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

De jaarvergadering is op 16 maart 2011.
Het volledige rapport van de
verkeersmeting van de gemeente is na te lezen op:
http://www.riel.dse.nl/parel/
nieuws/201101Snelheid_Rielsedijk.pdf
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Het oude jaar is rustig in het nieuwe jaar
overgegaan. Dit jaar lagen de resten van
het vuurwerk in de sneeuw op straat. De
straten zijn al lang weer schoon. In de krant
stonden weer de verhalen die het verbieden van vuurwerk wilden bepleiten. Hoe je
ook tegen het milieu aankijkt, feit is dat er
landelijk, provinciaal en stedelijk veel tegenstellingen zijn. Dat is dan een goede reden
om te gaan stemmen voor de Provinciale
Staten. Nu we het toch over stemmen hebben, de algemene ledenvergadering voor
de ‘buurt’ is op woensdag 16 maart 2011.
Het wordt een belangrijke vergadering dus
zorg dat u er bij bent!

Nieuws uit de bosgordel:
Eind vorig jaar hebben we van de
gemeente het concept beheerplan
‘Bosgordel Riel’ ontvangen. We
hebben met een aantal opmerkingen gereageerd. Ons belangrijkste
punt is dat we de afspraken die met
Riel zijn gemaakt duidelijker willen
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terugzien. Juist door deze afspraken
is aan de wensen en bezwaren van
Riel tegemoet gekomen en we willen voorkomen dat er in de toekomst
overheen gelezen wordt.
Een ander punt betreft het dichtmaken van de drie bestaande ‘doorzichten’. Dit valt niet zozeer onder
het beheerplan zelf, maar er moet
nog wel een oplossing voor komen.
Het verwerken van de opmerkingen
kost de gemeente wat meer tijd dan
gedacht, maar het is nog steeds de
bedoeling dat er dit voorjaar wordt
gestart met het uitvoeren van het
eerste onderhoud. Bosgroep Riel
Rectificatie verkeersmeting
In de vorige buurtkrant stond onze
samenvatting van het rapport van de
gemeente over de verkeersmeting.
Wij concludeerden uit het gemeen-
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telijk rapport dat het meevalt met
hoge snelheden op de Rielsedijk,
maar dat er in de avondspits veel
(sluip)verkeer voorbij komt. De
gemeente is het met die laatste
conclusie niet eens: het blijkt dat de
displays geen auto van fiets kunnen onderscheiden en het aantal
metingen niet overeen komt met het
aantal fietsers/auto’s. De gemeente
heeft simpelweg al het snelle verkeer een auto genoemd en het langzamere een fiets.
Dit roept echter ook weer nieuwe
vragen op, zijn de fietsers dan ook
meegenomen bij het bepalen van
de gemiddelde snelheid? En rijden auto’s dan gemiddeld harder?
Misschien te hard? We weten het
niet meer en gaan hierover met de
gemeente in gesprek.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Wetenswaardigheden’
Dit keer heeft de buurtvereniging via ‘Buitenbeter.nl’
gemeld dat er een verstopte
duiker is en dat een slagboom
uit de grond is gereden.
Voor Corporaties, bewonersverenigingen, Welzijn Eindhoven en de gemeente gaan
in zogeheten buurtcontracten
afspraken maken voor 24
buurten. Daarin wordt afgesproken wat de organisaties
die in de wijk actief zijn het
komende jaar gaan doen. Helaas, geen buurtcontract voor

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

Riel, dus….

De Brabantse Milieufederatie meldt dat door de te verwachten bezuinigingen ook
Brabant de gevolgen zal gaan
merken.

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

