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

Bestuurscrisis!
Gebruik geen gif!
Dieren zoek!

de krant is er weer!
Regenboog” en sinds afgelopen zomer
ben ik ook Remedial Teacher.

Even Voorstellen:
De afgelopen vier jaar heeft Gerrit Nolde de buurtkrant gevuld met verhalen
en nieuws en verzoeken aan anderen
om ook iets te schrijven.
Nu geeft hij het stokje over aan Bettina
Garcia.
Ik zal mij eerst voorstellen:
Ik ben Bettina Garcia en woon aan de
Rielsedijk 49. Ik woon hier met mijn
man Rob Sol en onze zoon Jaap sinds
2002.
Het eerste jaar woonden wij niet op de
Rielsedijk, maar bleven op ons oude
adres wonen. Dat was het jaar van de
eerste dip van de woningmarkt. We
verkochten onze oude woning pas twee
jaar later met verlies.
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Binnenkort start ik mijn eigen praktijk
aan huis. Dus alle kinderen van de
basisschool met problemen op het gebied van rekenen, lezen en begrijpend
lezen, kunnen dan bij mij terecht.
Mijn grote hobby is mijn pony’s. Ik heb
een IJslander en een Shetlander.
Ik heb het ‘volschrijven’ van de buurtkrant overgenomen omdat ik vind
dat het belangrijk is dat er gecommuniceerd wordt tussen het bestuur van
de buurtvereniging van Riel, en de
bewoners van Riel. En dat zaken die
ons als buurtbewoner aangaan onder de
aandacht worden gebracht.

Ik ben juf van beroep en werk twee dagen per week op “Vrije Basisschool de

hoofdpagina

interview

mijn verhaal

Berichtje uit ‘Landleven’ 16e jaargang
nummer 5
Gebruik geen gif
Lukt het uw kat niet om de muizenpopulatie binnen de perken te houden?
Gebruik dan klemmen of vallen in
plaats van gif om de knaagdiertjes te
bestrijden.
Weliswaar zijn moderne bestrijdingsmiddelen bij juist gebruik
( meestal) niet schadelijk voor onze
huisdieren, vaak ze zijn dat wel voor
bijvoorbeeld uilen.
Kunt u toch niet om het gebruik van
een bestrijdingsmiddel heen? Kijk dan
goed naar de werkzame stof. Sommige
middelen zijn aanzienlijk schadelijker
voor roofvogels dan andere.

buurtnieuws

wetenswaardigheden

‘Met wie heb ik het genoegen?’

Een terugkerende rubriek: Interview met een buurtbewoner.
Dit keer: Gerrit Nolde (13-08-2011)
Nadat Gerrit de afgelopen jaren talloze
buurtbewoners heeft geïnterviewd is nu
de beurt aan Gerrit om geïnterviewd te
worden.

Het grootste probleem
in de wereld is het
geld.
Door geld ontstaat
ellende.
Het is een ruilmiddel maar ook een
machtsmiddel.

Gerrit werd geboren op 3 oktober 1950
in de Tuinstraat in Eindhoven. Hij komt
uit een protestants-christelijk gezin. Gerrit vertelt dat hij wel een geloof heeft,
maar dat hij niet kerkelijk is.
In zijn beleving is het leven zo mooi,
omdat alles wonderlijk precies in elkaar
zit. “Leg bijvoorbeeld eens een veertje
van een vogel onder de microscoop.
Alles klopt aan dat veertje, waarmee een
vogel kan vliegen.”
Gerrit gelooft wel in de evolutietheorie
maar hij gelooft niet dat het leven op
aarde toevallig is ontstaan. Het zelfregulerende en zich zelf herstellend
mechanisme van de natuur, dat kan niet
bij toeval ontstaan zijn.
Er is altijd iets dat het leven bevestigd.
“Neem nou bijvoorbeeld de ontdekking
dat er veel meer water op Mars is gevonden dan we altijd gedacht hadden en dat
er mogelijk ook een vorm van leven is.”
Dit betekent wel dat Gerrit blijft zitten
met een groot probleem. Als het leven
niet bij toeval is ontstaan, wat moet er
dan zijn? Een schepper? Aliëns? Gerrit
weet het niet.
Het geloof heeft zijn jeugd bepaald.
Doordat zijn ouders ‘van boven de rivieren’ kwamen en het protestants-christelijk geloof beleden, was het moeilijker
om in contact te komen met de mensen

in het katholieke zuiden in de jaren dertig van de vorige eeuw. In de jeugdjaren
van Gerrit werd het verschil tussen
godsdiensten langzaam minder door
oecumenisch inzicht.
Zijn vader had samen met zijn drie
broers een bedrijf dat tuinen onderhield
en aanlegde voor particulieren. Na
de oorlog werd er veel geëmigreerd.
Eigenlijk zouden alle drie de broers naar
Amerika gaan. Een broer verliet Nederland. Zijn andere broer ging (te) vroeg
dood. Zijn vader bleef toch maar in
Nederland en ging alleen verder.
Zijn ouders hebben hem altijd vrijgelaten zodat Gerrit zelf kon kiezen wat hij
later wilde gaan doen. Na de ULO ging
hij naar de middelbare tuinbouwschool.
Gerrit: In de 70-er jaren dachten we
na over bepaalde zaken in de wereld
om ons heen. We wilden de wereld
verbeteren. We waren maatschappelijk
geëngageerd.
Gerrit was zo geëngageerd dat hij zich
volledig op de schoolkrant richtte.
Daarin promootte hij een bepaalde
levensvisie. Zijn idee om de wereld te
verbeteren omschrijft hij als volgt:
“Het grootste probleem in de wereld
is het geld. Door geld ontstaat ellende.
Het is een ruilmiddel maar ook een
machtsmiddel.
Als we geen geld meer zouden gebruiken, dan blijft kennis over. En kun je
alles oplossen. Dan hoef je niks meer te
kopen maar kun je het gewoon halen.

Helaas is de voorwaarde hiervoor dat iedereen op de wereld daar aan zal moeten
meewerken.”
Uiteindelijk na een jaar gedoubleerd te
hebben rondde Gerrit zijn opleiding af
en ging in militaire dienst.
In die tijd werd de militaire vakbond
opgericht waar hij meteen lid van werd.
Tijdens zijn dienstplicht werd hij opgeleid tot chauffeur van een pantservoertuig. Toen hij die opleiding had afgerond
overkwam hem een ongeluk tijdens het
onderhoud van het voertuig. Het zware
stalen commandoluik viel op zijn rug.
Tijdens de rest van zijn militaire loopbaan kon hij niet meer werkzaam zijn als
chauffeur, maar het ongeluk bood wel
de mogelijkheid om met andere dingen
bezig te zijn. Zo heeft hij de commandant van de compagnie zover gekregen
om met enkele medestanders in die tijd
een parkje te kunnen aanleggen voor een
bejaardentehuis.
Gerrit heeft altijd last gehouden van zijn
rug. Hij droeg een korset en nam iedere
dag een warm bad. Jo masseerde hem
regelmatig. Ook aan een rekstok hangen
bood verlichting. Zo had hij een aantal
dingen bedacht om met zijn rugklachten
te leven. In 2002 viel hij uit een boom
vanaf 9 meter hoogte. Dat leverde hem
een gebroken hielbeen en een gecompliceerde bovenbeenbreuk op. Maar hij
heeft daarna nooit meer last van zijn rug
gehad.

‘Met wie heb ik het genoegen?’
vervolg 1

“Dus jij wilt een eigen
bedrijf hebben?”
reageerde zijn vader.
“Nou begin er dan
maar meteen aan”
En dezelfde dag gingen
ze naar de Kamer van
Koophandel om het in
orde te maken.
Jo wist van niets.

Na het afronden van de middelbare tuinbouwschool had hij Jo ontmoet. Het was
de tijd van “Dolle Mina”. En ze gingen
samen op een kamertje wonen.
“We hadden niets nodig. We sliepen op
een doorgestikte deken die we onder een
tafel uitrolden. We hadden een gezamenlijke keuken en badkamer en onze
grootste luxe was een zwart-wit televisie
die op een hoge kast stond. Daarna verhuisden we naar een soort commune in
de Sophia van Wurtenberglaan. Iedereen
had een eigen kamer maar we hadden
een gezamenlijke huishoudpot en kookten samen.”

haar baan op en kwam ook in het bedrijf
werken. Ondertussen was, zonder dat
Gerrit en Jo dat wisten, de structuurschets Gijzenrooi in werking gegaan.
“Dat betekende dat, daar waar wij onze
kwekerij hadden woningbouw gepland
stond. Vanaf dat moment tot december
2005 hebben we met de gemeente in
procedures gezeten om te proberen de
grond te behouden. In 2006 hebben we
definitief alles achter ons gelaten en zijn
we met vervroegd pensioen gegaan.
Daar hebben we geen spijt van gehad
en na de huidige economische crisis al
helemaal niet meer.”

Na zijn dienstijd is hij bij zijn vader
gaan werken. Op de Rielsedijk nummer 26 was een kwekerij. Vader was al
op leeftijd en wilde niet meer uitbreiden. Gerrit wilde wel nieuwe klanten
aannemen, maar voor zijn vader hoefde
dat niet meer. Dat doe je later maar. Gerrit wilde niet wachten. Hij zei: “Dan begin ik wel op zaterdag voor mezelf met
die nieuwe klanten.” “Dus jij wilt een
eigen bedrijf hebben?” reageerde zijn
vader. “Nou begin er dan maar meteen
aan” En dezelfde dag gingen ze naar de
Kamer van Koophandel om het in orde
te maken. Jo wist van niets.
In de eerste tijd werkte Gerrit alleen,
maar later groeide het bedrijf en dat
betekende dat ook personeel nodig werd.
Jo werkte toen nog in de verpleging.
Vader had een stuk grond braak liggen
aan de Rielsedijk. Toen Gerrit dat stuk
grond eindelijk kon aankopen, gaf Jo

“Onze grond werd lopende de procedures als bouwgrond bestemd en
we hebben er een huis oplaten zetten.
Bepaalde voorwaarden om te bouwen
waren er nog niet dus konden we bouwen wat we wilden. De reden dat we
hier zijn komen wonen lag in de niet te
stoppen diefstallen die plaatsvonden op
de kwekerij, want we hadden het goed
naar onze zin in de ‘Rochusbuurt’.”
‘In 1992 kwamen we dus op de Rielsedijk wonen. Er lag toen nog geen riool
in de Rielsedijk. Dat vonden we raar. Bij
stortbuien dreven de drollen in de sloot
bij de kwekerij.
En daarom hebben we de buurtvereniging opgericht. Samen met Louis
Weekers en Marius Seijkens. Een van de
mannen van het eerste uur was Wilbert
Goskens.

We gingen met de gemeente in onderhandeling over de aanleg van het riool.
We konden de wethouder uiteindelijk
overtuigen om riolering aan te leggen +
kabeltelevisie.
“In de 90-er jaren hebben we veel voor
de buurt georganiseerd. Sinterklaas
kwam ieder jaar langs voor de kinderen
en met Pasen zochten we eieren. In de
zomer was er een feestje met spellen
voor o.a. de kinderen.
Er was toen veel animo onder de buurtbewoners voor de buurtvereniging.
Het lijkt wel alsof dat animo sterk is
afgenomen. We hebben nog wel een
gerichte buurtactie gehad toen de kapel
werd gebouwd. En de afgelopen twee
jaar hebben we een goed bezocht oogstfeest georganiseerd.”
“Wij zijn, toen we nog het bedrijf exploiteerden, nooit op vakantie geweest.
Toen we gepensioneerd waren kregen
we ineens die mogelijkheid om op
vakantie te gaan en de rest van de wereld
te zien. We maken daar nu gebruik van.
Onze mooiste reis tot nu toe was naar
IJsland. Die reis opende voor ons weer
de ogen voor de wonderen van het ontstaan en ontwikkelen van nieuw leven
op aarde. IJsland is een jong eiland met
prachtige kleuren.”

‘Met wie heb ik het genoegen?’
vervolg 2
NIEUWJAARSBORREL

We konden de
wethouder uiteindelijk
overtuigen om
riolering aan te leggen
+ kabeltelevisie.
BUURTBORREL!!!!!!
Inbraak! Dieren en
Pamfletten.

Gerrit is geen actief lid meer van het
dagelijkse bestuur van de buurtvereniging. Wel gaat hij nog naar alle bestuursvergaderingen als hij de mogelijkheid heeft.
Gerrit heeft zich teruggetrokken als
motor achter de buurtkrant, maar hij
verzorgt nog wel het uitwerken van de
tekst in de opmaak.
Gerrit en Jo zijn nog steeds betrokken en
waardevolle buurtgenoten.

Het bestuur van de
buurtvereniging biedt
aan alle grote en
kleine buurtbewoners
een Nieuwjaarsborrel
aan op 8 januari van
16.00 tot 18.00 uur in
het Eikenbosje.
Iedereen krijgt nog een
persoonlijke uitnodiging.

Poging tot inbraak:

Pony’s

Het is weer onrustig in de buurt. Het is
weer vroeg donker. Maar ook zomaar
overdag kunnen potentiële inbrekers op
de loer liggen. Op Riel is een poging tot
inbraak geweest, op klaarlichte dag. Gelukkig is na het uitsnijden van een ‘rond’
gat in een ruit om te kunnen inbreken het
(inbrekers) werk niet afgemaakt. Maar
toch……….
We moeten in de buurt ook voor elkaar
in de gaten houden dat er niet ingebroken wordt! Het is beter de politie te
bellen als je iets verdachts ziet, dan te
denken dat het wel mee zal vallen. De
volgende inbraak kan bij jou zijn!

Het komt ook voor dat een kind gaat
houden van dieren die van iemand
anders zijn. Dit getuige een briefje aan
een paal bij een weiland. Hierin schrijft
het kind dat ze een pony van iemand
anders een eigen naam heeft gegeven.
Hoewel ze de echte naam wel weet. Ze
speelt de rol van verzorger van de pony.
Ze moet er best veel voor doen, want
ze woont kennelijk niet dichtbij. Maar
nu kan ze de pony niet meer vinden en
besluit daarom via dat briefje er achter te
komen. Haar ouders weten er kennelijk
ook van. Het is ‘klein leed’ van een kind
in een wereld die steeds ingewikkelder
wordt.

Dieren:
Regelmatig zijn er plakkaten te vinden
aan bomen waarop staat vermeld dat
(huis) dieren worden vermist. Honden,
katten, er raken regelmatig huisdieren
zoek. Gelukkig geven die mensen toch
nog zo veel om hun ‘vriendjes’ dat ze
die moeite voor lief nemen.
Wat zo verwonderlijk is, dat in een
wereld die zo aan het internet is verbonden, men toch het tastbare niet wil loslaten. Het werkt nu eenmaal sneller als
je in een wijk een pamflet aan een boom
hangt. Dag sociale media. Dag Twitter,
Dag Facebook! Daar komt mijn hondje
blijkbaar niet mee terug.

Soms hangen er ook pamfletten aan de
boom van mensen die een leeftijd hebben bereikt die de moeite waard is om de
hele buurt te laten weten. De ouderwetse
reclamemethode is dus nog steeds niet
vergeten. Of is de wereld al vergrijst?

‘Nieuws in de buurt!’

‘Crisis binnen het bestuur!!!!!!!!!!!!!!!!!’
Beste buurtgenoten,

Bent u de
oplossing
voor
dit bestuurs
probleem?
Geel pad blijft geel!

De hele wereld lijkt in crisis te zijn,
en dit gaat Riel helaas niet voorbij. Bij
dezen moet ik dan ook aan de ‘noodbel’
trekken. De buurtvereniging is in crisis!
Tijdens de laatste Algemene Leden
Vergadering heeft onze secretaris aangegeven zich niet herkiesbaar te stellen.
Dit betekent dat de positie van secretaris
vrij is en zo snel mogelijk ingevuld dient
te worden.
Zoals ook velen inmiddels weten staat
ons huis te koop. We doen dit omdat wij
als gezin naar het buitenland willen vertrekken. Op dit moment is het nog niet
verkocht, maar dit kan op korte termijn
wel het geval zijn. Voor de buurtvereniging betekent dit dat ik mij niet herkiesbaar zal stellen als voorzitter. Ook deze
positie zal dus op termijn vrij komen.
Aangezien het bestuur van de buurtvereniging officieel bestaat uit 3 leden
(voorzitter, secretaris, penningmeester),
en er dus 2 posities opnieuw in gevuld
dienen te worden, moge het voor iedereen duidelijk zijn dat het bestuur in
crisis is.
Iedereen die zich betrokken voelt bij

Riel en vindt dat hij/zij niet aan de zijlijn
kan blijven staan kijken tot het mis gaat,
vraag ik om zich te melden. Graag staan
wij als huidig bestuur klaar om uit te
leggen wat we als buurtvereniging doen
en wat jij eventueel voor de buurt kan
betekenen.
Ook als je niet direct een van deze posities in wilt vullen, maar wel graag wat
voor de buurt wil doen, horen we dit
uiteraard ook graag van je.
Namens de buurtvereniging,
Alain Boutmy
Dirk-Jan Horrevoets
Gerard van Gastel
Het Gele pad
Er is veel discussie geweest over het
Gele pad. Nadat de gemeente dit zonder
enige vorm van overleg aangelegd had,
is er veel commentaar en kritiek uit de
buurt losgekomen.
Tijdens de algemene ledenvergadering van de buurtvereniging heeft de
gemeente Eindhoven toegegeven dat
zij dit niet zo had mogen doen. Nadat
de verontwaardiging over de gang van
zaken voldoende besproken was, kwam
de vraag op hoe hier nu mee om te gaan.

Door de gemeente Eindhoven werd deze
vraag bij de buurt gelegd, wat uiteraard
weer veel discussie opleverde. Over
smaak valt tenslotte niet te twisten...
De gemeente Eindhoven heeft uiteindelijk een aantal alternatieven voorgelegd.
Deze zijn door middel van een enquête
voorgelegd aan de direct omwonenden.
Zij hebben uiteindelijk kunnen kiezen
uit de volgende mogelijkheden:
1). Duomix in plaats van het gele dolomiet.
2). Meng granulaat (puinverharding) in
plaats van het gele dolomiet.
3). Het Gele pad blijft liggen zoals het
nu is.
Uiteindelijk heeft een meerderheid van
de direct omwonenden gekozen voor
optie 3.
Dit betekent dat Het Gele Pad, zoals het
nu wel tot in lengte der dagen genoemd
zal worden, blijft liggen zoals het er nu
ligt.

‘Nieuws in de buurt!’
‘middenspanningsruimte’

Geachte heer Holzken,

De volgende discussie
gaat over het nieuwe
‘transformatorhuisje’
Nabij de kruising Riel,
aan het eind van de
huizenrij op de
Rielsedijk.

Heden middag met u gesproken op de
Rielsedijk t/o nr 26. U sloot toen het
transformatorstation aan, vertelde u. Ik
begreep van u, dat o.a. de reden was dat er
een (nieuwe) transformatorstation moest
komen om fluctuatie van de te leveren
elektriciteit uit te sluiten.
Nu ben ik werkzaam voor de buurtvereniging en doe ook verslag hiervan in de
buurtkrant.
Daarom vraag ik u om uit te leggen wat
de reden was voor het transformatorstation, zodat we de buurtbewoners de juiste
berichtgeving kunnen bieden. Dit omdat
er in de buurt verteld wordt dat er juist na
het bouwen problemen zijn ontstaan. De
buurtkrant is ook leesbaar op het internet.
Met vriendelijke groet, G. Nolde
Het antwoord:
Geachte heer Nolde,
Ik kan wel wat redenen opnoemen waarom
het oude transformatorstation is vervangen, maar ik denk dat het raadzamer is
om de opdrachtgever (onze afdeling asset
management) een verslag hieromtrent uit
te brengen. Niet omdat dit geheim is, maar
omdat mij dat de juiste weg lijkt. Ik ben
slechts uitvoerder van de opdracht om
het oude station te vervangen. Ik zal dit
mailtje met uw verzoek daarom ook doorsturen naar de betreffende afdeling.

Voor wat betreft uw opmerking dat de fluctuaties in het lichtnet plaats vinden sinds
wij onze werkzaamheden zijn gestart,
kan ik u mededelen dat dit waarschijnlijk
komt omdat tijdens de werkzaamheden
uw elektriciteit toevoer een langere weg
heeft moeten afleggen om bij u te komen.
Het nieuwe station is gisteren (dinsdag
18 oktober) volledig in bedrijf genomen,
en moeten deze fluctuaties niet meer voor
mogen komen. Als dit wel zo is, horen wij
dit graag van u en zal eventueel de afdeling beheer in actie moeten komen.
Ik hoop u bij deze uw vraag beantwoord te
hebben.
Met Vriendelijke Groet, Chris Holzken
Endinet schreef:
Geachte heer Nolde,
Via mijn collega bij Endinet kreeg ik uw
vraag over de vervanging van het transformatorhuisje aan de Rielsedijk binnen.
Ik heb e.e.a. uitgepluisd en heb voor u wat
informatie.
Het trafohuisje (wij noemen dit officieel
een ‘middenspanningsruimte’) dateert
uit 1974. In een middenspanningsruimte
wordt de spanning van middenspanning
(10.000 volt) omgezet naar laagspanning
(230 volt) en zo verder verdeeld door de
straten en naar de huizen van onze klanten.
Dat omzetten van de spanning gebeurt
met een transformator (vandaar de naamgeving), dat is te vergelijken met een

transformator van een modelspoorlijn of
je laptop. Die maakt van 230 volt nóg een
lagere spanning, namelijk 12 volt.
Dit huisje is volgens planning vervangen,
omdat we in de toekomst voorzagen dat
het niet meer zou kunnen voldoen aan de
stijgende vraag naar elektriciteit. In zulke
gevallen kunnen we soms een installatie
uitbreiden, maar deze installatie was van
een verouderde soort, zodat we hebben
besloten deze in zijn geheel te vervangen.
Nu is er een middenspanningsruimte teruggezet die voldoet aan alle eisen van de
huidige tijd én die tevens berekend is op
de toekomstige vraag naar elektriciteit.
Tijdens de werkzaamheden kan het zijn
dat er wat fluctuaties zijn geweest in het
net. De stroom wordt dan namelijk via een
andere route naar de wijk geleid en dat kan
in dit geval leiden tot deze fluctuaties. Met
de ingebruikname van dit nieuwe station
zou dat voorbij moeten zijn. Mocht u de
indruk hebben dat er nog steeds fluctuaties zijn, meldt dat dan gerust bij ons. Dan
gaan we uitzoeken hoe we dat kunnen
oplossen.
Succes met de publicatie. Op welke website kunnen we dit teruglezen?
Vriendelijke groeten,
Carlo van der Borgt
Woordvoerder | Communicatie

‘Nieuws in de buurt!’
‘Verkeer; vogeltjeshaag’

Het verkeer op de
drukke kruising
Petrus Canisiuslaan
blijft maar van beide
kanten komen.
Fietsers en auto’s vanaf
de Jan van Eyckgracht
hebben hier een
probleem, en het is
wachten op een levensgevaarlijk ongeluk!

Op 22 november organiseerde het Bewonersplatform Stratum een
bewonersavond voor ‘Stratummers’ in
de aula van scholengemeenschap Augustinianum aan de Van
Wassenhovestraat 26.
Bewoners konden meepraten over
verkeersproblemen en oplossingen en de
gemeente geeft een toelichting op
haar verkeersplannen, de strategische
mobilitietsagenda. Een moeilijk woord
voor verkeer dus.
Wat wil de gemeente met het verkeer in
Stratum?
Wethouder Joost Helms (VVD, mobiliteit) wil de doorstroming op de ring
verbeteren, zodat automobilisten die op
weg zijn van de ene kant van de
stad naar de andere, voor de ring kiezen
in plaats van de nu vaak
overbelaste wegen binnen de ring. Een
betere doorstroming kan worden
bereikt door het afstellen van de stoplichten, waardoor een groene golf
ontstaat op de hele ring, maar ook door
het links afslaan op sommige
kruispunten onmogelijk te maken. Als
deze maatregelen inderdaad tot
minder verkeer leiden hoopt Helms daar
de leefbaarheid te verbeteren
door wellicht een van de rijstroken te
vervangen door groen.
Ook de HOV-lijn en verkeersprojecten
buiten de stad komen aan bod
tijdens de bewonersavond.
Die avond werd bijgewoond door Alain,
Wilbert en Gerrit. Er werd uitgelegd

dat de knelpunten moesten worden benoemd. Wij hebben vastgesteld dat er
onvoldoende rekening wordt gehouden
met de bereikbaarheid van ‘Riel’.
Daarom hebben we de volgende punten
weer op de agenda gezet:
1) Om de ontsluiting van Riel te verbeteren en om het kruispunt Petrus
Canisiuslaan - Jan van Eyckgracht te
ontlasten is het noodzakelijk dat de kop
Puttensedreef - Geldropseweg opengesteld wordt voor verkeer vanuit Eindhoven de Puttensedreef op.
2) Kruising Petrus Canisiuslaan - Jan
van Eyckgracht. Deze kruising is
veelbesproken. Tijdens spitsuren is het
onmogelijk om, komende vanaf Riel,
de Petrus Canisiuslaan op te draaien of
over te steken. Het verkeer op de Petrus
Canisiuslaan blijft van beide kanten
komen. Fietsers en auto’s hebben hier
een probleem, en het is wachten op een
levensgevaarlijk ongeluk..............!!!
Eigenlijk is het hier gewoon te druk voor
een dergelijke kruising.
3) Aansluiting ventweg - Piuslaan - Jan
van Eyckgracht. Verkeer op de ventweg
heeft alleen oog voor het halen van het
stoplicht en kijkt niet naar het verkeer
komende van rechts vanaf de Jan van
Eyckgracht. Levensgevaarlijk, vooral in
de spits.
De oplossing komt vast wel, maar wanneer?

Vogeltjeshaag
Beste buurtgenoten,
Volkstuin Vereniging Stratum heeft
van de gemeente een Groene Handdruk gekregen van €350,- . We gaan
deze gebruiken voor de aanplant van
een vogeltjeshaag tegen het bouwhek
wat geplaatst is als afscherming van het
complex. Hiermee slaan we drie vliegen
in een klap, nl.
Verfraaiing van de omgeving
Een onderkomen en voedsel voor vogels
en andere dieren
Inbraak preventie.
Met vriendelijke groet,
Bertie van den Boogaard
van Renesseweg 53
5645 JP Eindhoven
tel 040 212 12 48

‘Nieuws in de buurt!’
‘Rioolproblemen’
‘Bosgordel’

Bosgordel
Terug bij af?

Riool problemen Rielsedijk
Afgelopen november is er drie keer storing
geweest aan het riool van de Rielsedijk.
De bewoners kunnen dat merken aan borrelende schrobputjes en stijgend water in
het toilet.
Het rioolwater van Rielsedijk 25 t/m 63
stroomt in een put tegenover nr. 51. Daarin
hangt een dompelpomp die het water door
een dunne leiding naar de verzamelput op
de hoek van de Brakenstraat perst. Als de
pomp niet goed functioneert, loopt het hele
rioolstelsel vol en ondervinden de laagst
gelegen bewoners als eerste de gevolgen.
De oorzaak van deze storingen was het
vastlopen van de pomp door lange vezels
die om de aandrijfas zaten gewikkeld.
Mensen, let op met wat er in het riool
terecht komt. Zaken als poetsdoekjes,
sokken en persoonlijke hygiëne producten
veroorzaken een verstopping.
Er zijn al eerder problemen met dit riool
geweest. Vorig najaar, vooral bij hevige regen, was er ook regelmatig een storing. Dit
jaar heeft het daar nog niet hard genoeg
voor geregend. Volgens de monteur heeft
de pomp een (te) lage capaciteit. De pomp
kan zelfs gaan ‘droogdraaien’ als er lucht
in is gekomen, de pomp hangt dan nog wel
onder water, maar pompt dan geen water
weg.
De installatie is aangesloten op een meldkamer, alleen zit er ergens een breuk in
de signaalkabel, dus problemen bereiken
dan de meldkamer niet. Gelukkig weten

we op de Rielsedijk door wie de installatie beheerd wordt. Daarom kunnen we
storingen zelf doorbellen naar het onderhoudsbedrijf.
Op 11 december loopt hun onderhoudscontract met de gemeente af. Wie het
nieuwe onderhoud gaat uitvoeren is nog
onbekend.
De gemeente is eigenaar en dus verantwoordelijk voor het riool.
Bosgordel - terug bij af?
Na een lange voorgeschiedenis zijn de gemeente en onze buurtvereniging het samen
eens geworden over de uitgangspunten
voor het beheer van de bosgordel zodat
de bosgordel visueel gesloten blijft en er
geen zicht ontstaat op de nieuwbouw van
Gijzenrooi en de Putten.
Er stonden nog een paar puntjes open,
zoals het dichten van de drie bestaande
gaten, maar gezien de constructieve opstelling van de betrokkenen zagen we daar
geen probleem.
Eind vorig jaar ontvingen we van de
gemeente een concept beheerplan. Tot
onze verbazing lazen we de afgesproken
uitgangspunten hierin nauwelijks terug.
Ook zagen we een aantal punten uit het
oude plan terug komen die we juist hadden
geschrapt. Nu is een concept nooit in een
keer goed natuurlijk, maar toch. We hebben gereageerd en de gemeente verzocht
om snel verder komen te praten zodat we
het kunnen afronden.

Daarna werd het stil.
Totdat er vlak voor de zomervakantie een
brief kwam waarin de gemeente zegt dat
zij de opmerkingen uit Riel serieus neemt
om vervolgens in dezelfde zin te zeggen
dat zij het komend winterseizoen tot uitvoering over zal gaan. En omdat Riel zich
blijkbaar zorgen maakt, wil de gemeente
na de zomervakantie de uitvoeringsplannen in een bijkomst toelichten. Op onze
opmerkingen gaat de gemeente niet verder
in.
Deze reactie vinden wij, zacht gezegd,
raar. We zijn met de gemeente in gesprek,
we boeken voortgang, we zitten op
dezelfde lijn, de eindstreep is in zicht. En
opeens lijkt dit alles afgelopen en gaat
de gemeente opnieuw met een eigen plan
haar eigen gang. We hebben geprotesteerd
tegen deze gang van zaken en hebben de
gemeente laten weten dat we deze reactie
volstrekt onvoldoende vinden. Opnieuw
nodigen we de gemeente uit om te praten.
Toen werd het weer stil.
De gemeente heeft nog steeds niet gereageerd op onze opmerkingen. Ook de
aangekondigde bijeenkomst van na de
zomervakantie heeft nog steeds niet plaats
gevonden. We begrijpen niet waar de
gemeente mee bezig is en we hebben het
donkere gevoel dat we weer van voor af
aan kunnen beginnen.
Werkgroep bosgordel

‘Wetenswaardigheden’
Voor het aanleveren van digitale post voor de buurkrant: e-mail adres: buurtkrant.deparel@gmail.com
De buurtkrant staat ook in kleur op onze site: http://www.dorpsgezichtriel.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) 14040 Gemeentelijke klachtendienst
0800 9009 ENDINET Storingsnummer (d / n) voor gas electriciteit en straat- verkeersverlichting
0900 9965432 Handhavingsteam Buitengebied

geef de buurtkrant aan een vriend of kennis!
PDF te downloaden via de site, klik op bestand opslaan, en je hebt hem !
Tweede mailadres voor kopie: buurtkrant@dorpsgezichtriel.nl

