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

De winter slaat toe in de buurt.

Nog steeds
Verkeershinder!
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We gaan al weer de kant op van het nieuwe
jaar. Goede voornemens dus. Na de Sinterklaas, hebben we de kerstdagen gevierd.
De buurtkrant is dit jaar nog voor het
nieuwe jaar bezorgd, dus pas lezen bij de
gezelligheid van de oliebollen en appelflappen. Het oude jaar is al weer bijna om.
Onze groene kliko is bij het legen in de vuilnisauto terecht gekomen. Twee dagen later
stond er weer een nieuwe voor de deur.
We hebben een burgemeester die de problemen voor ons oplost die de criminaliteit
met zich meebrengt.
De Rielsedijk ligt nog open, de winter
heeft al in november toegeslagen dit jaar.
Centimeters sneeuw en vuile wegen door
de strooiwagen, maar niet glad. De stoepen
worden nooit schoon geveegd, (nou ja, niet
door iedereen) maar de fietspaden bij het
Stratumse bos waren wel een erg ondergeschoven kindje. Glad als een ijsbaan.
Kennelijk is daar geen geld voor of is de
prioriteit te laag om daar voor te zorgen.

hoofdpagina

De knapperende bevroren sneeuw hoor je
onder mijn voeten, als ik naar het Stratumse bos loop. De trein hoor ik ook. In het
stratumse bos lopen ook met de sneeuw
de oerrunderen rond. Ik vraag me dan wel
eens af hoe die beesten aan water komen
bij een temperatuur van -10 graden Celsius!
Er zijn wel sporen van een auto of tractor,
misschien wordt daar iets mee gebracht.
Want de twee grote runderen en de twee
kleintjes die ik er zie, lopen toch met een
tevreden smoelwerk rond. Ze eten gewoon
door. Waarschijnlijk hebben wij daar het
idee van diepvriesmaaltijden bij opgedaan.
Maar ja er zijn wel meer dingen of mensen
die aandacht nodig hebben, of juist niet omdat ze dat niet willen. Zoals die verwarde,
wat oudere grijze man van in de zestig,
die bijna elke dag bij de seniorenflat bij het
Bunderkensven met de fiets aankomt. Hij
parkeert zijn fiets tegen het publicatiebord
van het ‘Brabants Landschap’ en haalt een
plastic tas uit zijn fietstas. In die zak zitten

+de mening van
een ander!

mijn verhaal

in een handdoek gewikkeld schroevendraaiers, een palletmes, een verfkrabber
en een hamer. Daarmee en met nog ander
materiaal, haalt hij tussen de voegen van
de tegels van het fietspad gras en ander
onkruid weg. Hij doet geen vlieg kwaad,
maar vreemd is het wel. Laatst zag ik hem
in het plantsoen, en hoorde hem met de
hamer slaan in de struiken. Wat hij aan
het doen was, was niet duidelijk. Maar hij
is bezig en heeft er ondanks de slechte
weersomstandigheden toch zin in, om dat
te doen wat hij vindt dat hij moet doen. Toch
lijkt het mij goed dat hij hier zijn gang kan
blijven gaan.
De populieren op Riel zijn 23 november
door de fa. Soontiens met behulp van een
hoogwerker onder handen genomen, nu is
Riel weer veilig voor het verkeer.
De redactie wenst iedereen een heel gelukkig en veilig en gezond en vrolijk nieuw jaar
toe. Op naar 2011!

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Nieuws in de buurt!’

Verkeersmeting Rielsedijk

Van de bewoners horen we al
langere tijd klachten over het verkeer op de Rielsedijk. Deze gaan
gaat over (te) hoge snelheden en
over toegenomen (sluip-)verkeer
sinds de komst van de nieuwe
wijken.
De gemeente heeft meetkastjes
opgehangen om te zien of de
klachten terecht zijn. Zo’n kastje
meet het verkeer in twee richtingen, als extra laat het kastje aan
het naderende verkeer de snelheid zien.
We hebben van de gemeente
een rapport ontvangen met de
analyse van de snelheden en
een reactie van de politie.
In de eerste twee meetweken
zijn er ruim 5.400 auto’s en bijna
24.000 fietsers geregistreerd
(380 resp. 1700 per dag).
De metingen van de derde week,
toen er twee kastjes hingen, zijn
helaas verloren gegaan.

‘De maximaal toegestane snelheid is 30 km/uur
op de Rielsedijk!’
Snelheid
Bij de analyse van de gegevens wordt in
eerste instantie gekeken naar de waarde
van de zogenaamde V85.
Dit is de snelheid die door 85% van het
verkeer niet wordt overschreden.
Dit is dus niet de gemiddelde snelheid.
Deze V85 weerspiegelt de snelheid die
door een ruime meerderheid van

de automobilisten als acceptabel wordt
beschouwd op het wegvak.
De acceptatiegrens van de weggebruiker hoeft uiteraard niet dezelfde te
zijn als de acceptatiegrens van de aanwonende. Vooral in woonstraten binnen
een 30 kilometer per uur zone
zullen echter een groot deel van de aanwonenden tot deze 85% horen.
In het plaatje staat horizontaal de 24

uur van een dag tegen verticaal de
gemiddelde V85 snelheid in dat uur. Te
zien is dat de V85 globaal tussen
30 en 35 km/h schommelt.
Volgens de politie is een V85 van 38
km/h acceptabel op de Rielsedijk. Er zijn
7 uitschieters van boven 70 km/h gemeten. Dat gebeurde tussen 16:00
en 18:00. Dat zijn erg hoge snelheden
maar het komt weinig voor. De politie ziet
geen aanleiding om op de Rielsedijk te
controleren.

‘Nieuws in de buurt!’

vervolg

‘De maximaal toegestane snelheid is 30 km/uur
op de Rielsedijk!’

In het plaatje staat horizontaal de 24 uur van
een dag tegen verticaal het gemiddeld aantal
voertuigen in dat uur. De avondspits is het
drukste moment van de dag, er komen dan
ongeveer 160 auto’s voorbij.

(Sluip-)verkeer
Over de hoeveelheid
verkeer wordt door de
gemeente niet gerapporteerd. Met de meetgegevens komen wij zelf tot
het volgende plaatje.

Dat aantal kunnen we niet verklaren met
alleen de auto’s uit Riel en we zien hierin een
duidelijke aanwijzing dat de route Brakenstraat/Rielsedijk als sluiproute wordt gebruikt.

Dit is ongewenst, het gaat slecht samen
met het grote aantal fietsers en voetgangers
maar bovendien geldt de afspraak dat het
beschermd dorpsgezicht Riel verkeersluw
dient te zijn.
Conclusie
Over het algemeen houdt men zich goed
aan de snelheid op enkele uitschieters in de
avondspits na. Er is volgens ons wel sprake
van te veel sluipverkeer dat komend

uit Geldrop het ommetje via de Petrus
Canisiuslaan wil vermijden. Riel zou verkeersluw moeten zijn, dit is zo afgesproken in het
kader van het beschermd dorpsgezicht maar
ook vanwege het vele langzaam verkeer op
de smalle Rielsedijk.
We gaan de gemeente vragen of zij het met
onze conclusie eens is en zo ja, wat zij er
aan gaat doen.

‘Mijn verhaal’

Iedereen die een verhaal wil schrijven kan het hier publiceren!
‘Wandelen in de herfst, ‘s morgens vroeg. (17 november 2010)’

Als door een wonder gaan
zijn ogen open.

Het is ongeveer 20 minuten over acht als ik die morgen bij het
inlopen van het zandpad voor de roodwitte paaltjes aan het
einde van de Eindhovense kant van de Rielsedijk word aangesproken door het zoontje van een buurtbewoner.
Aanspreken is mild gezegd, want aan de ogen van de jongen, die een hondje in bedwang houdt, kan ik zien dat er iets
ernstigs aan de hand is. “Nolde”, roept hij, “er ligt daar iemand
aan de kant en….. “ de zin maakt hij niet af. Ik loop wat sneller
die kant op en zie inderdaad iemand aan de slootkant liggen.
Voor het ogenschijnlijk ‘slachtoffer’ ligt een ‘omafiets’ half in
de braamstuiken. Het achterlicht ligt in een plas water. Het
‘slachtoffer’ blijkt een jonge man te zijn, die half op zijn zij ligt,
hij heeft een zwarte muts op en is in het grijs gekleed en heeft
zwart haar. Zijn gezicht heeft een geelgrauwe kleur. Zijn ogen
zijn dicht. Hij reageert niet. Bezorgd vraag ik aan de zoon van
onze buurtbewoner of hij 112 al gebeld heeft. “Ik heb naar huis
gebeld, en ik denk dat er iemand onderweg is. Ik durf dat niet
alleen, ik denk dat hij dood is.” Ondertussen heb ik mijn mobiel
al in mijn hand en bel 112. Daarna ga ik op de man af. Na contact met de centralist word ik doorverbonden met de ambulance
dienst. Ondertussen heb ik de man zachtjes geschud en vraag:
“Meneer wat is er aan de hand?” Als door een wonder gaan
zijn ogen open. De man van de ambulancedienst vraagt mij
waar ze naar toe moeten komen. Dat probeer ik duidelijk te
maken, terwijl ik aan de hulpbehoevende man vraag of hij wel
hulp nodig heeft. Dat wil hij niet. In zijn ogen lees ik een voor
mij vreemde emotie. Ik vraag snel aan de man of hij gedronken
heeft en hij geeft dat een beetje aarzelend toe. Daarna geef ik
op verzoek van de Ambulancedienst toch precies op waar hij
ligt. Voor het geval dat er nieuwe meldingen, over iemand die
geen hulp wil, zouden komen. Al bellende en doende bevestigt

de man aan mij nog een keer dat hij geen hulp wil. Hij komt
verrassend snel overeind en raapt zijn fiets op. Na “Thanks
man, bedankt voor de hulp.” te mompelen, verdwijnt de man
op de fiets zigzaggend over het zandpad richting Geldrop. Dan
komt een zusje van de buurtjongen die mij waarschuwde snel
aangereden op haar fiets, maar omdat alles goed is gekomen
is haar hulp niet meer nodig. De jongen zegt nog: “Ik dacht echt
dat hij dood was.” “Je hebt het erg goed gedaan, hoor!” geef ik
als antwoord. Naderhand, als ik weer mijn wandeling voortzet,
bedenk ik dat het allemaal wel een beetje vreemd was. Had
de man door de val wel een flauwte? Dan overspoelen mij
gedachten als: Asielzoeker? Drugs? Illegaal? Kwaad van zins?
Hoe je er ook naar wilt kijken, voorzichtigheid is de moeder van
de porseleinkast, zegt een spreekwoord. En dat was precies
wat het zoontje van onze buurtbewoner had bewogen om niet
alleen naar de hulpbehoevende man te gaan. Heel knap om er
zo mee om te gaan. Ik vervolg mijn wandeling en kom aan bij
een van de vennen in het Stratumse bos. Ik besluit eens een
keer een andere route te volgen. En toeval of niet, aangekomen bij een waterrand zie ik een jong aangeplante kastanjeboom. Mijn oog valt op iets wat eigenlijk een ‘grafmonumentje’
is. Plastic bloemen en plantjes heide rond de boom. Een
houten paaltje meldt op een groen bordje dat Gerard Maas in
1964 is geboren en in 2006 is overleden. Het is een bewolkte
dag. Veel bladeren zijn al van de bomen. Thuis probeer ik op
het internet te weten te komen wie daar, en hoe die om het
leven is gekomen. Dat is moeilijker dan ik dacht. Tot nu toe
geen resultaat.
Het blijft een grote onbekende, net als die hulpbehoevende
man eerder die morgen.

‘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

