Gemeenteberichten
Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw
omgeving gebeurt? Op deze pagina(‘s) treft
u de wekelijkse gemeenteberichten aan.
Meer informatie vindt u op www.eersel.nl of
schrijf u in voor onze nieuwsbrief via www.
eersel.nl/nieuwsbrief. Gemeente Eersel is
ook te vinden op social media: Facebook
(/gemeenteeersel), Twitter (@gemeersel),
LinkedIn en Instagram (@gemeente_
eersel). Verder kunt u de gemeente Eersel
app gratis downloaden in de Google Play of
App Store.

Jeugd
K EMPEN B R A N I E = I JS L ANDS E
AANPAK I N D E KE M P E N

De Kempengemeenten werken samen
aan een nieuwe aanpak om problemen
bij jongeren te voorkomen. Maandag
2 september gaven de vier wethouders
van Bergeijk, Bladel, Eersel en Reuselde Mierden officieel het startsein van de
campagne ’Kempenbranie’. In de aanpak
van Kempenbranie ligt de focus op het
veranderen van de omgeving waarin onze
jeugd opgroeit. Per saldo zetten we in
op een positief jeugdbeleid. De ’nieuwe’
aanpak komt uit IJsland en is daar 20 jaar
geleden ontwikkeld toen IJslandse jongeren de grootste verbruikers waren op het
gebied van alcohol, sigaretten en drugs
in heel Europa. Succes is gebleken. De
IJslandse jongeren gebruiken anno 2019
het minst van alle jongeren in Europa.
Daarbij is ook pestgedrag op de IJslandse
scholen afgenomen, diefstalcijfers zijn
omlaag gegaan, sportdeelname is flink
gestegen net als de deelname aan (vrijwilligers)werk.
De basis voor de aanpak is een jaarlijkse
vragenlijst onder alle 15/16 jarigen waarmee de beschermende en risicofactoren
in de leefomgeving van kinderen/jongeren in beeld worden gebracht. Denk
hierbij aan de rol van ouders, familie en
vrienden, school en vrijetijdsbesteding.
In de Kempen is de vragenlijst dit najaar
afgenomen in alle vierde klassen van
het Pius X en het Rythovius college. We
hebben hiermee een actueel beeld van
het middelengebruik onder de jeugd en
inzicht in de leefstijl, psychische gezondheid, beschermende en risicofactoren die
hierbij een rol spelen. Uit de eerste anagemeente
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lyse is het volgende als meest opvallend
naar voren gekomen:
• Alcoholgebruik onder jongeren is
erg hoog en er wordt al op erg jonge
leeftijd met het drinken van alcohol
begonnen. Van alle geest veranderende
middelen zorgt alcohol voor de meeste
schade en de hoogste ziekte- en sterftecijfers. Ook het gebruik van slaappillen, kalmeringsmiddelen, lachgas en
cannabis onder jongeren is vrij hoog.
Het terugdringen van het middelengebruik vraagt onze directe aandacht.
• Jongeren ervaren veel ouderlijke steun
en monitoring van hun ouders en brengen ook relatief veel tijd met hen door.
In relatie tot het alcoholgebruik kan dit
betekenen dat ouders dit accepteren of
niet goed in staat zijn om grenzen te
stellen of hiertegen actie te ondernemen. Dit vraagt om het versterken van
de onderlinge communicatie en samenwerking tussen ouders om middelengebruik tegen te gaan.
• Een kleine 10% van de jongeren geeft
aan niet lekker in z’n vel te zitten.
Jongeren die zich ongelukkig voelen
op school hebben een grotere kans om
een ongezonde leefstijl te ontwikkelen
dan kinderen die zich gelukkig voelen.
Samen met de scholen willen we proberen om dit percentage naar beneden
te krijgen.
• Deelname aan georganiseerde vrijetijdsbestedingen is relatief laag. En
opvallend is dat jongeren tot laat buitenshuis zijn. Dit is een risicofactor
voor alcoholgebruik. Aangeraden wordt
om het georganiseerde aanbod in de
vrije tijd van jongeren te versterken.

V.l.n.r.: wethouders Erik Beekx (Eersel), Manon Theuws (Bergeijk), Maarten Maas (Reusel-de Mierden). Op de
foto ontbreekt wethouder Wim van der Linden (Bladel).

Aan de slag!
Onder de naam ’Kempenbranie’ zullen
de resultaten de komende tijd worden
gedeeld met ouders, het onderwijs maar
ook verenigingen en overige organisaties.
Daartoe is de website
www.kempenbranie.nl gelanceerd en
worden diverse bijeenkomsten georganiseerd. De jongeren zelf worden via
bijeenkomsten/evenementen maar ook
social media aangesproken met prikkelende slogans in de trant van ’RUMAG’ en
’Omdenken’. We willen samen concrete
acties afspreken om de beschermende
factoren te versterken en de risicofactoren te beperken. Eind 2020 nemen

we opnieuw een vragenlijst af onder de
leerlingen die dan in de vierde klas zitten.
Zo kunnen we de resultaten meten. En
op basis daarvan nieuwe acties afspreken
met alle betrokkenen. Voor een gezonde
en positieve toekomst van onze jeugd.
Bent u geïnteresseerd in de resultaten en
wilt u erover meepraten?
Kijk op www.kempenbranie.nl.

Lees verder op de volgende pagina

Informatiebijeenkomst
DR UK B E Z O C HT E E E R S T E S C HE T S S E S S I E L E VE N D E B E E R Z E I N V E S S E M
Op 26 juni bezochten bijna 90 mensen de avond over de plannen rond de Kleine Beerze
tussen Vessem en Middelbeers. De bijeenkomst vond plaats in de Gouden Leeuw in
Vessem. Na enkele presentaties werd het gesprek verder in kleinere groepen gevoerd,
waarbij tijdens een schetssessie vele ideeën, wensen, vragen, reacties en eventuele zorgen op tafel kwamen. De zomer van 2019 gebruiken we om alle input tegen het licht te
houden en waar mogelijk te verwerken in een voorlopig ontwerp. We zijn blij met de
grote belangstelling, en de constructieve en enthousiaste bijdragen van alle aanwezigen
tijdens de bijeenkomst.
Vervolg 2 oktober
Op woensdagavond 2 oktober is de tweede en voorlopig laatste avond gepland. Deze
bijeenkomst wordt in De Kerk in Oostelbeers georganiseerd. Inloop vanaf 19.30 uur.
U kunt zich hiervoor aanmelden via kleinebeerze@dommel.nl. U bent alvast van harte
uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst presenteren we het voorlopige ontwerp, inclusief
eventuele discussiepunten. Dan gaan we samen met u aan de slag om dit voorlopige ontwerp verder aan te scherpen.
De plannen
Het gebied vanaf sportpark De Klep/Hoogeind richting Molenbroek en Spekdonken tot Vessem maakt onderdeel uit van gebiedsontwikkeling ’De Levende Beerze’. Hierin werken de gemeenten Eersel en Oirschot, Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant,
Brabants Landschap, ZLTO en het Huis van de Brabantse Kempen nauw samen om de Kleine Beerze tussen Vessem en Middelbeers aan
te pakken. Centraal staat:
1. Realiseren van een meer natuurlijke beek vol stroming en een groter leefgebied voor vissen (een robuust ecologisch netwerk en herstel watersysteem);
2. Versterken leefbaarheid van het buitengebied;
3. Versterken van de ruimtelijke kwaliteit van de Kempen als onderdeel van de Brainport-regio.
Meer info?
Kijkt u voor meer informatie over het project op: waterschap de dommel of www.levendebeerze.nl.

sturen of te bellen, zijn je ogen niet op de
weg gericht. Je ziet niet wat er om je heen
gebeurt en riskeert zelfs een ongeluk. Je
mag nog wel navigeren of muziek luisteren zolang je je telefoon in je jas of zak
houdt, of een stuurhouder gebruikt.
Meer weten? Kijk dan op https://www.
nulverkeersdodenbrabant.nl/op-de-fietsmobiel-in-je-zak/

Natuur
HULP VOOR HET VOORTBESTAAN
VAN ONZE ERFVOGELS

Groen licht voor Ervenplus 2.0. van Brabants
Landschap
Brabants Landschap heeft groen licht
gekregen om het leefgebied te verbeteren
voor onze erfvogels, zoals de steenuil,
boerenzwaluw en huismus. De Provincie
Noord-Brabant heeft hiervoor opnieuw
financiële middelen beschikbaar gesteld.
Brabants Landschap werkt hierin samen
met 24 verschillende gemeenten, waaronder ook Eersel. Samen met vele vrijwilligers en lokale natuurverenigingen gaan
we 500 landschappelijk waardevolle erven
creëren voor een betere biodiversiteit en
een verdere toename van het aantal erfvogels.
Erfvogels zijn vogels die leven op het
boerenland, op erven rondom boerderijen
en landelijk gelegen woningen. Ons boerenland en de woonerven zijn de laatste
decennia echter veel grootschaliger en
‘netter’ geworden. De leefomgeving van
erfvogels wordt hierdoor bedreigd en dat
zorgt voor een afname van het aantal van
deze vogels. Dat is de reden dat Brabant
Landschap afgelopen jaren met steun
van de Provincie het project Ervenplus
is gestart. Het begin is gemaakt en met
succes. Dat is reden dat dit project nu een
vervolg krijgt. Met Ervenplus 2.0. kan er
nog meer geïnvesteerd worden in beplanting en nestgelegenheid en daarmee in
het voortbestaan van de verschillende
vogelsoorten.
Erfeigenaren van (boeren)erf in het buitengebied kunnen ons hierbij helpen.
Voor meer informatie: www.brabantslandschap.nl/zelf-aan-de-slag/vrijwilligerswerk/erfvogels.

Recreatie
O PEN MO N UMEN TEN D A G EN
O P 14 EN 15 SEPTEMBER

Informatiebijeenkomst
P RE S ENTATIE LEIDR AAD
S T E E N SEL WEER ÉÉN DOR P

Maandagavond 2 september jl. is de leidraad
Steensel weer één dorp aangeboden aan wethouder Steven Kraaijeveld tijdens een bijeenkomst in de Höllekes.
De leidraad is in vier avonden door de deelnemers van de werkgroep Steensel weer één
dorp onder begeleiding van de gemeente
opgesteld. In de leidraad zijn vanuit verschillende invalshoeken de succesfactoren

Het kan voorkomen dat je last hebt van
een situatie in de openbare ruimte, zoals
een kapotte lantaarnpaal, zwerfafval,
geluidsoverlast of een losliggende stoeptegel.
In dat geval kun je een melding indienen bij de gemeente, zodat dit probleem
verholpen kan worden. Ondanks dat wij
ernaar streven een zo optimaal mogelijke
dienstverlening te leveren, kan het voorkomen dat je niet tevreden bent over de
levering van het door jou gevraagde product of dienst. Hierover kun je een klacht
indienen bij de gemeente.
De vragenlijst heeft als doel te onderzoeken of inwoners tevreden zijn over de huidige inrichting van de processen voor het
indienen van een klacht of melding. Aan
de ene kant zijn we benieuwd naar jouw
ervaringen.
Aan de andere kant willen we graag
weten wat jouw wensen en verwachtingen
zijn bij het indienen van een melding of
klacht, om het proces in de toekomst te
optimaliseren.

Omleiding
Tijdens de afsluiting van de Mgr. de Haas
straat wordt het verkeer omgeleid door
de Schadewijkstraat, Willibrorduslaan en
Nieuwstraat. Busdienst Hermes/Bravo
lijn 19 maakt gebruik van deze omleiding
tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de Mgr. de Haasstraat. De bushalte
in de Mgr. de Haasstraat wordt tijdelijk verplaatst naar buurtbushalte in de
Willibrorduslaan (nabij Jumbo).

Je vindt de vragenlijst op onze website
www.eersel.nl.
Vind je het leuk om vaker mee te doen
aan een onderzoek? Word dan lid van ons
inwonerspanel. Meer informatie daarover
vind je op www.inwonerspaneleersel.nl.

OP DE FIETS? LAAT JE
TELEFOON LEK K ER ZITTEN

Alvast bedankt voor je tijd!

De gemeente
ONDERZOEK NAAR MELDINGEN
EN KLACHTEN: WE HOREN GRAAG
JE MENING!

De gemeente Eersel heeft haar dienstverlening hoog in het vaandel staan. Niet
alleen de levering van producten en diensten is belangrijk. We doen ons uiterste
best een zo fijn mogelijke leefomgeving
te creëren en te onderhouden.

om Steensel weer één dorp te maken opgenomen. Ook is een overzicht opgesteld van
de technische kaders en de ambities voor
Steensel.
De leidraad en de technische kaders vullen
elkaar goed aan. Beide documenten zijn te
vinden op de website
www.eersel.nl/steenselweereendorp.
Maandagavond na de presentatie is de werkgroep op basis van de leidraad verder gegaan
met het proces om een globaal inrichtingsplan voor de Eindhovenseweg op te stellen.

Overige werkzaamheden
Tijdens het vervangen van de riolering
wordt in opdracht van Brabant Water
tegelijk de (asbestcement)waterleiding
gesaneerd. In de Mortel saneren we naast
genoemde rioleringswerkzaamheden ook
een (rest)verontreiniging in de bodem.
Voor meer informatie verwijzen wij u
graag naar www.eersel.nl/lindehof.

Verkeer

Stap jij ook weer op de fiets na de vakantie? Denk eraan: hou je mobiel in je zak!
Op 1 juli ging het appverbod voor fietsers
in. Dat betekent dat je een boete riskeert
van e 95,- als je je telefoon vasthoudt
tijdens het fietsen. Houd je mobiel én je
geld in je zak!

Werkzaamheden
RI OL E R INGSWER K ZAAMH EDEN
L I NDE HOF EN OMGEV ING VAN
S TART

Maandag 16 september beginnen we
met de uitvoering van het vervangen
van de riolering en de aanleg van een
drainageriolering in de Lindehof en
omgeving. Het gaat om de straten: Mgr.
de Haasstraat (gedeelte tussen Mortel
en Nic. Sichmansstraat), de Mortel
(gedeelte tussen de Mgr. de Haasstraat
en Kuilenhurk), Lindehof, Lindestraat
(gedeelte tussen de Mgr. de Haasstraat
en Nic. Sichmansstraat), Lindehof,
Lindehof N, Lindehof M en Lindehof Z.
De werkzaamheden zijn, afhankelijk van
de weersomstandigheden, maart 2020
gereed.

De Open Monumentendagen 2019, in het
weekend van 14 en 15 september, staan
weer voor de deur. En dit jaar staan ze in
het teken van ’Plekken van Plezier’, waarbij amusementswaarde van monumenten
centraal staat.
Meer dan vierduizend prachtige monumenten in heel Nederland zijn gratis
toegankelijk voor iedereen. Het is dé kans
om een plek te bezoeken waar u normaal
niet zo snel komt. Ook in Eersel zijn
weer vele monumenten te bezichtigen.
Op zondag 15 september organiseert
het Toeristisch Informatie Punt Eersel
in samenwerking met Kempenmuseum
’De Acht Zaligheden’ en theater ’De
Muzenval’ van 11.00 tot 18.00 uur allerlei activiteiten bij het Poeliejoepark te
Eersel. Daarnaast start er om 14.00 uur
en om 15.00 uur een gratis rondleiding
langs de rijksmonumenten op de Markt
van Eersel. Het verzamelpunt is bij het
Toeristisch Informatie Punt op de Markt.
Te bezoeken monumenten:
• Kempenmuseum ’De Acht Zaligheden’
te Eersel
Het museum is gevestigd in een
Kempische langevelboerderij aan de
Kapelweg 2 in Eersel. Hier kunt u
ontdekken hoe de Kempische mens
woonde, leefde en werkte tussen 18501950. Het museum is op zaterdag
14 september geopend van 13.00 tot
17.00 uur. Ook op zondag 15 september is het museum geopend van 11.00
tot 17.00 uur en dan bruist het er van
de activiteiten; Kunst in Uitvoering,
diverse demonstraties, Oudhollandse
Spelen, Knutselen met fietsbanden. De
buitenactiviteiten zijn gratis toegankelijk. Wilt u het museum bezoeken
dan graag een bijdrage van € 2,00 voor
onderhoud aan het monument.
• Oude Toren te Steensel
In Steensel is de Oude Toren met de
Luciaklok uit 1495 geopend voor een
rondleiding, bezichtiging en beklimming op zaterdag en zondag van 11.00
tot 14.00 uur.
• Jacobusmolen te Vessem
Op zaterdag 14 september is de
Jacobusmolen, Wilhelminalaan 17
in Vessem geopend van 10.00 tot
16.00 uur. Deze ronde, stenen berg
kolenmolen uit 1893 is een rijksmonument. U bent van harte welkom.
• Jacobushoeve te Vessem
Dit Rijksmuseum uit de 17e eeuw
herbergt de gewoonten van de streek
uit deze eeuw. De naam verwijst naar
de apostel Jacobus en het aan hem
toegewijde pelgrimsoord Santiago de
Compostella. Wellicht begint uw wandel- of fietsroute bij deze hoeve? De
Jacobushoeve, Jan Smuldersstraat 4 in
Vessem is op zaterdag 14 september
geopend van 13.00 tot 16.00 uur.

Minder kans op een ongeluk
De gedachte achter het appverbod is dat
het mobieltje zorgt voor te veel afleiding
op de fiets. Als je tijdens het fietsen je
telefoon vasthoudt om berichtjes te ver-

Meer informatie over de Open
Monumentendag vindt u op
www.openmonumentendag.nl.

Lees verder op de volgende pagina

De gemeente
DORPEN MAKEN HET VERSCHIL WERK IN UITVOERING…
In het voorjaar hebben de Dorpsraden
van Wintelre, Vessem, Steensel en Duizel
tijdens een wandeling hun dorp op een
andere manier aan ons laten zien. Deze
wandeling ging nu eens niet langs de
hoogtepunten van het dorp, maar juist
langs plekken waar iets te verbeteren
was of waar het dorp wensen had. De
gemeente heeft uiteindelijk in het voorjaar vier zogenoemde buurtschouwen gelopen. Er kwam van alles naar voren: variërend
van groen onderhoud, onveilige verkeerssituaties tot slechte bestrating of kapotte speeltoestellen.
Zaken die buurtbewoners nu eenmaal sneller signaleren omdat zij hier dagelijks rondlopen.
De meeste actiepunten zijn ondertussen opgepakt. Zo zijn bijvoorbeeld diverse trottoirs,
inritten en oversteekplaatsen (deels) opnieuw bestraat en is er extra onderhoud gedaan
aan verschillende speeltuintjes. Er is op diverse plaatsen extra groenonderhoud gedaan
en op verzoek van de dorpsbewoners is er een half verhard pad aangelegd. Verder zijn
er sommige borden vervangen of verplaatst en is er afval opgeruimd. Ook is er opdracht
gegeven tot het (opnieuw) aanbrengen van markeringen en onderhoud aan asfaltlagen
het komende najaar. Natuurlijk zijn sommige verzoeken (op dit moment) nog niet
mogelijk of niet wenselijk. Uiteraard hebben we in dat geval uitgelegd waarom er soms
een andere keuze gemaakt moet worden.
Schouwen in Knegsel en Eersel
Vanaf nu tot en met eind september worden er nog een aantal schouwen georganiseerd
in Eersel en in Knegsel. Eersel is, vanwege de grootte, opgedeeld in zeven gebieden. Via
de buurtverenigingen halen we hier de wensen op. In Knegsel neemt de Dorpsraad hiervoor het voortouw. Op maandag 26 augustus hebben we de wijk Kerkebogten bezocht.
Hier hebben we ook weer 32 locaties bekeken en zijn er notities gemaakt over de zichtbaarheid van straatnaamborden, laaghangende takken en het ontbreken van trottoirs op
verschillende plaatsen.
Kent u verbeterpunten in uw wijk?
Voor Eersel en Knegsel kunt u nog meelopen met de schouw of verbeterpunten naar ons
mailen. Misschien hebt u zelfs al een oplossing bedacht? Zet deze er dan vooral ook bij.
Deelname of ideeën kunt u telefonisch doorgeven aan de gemeente via telefoonnummer
0497-531300 of via het contactformulier op de website.
Dorpen maken het verschil
De gemeente betrekt graag alle inwoners in het dorp bij wat er in hun omgeving
gebeurt. Ook onze buurtschouwen zijn hier een voorbeeld van.
Daarnaast roepen we nogmaals iedereen op om ideeën aan te dragen die de leefbaarheid en sociale samenhang van hun dorp kunnen versterken. Samen met de dorpsraad
proberen we zo kleine maar mooie initiatieven op de kaart te zetten. Laat ons dus weten
waar het dorp behoefte aan heeft. Juist omdat ieder dorp anders is. Lees hier alles over
op eersel.nl/dorpenmakenhetverschil.

Openbare bekendmaking
RECHTSGELDIGE BEKENDMAKING
VERGUNNINGEN, MELDINGEN EN
ONTHEFFINGEN VIA INTERNET

De gemeente Eersel maakt alle officiële
bekendmakingen en kennisgevingen van
vergunningen, meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het elektronisch
gemeenteblad op
www.officielebekendmakingen.nl.
Onderstaande verkorte berichten over
omgevingsvergunningen en ruimtelijke
plannen bieden wij voorlopig als service.
De digitale versie is rechtsgeldig. Via de
website van officiële bekendmakingen
kunt u zich gratis aanmelden voor een
attenderingsfunctie voor berichten uit uw
buurt.

Openbare bekendmaking
Bouwzaken

De volgende omgevingsvergunningen
zijn verleend:
Eersel
• Bergeijksedijk 28 en 30 in Eersel, bouwen van een twee-onder-één-kapwoning
Datum besluit: 30-08-2019.
• Berkakkers 1a in Eersel, tijdelijk plaatsen van een gebouw voor het geven van
onderwijs
Datum besluit: 28-08-2019.
• Hint 6b in Eersel, afwijken van het
bestemmingsplan voor het tijdelijk
bewonen van een bijgebouw
Datum besluit: 29-08-2019.
• Meerheide 264A, 264B en 264C in
Eersel, bouwen van een bedrijfspand
Datum besluit: 30-08-2019.
• Nicolaas Sichmansstraat 41 in Eersel,
afwijken van het bestemmingsplan voor
het bouwen van een garage en het verbouwen en uitbreiden van een woning
Datum besluit: 03-09-2019.
Overige locaties
• Bergeijksedijk 22 in Eersel, bouwen van
een woning
Datum besluit: 28-08-2019

• Stokkelen 21B en 21C in Eersel, bouwen
van 2 woningen en afwijken van het
bestemmingsplan m.b.t. afstand bijgebouwen tot bouwperceelgrens
Datum besluit: 30-08-2019
Inzien ter inzage liggende stukken
Wilt u vergunningen inzien? Dit kan
alleen op afspraak. Via onze website of
telefonisch kunt u een afspraak
maken.

Openbare bekendmaking
Ruimtelijke plannen

De volgende plannen liggen ter inzage:
Buitengebied
• Ontwerpbestemmingsplan Diepvelden
weg, dit plan maakt een nieuwe weg
mogelijk tussen de N397 en Bergeijk
(tot 26-09-2019)
Eersel
• Vastgesteld bestemmingsplan Ros
heuvel-Boksheidsedijk, 1e herziening,
het plan borgt een aantal verleende
omgevingsvergunningen, het omzetten van een bosbestemming naar een
woonbestemming (tot 26-09-2019)
• Vastgesteld wijzigingsplan Meer
heide 44, 52a en 54 Eersel, het plan
wijzigt de maximale toegestane omvang
van een bedrijfsperceel doordat twee
percelen worden samengevoegd (tot
24-10-2019)
Wintelre
• Ontwerpbestemmingsplan ’Koemeers
dijk, vijfde herziening’, het plan maakt
de bouw van twee woningen mogelijk
(tot 26-09-2019)
U vindt alle informatie over het plan, het
gebied en de procedure op
www.eersel.nl/ruimtelijkeplannen of op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Hier kunt u
ook zien hoe lang het plan ter inzage ligt.
Hebt u geen internet? Het plan kunt u ook
inzien op het gemeentehuis. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met
team Ruimte via telefoonnummer (0497)
531300 of per e-mail: ruimte@eersel.nl.
Eersel, 11 september 2019

