aanblik, kleine wespen of bijen op. Ik wees er naar en merkte
op, dat ik het prachtig vond dat er nog bijen vlogen. Het was al
aan het einde van de dag, tegen de avond aan. De wespen of
bijen bleven. Mijn broer dacht er anders over. Volgens hem zat
ik fout. Het zijn geen wespen maar vliegen. Jo en ik zagen het
verschil niet dus we namen snel nog even een foto. Nadat we
naar de huiskamer waren gelopen kwamen we er toch weer
op terug. Wij wonen boven en ook op de muren van ons huis
groeit klimop.
We liepen naar ons balkon want we hadden ook weer viooltjes
geplant. Dit jaar alleen viooltjes met kleine bloemen. Bij de
bloemen van de klimop zaten ook weer wespen of bijen. Mijn
broer bleef er bij dat het vliegen waren.
In de periode dat we nog een kwekerij hadden was het nodig
een boek over insecten te hebben, dus even kijken wie gelijk
had. Ik weet wel, op het internet kan je veel vinden, maar ik
koester papier. De geur van boeken. Niet die verschimmelde,
maar de echte goed bewaarde boeken hebben een ‘eigen’
geur.
Maar goed, we gingen op zoek naar de naam en de zekerheid
welk insect er nu op de klimop zat. ‘De grote encyclopedie der
insekten uit 1989’ (Insecten wordt daar met een ‘k’ geschreven)
bood uitkomst. Het waren vliegen. En wel met de Nederlandse
naam Blaaskopvliegen. Mijn broer had dus gelijk. Hij had daar
ooit over gelezen en onthouden dat deze ‘vliegen’ veel op bijen
en wespen leken.
Na wat studie, bleek het er nog interessanter en verrassender
in de natuur aan toe te gaan, dan ik kon vermoeden. Dus kan ik
het niet laten, om nog wat extra informatie over deze bijzondere
beestjes te geven. Lees onderstaande kennis maar eens en

denk dan aan de geur van boeken.
(bij het schrijven kan ik nu eenmaal niet buiten een computer,
dus hier komt wijsheid van het internet van de website ‘de
tuinsafari’ )
Blaaskopvliegen danken hun naam aan het feit dat ze een vrij
dikke kop hebben. Het zijn parasieten bij wespen en bijen. De
volwassen vliegen vangen een bij of wesp en injecteren die
met een eitje. De larve die daar uitkomt, eet de gastheer van
binnenuit op, maar doet dat heel voorzichtig: de belangrijkste
organen worden pas vlak voor het verpoppen genuttigd. Zoals
bijna altijd leven de volwassen vliegen uitsluitend van nektar. In
de Benelux komen maar liefst 30 soorten voor, waarvan er een
aantal nogal op elkaar lijken: een zwart/geel gestreept achterlijf,
soms gesteeld, dat de vliegen sterk op wespen doet lijken. In
hun nabootsing van een wesp gaan de blaaskopvliegen uit het
geslacht Physocephala nog een stap verder. Niet alleen zijn ze
zwart met geel en hebben ze voor vliegen ongebruikelijk lange
antennes, ze zijn ook gesteeld en doen daarmee zelfs de wespentaille na. Physocephala rufipes bereikt een lengte van 9 tot
13 mm en heeft daarmee een lengte die overeenstemt met die
van veel wespen. De larven leven parasitair in hommelnesten.
Naast de steenhommel worden ook de akkerhommel, de aardhommel en de tuinhommel lastig gevallen. De vliegtijd is zoals
bij de meeste dikkopvliegen: van mei tot eind augustus.
Nog iets wat te denken geeft is dat we erg veel van die ‘vliegen’
zagen. Vooral als we weten dat bijenvolken erg veel te verduren hebben - volgens de media van andere bedreigingen- .
Zo erg zelfs dat de honingbijen zouden kunnen verdwijnen van
de aarde.
Gerrit Nolde

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
‘Wandelen door Riel’
Wandelen door Riel en omgeving met de
Boerderijstichting

Als je belangstelling hebt
laat het weten dan kunnen we zelf zo’n wandeling organiseren.

In de vorige buurtkrant stond het artikel over het akkerdorp Riel
uit het blad van de Boerderijstichting. De schrijvers van het
artikel waren zodanig onder de indruk van het mooie Riel en
omgeving dat ze een wandeling wilden organiseren.
Ik werd door mijn broer als introducee uitgenodigd. Ik wilde wel
eens meemaken hoe anderen tegen ons dorpje aankijken.
En zo vertrokken we op zaterdag 16 oktober met dreigende
regen vanaf Minos Palace voor de wandeling. Gids was onze
medebewoner Ko de Heus bijgestaan door zijn vrouw Harmke.
Zij hadden zich goed voorbereid en vertelden veel over ons
gehucht en de omgeving.
Door de Brakenstraat links de Rielsedijk op. Het commentaar
op de diverse boerderijen was in het algemeen gunstig. Ik
kwam er tot mijn verrassing ook goed af.
Dan rechtsaf de Groenstraat in voor de herfstige natuur. Het
bleef droog en de bezoekers genoten van het groen en het
verhaal van de gidsen. Relatief nieuw was voor mij de afgedekte vuilnisbelt lang het fietspad en helemaal nieuw het stukje
aangelegde natte natuur met paddenpoelen. Ko had bij het
Brabants Landschap de sleutel geregeld.
Daarna verder door de natuur en akkerland over het fietspad
en weer ons gehucht in. Bij de boerderij van Jan van Rooij (lid
van de Boerderijstichting) mochten we even binnenkijken.

Onder het genot van een warm drankje nakaarten bij Minos
Palace. Uit de reacties van de bezoekers kwam weer naar voren dat we toch wel heel mooi wonen en dat we zeker moeten
proberen het zo te houden.
De volgende dag was er een geleide wandeling voor de
(nieuwe) bewoners van de Putten. Hun gids liep als stagiaire
deze zaterdag mee.
Als er al zo veel belangstelling van buiten is voor Riel en
omgeving bestaat er misschien ook bij de eigen bewoners (en
vrienden, familie en kennissen) belangstelling om door een
geleide wandeling meer van Riel te ontdekken en te weten.
Als je belangstelling hebt laat het weten dan kunnen we zelf
zo’n wandeling organiseren.
Wilbert Gooskens

‘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

