
 
nr straat locatie onderwerp SIM nr reactie
EC1 Areven bocht Quackelaer De aansluiting van het fietspad, komende vanaf de Plus, in de bocht Areven-

Quackelaer is onhandig en zorgt voor gevaarlijke situaties waarbij fietsers 
langer op de stoep blijven fietsen dan toegestaan

33086838

EC2 Areven speeltuin naast het 
kinderdagverblijf

Er zijn een aantal dode beukjes ter hoogte van het Olifantenpaadje. 
Aangezien hier toch doorheen gewandeld blijft worden, is het wellicht een 
idee om de draad en beukjes te verwijderen.

 -

 
R16 Bisschop Rythoviusweg langs grasveld Rythovius 

College
Perk wordt te weinig bijgehouden: veel onkruid 33086256   7/11 kempenplus heeft dit onderhouden. Is echter bosplantsoen dus lage freqentie van 

onderhoud.
R18 Bisschop Rythoviusweg huisnr 14 Inrit is overbodig – geeft problemen voor rollator (op nr 16) 33086262 1/11: overbodige inrit is verwijderd
R19 Bisschop Rythoviusweg huisnr 1 Zwerfvuil – de prullenbak diagonaal aan de overkant op de Willibroduslaan 

is vaak vol. Oplossing: bijplaatsen prullenbak aan deze zijde
33086265 26/9: Afvalbak wordt 3 x per week gereinigd we zullen even afwachten of het nodig is om op dit 

punt iets aan te passen.

R12 Bospoort huisnr 7 Prullenbak is besmeurd met graffitti 33086244 18/9: Verf verwijderd en de 30 km. stickers verwijderd.
R6 Bospoort bij huisnr 19 Hier ontstaat een nieuw olifantenpad richting bushalte. Door nú actie te 

ondernemen is het nog te herstellen.
33086226 18/9: pad is hersteld

R9 Bospoort perk bij huisnr 7 Het perk is in trieste staat sinds de vernieuwing van de riolering (2014!!) 
Her- en bijplanten helpt niet en men loopt er doorheen. Kan de vroegere 
Berberis beplanting terugkomen? Eén struik weet ondanks schoffel acties 
en droogte te overleven en floreert!!

33086235  7-11 deze locatie wordt met de inboet meegenomen. Doel is dit voor 31 december nog te 
doen. Mocht dit niet lukken dan voor de lente (januari/februari)

R10 Bospoort huisnr 9 Het trafo huisje zit onder de graffitti – graag extra attentie voor er meer 
besmeurd wordt!

33086238 27/9: wij zijn geen eigenaar van het betreffende huisje. Volgens ons is dat Enexis. We hebben de 
melding aan hen doorgezet. 2/10 doorgekregen dat deze graffiti wordt niet verwijderd van 
trafohuisjes door Enexis netbeheer B.V. In veel gevallen worden de huisjes namelijk weer 
beklad. Schoonmaken is daardoor helaas vaak slechts een tijdelijke oplossing. Zou het gaan om 
aanstootgevende beelden en/ of teksten dan zou het worden doorgezet naar de juiste afdeling: 
dan graag mailen naar klantenservice.zakelijk@enexis.nl .

R11 Bospoort 7 huisnr 7 Diverse losliggende stoeptegels 33086241 25/9: bestrating hersteld
EC3 BV De Pöst gehele buurt bestrating van de voetpaden en trottoirs is schots en scheef. Dat zorgt voor 

veel overlast voor mensen met een rollator, wandelwagen, rolstoel, 
kinderfietsjes etc

33086844 1/11: de bestrating is ons inziens op dit moment acceptabel; er zijn urgentere locaties waar het 
harder nodig is. Mede vanwege financiele reden worden hier daarom nu geen aanpassingen 
gedaan. Wanneer het verergerd dan graag melding van maken.

EC4 BV De Pöst gehele buurt het beheer van het groen mag beter. Er wordt overlast ervaren van veel 
onkruid, weinig gemaaide grasperkjes en te weinig snoeien van bossages. 

33086847 2/10 werkzaamheden zijn ingepland 7/11: uitgevoerd. Werkzaamheden zitten in nogmaal 
onderhoudsprogramma

EC5 Dijk vm Bolle Jan Het aanzicht van het voormalige horecapand "Bolle Jan" is een doorn in 
het oog. Het is niet te tolereren dat in het centrum van Eersel, nota bene 
naast het gemeentehuis, een zo'n dominant gebouw staat te verpauperen, 
Het onkruid groeit tegen de gevel omhoog.

33086850 3/10: Dit is privaatrechtelijk. Zolang het niet verkeersgevaarlijk is. Wij kunnen niks met het 
onkruid op privé  terrein. 

EC6 Dijk vm Bolle Jan geparkeerde auto's blokkeren doorgang trottoir 33086853 3/10: locatie wordt meegenomen in de rondes, maar de het stukje daar betreft een dubbele 
functie strook dus er mogen auto’s parkeren. 

EC7 Dijk thv nr 40 boomspiegel netjes maken 33086856
EC8 Dijk thv nr 30 te brede haag. Belemmert doorgang voor rolstoel 33086859 Rolstoel kon langs de haag. Wij hebben een criterium dat als er een rolstoel langs kan hiermee 

niks in principe wordt gedaan. Vanwege de, in dit geval, smalle rolstoel zal er wel met de 
eigenaar overlegd worden of thv de lantaarnpaal de haag smaller gemaakt kan worden.

EC9 Dijk huisnr 20-32, even zijde bestrating nalopen 33086862 2810: bestrating is hersteld
EC10 Dijk thv nr 20a P-bord klopt niet 33086865 16/10: Het bord klopt nu. Er is een witte sticker over de parkeerschijf heen geplakt.
EC11 Dijk oa. Huisnr 18 bloemen hangen best laag. Op sommige delen maakt dat het trottoir smal 33086868 7/10: De bloemen hangen op 2 plekken over maar je kunt er nog langs af. Bloembakken worden 

in de gaten gehouden. 
EC12 Dijk Action P-borden hangen laag 33086871 7/10: De borden zijn hoger gehangen.
EC13 Dijk rechts van vm drogisterij 

De Drie Torens 
bij parkeren voor garagedeur wordt doorgang trottoir belemmert. 33086874 3/10: Wij zullen de locatie meenemen in de rondes, bij aantreffen wordt de bestuurder van de 

auto aangesproken op zijn gedrag. 
EC14 Gebr. Hoeksstraat bestrating trottoir slecht begaanbaar voor rolstoelers/rollators 33086877 1/11: de bestrating is ons inziens op dit moment acceptabel; er zijn urgentere locaties waar het 

harder nodig is. Mede vanwege financiele reden worden hier daarom nu geen aanpassingen 
gedaan. Wanneer het verergerd dan graag melding van maken.

EC15 Gebr. Hoeksstraat gehele straat Bestrating nalopen op ongelijkheden/schuinte  - 2/10 actiepunt komt overeen met EC-14
EC15 Gebr. Hoeksstraat voor nr 8 (Koperteut) tot 

aan Dijk
Bestrating nalopen op ongelijkheden 33086880 8/11: ligt nu bij de buitendienst om in oder te maken.

EC16 Gebr. Hoeksstraat weg naar Stevensstr 39/56, 
hoek Koperteut

op en afritjes minder steil? 33086883 1/11: de situatie met de op- en afritjes voldoen aan de eisen en zijn volgens bestek gemaakt.

EC17 Geerhof grasveld In het Geerhof wordt het grasveld gebruikt als uitlaatveldje voor honden. 
Er wonen op dit moment 11 kleine kinderen in het Geerhof die graag een 
schoon speelveld zouden hebben. Ik wil de gemeente vragen mee te 
denken naar een oplossing. Het liefst zouden we een afscheiding om het 
veld willen, en eventueel een schommel/wipkip/speeltoestel zodat de 
kindjes heerlijk kunnen spelen. 

33086886 3/10: een enkel speeltoestel her en der doen we niet: het  beleid is dat er niet meer 
versnipperde speeltuintjes bijkomen. 7/11 De Geerhof behoud dezelfde inrichting als nu het 
geval is: een haagje vermoeilijkt het maaien en haagjes aanleggen brengt extra kosten met zich 
mee (snoeien ed.). De locatie wordt wel meegenomen als gewenste locatie voor een afvalbak 
(zie ook actiepunt EC27)

EC18 Geerhof De bestrating voor de huizen in de Geerhof is in slechte conditie. Dit geldt 
voor bijna woningen. De stoep is oud, scheef gezakt, beschimmeld en heeft 
grote voegen waardoor er veel onkruid groeit. 

33086892 1/11: vanwege drukte op dit moment wordt later gekeken wat hier de beste oplossing is, is 
namelijk te groot waardoor een stukje opnieuw bestraten geen oplossing is. Wordt op een later 
tijdstip nagelopen.

EC19 Geerhof De groenstrook in het Geerhof zou beter onderhouden mogen worden 
(minder onkruid en vaker snoeien).

33086895 2/10 werkzaamheden zijn ingepland  7/11 uitgevoerd

EC20 Geerhof De grasvelden in de Geerhof worden gebruikt om honden uit te laten en dit 
wordt niet opgeruimd. De Geerhof is een kinderrijke hoek in onze buurt. 
Hoe kan de gemeente ervoor zorgen dat de kinderen hier fijn kunnen 
spelen (wipkip? Speeltoestel?) zonder overlast van de hondenpoep?

 - 2/10 actiepunt komt overeen met EC-17

EC21 Geerhof onkruid op bestrating (trottoir) 33086898 7/11 gereed
EC22 Hoek Areven-Quackelaer Stoep wordt ontwricht door omhoog groeiende boomwortels. 33086901 24/10: bestrating is hersteld
R13 Hoek Bospoort – Johannes de 

Kortstraat
Verschillende planten zijn hier dood gegaan 33086247 17/9: planten worden vervangen.  7/11 Doel is dit voor 31 december nog te doen. Mocht dit 

niet lukken dan voor de lente (januari/februari)
R14 Hoek Bospoort – Johannes de 

Kortstraat
Het verkeersbord “doodlopende weg” functioneert niet goed: onbekenden 
zien het over het hoofd en rijden door. Daarna moet er gekeerd worden in 
de uitlopers van de Rythoviusweg – dit geeft onnodige verkeershinder. 
Oplossingen: een herhaal bord aan het eind van de Johannes de Kortstraat 
en het eerste bord in ieder geval verplaatsen naar de andere kant van de 
weg.

33086250 Aan de andere kant van de weg is een bord geplaatst.

R5 Hoek Mattheus Eerseliusstraat 
– Bospoort 

naar scholiereningang 
Rythovius College

Deze hoek is al jaren een woestijn. Valt hier iets aan te doen? Misschien 
netjes bestraten?

33086223 7/11: Hier gaan we niet beestraten. Dit nodigt namelijk uit om binenndoor over het voetpad te 
rijden. Er worden palen geplaast en bij de inboet worden er planten gezet. Uiterlijk in maart is 
dit gereed.

EC23 Hoek Postakkers-Areven Veel auto’s (met name busjes) parkeren gedeeltelijk op de stoep. Dat maakt 
het lastig om de stoep voldoende beschikbaar te houden voor o.a. 
rollators.

33087078 8/10: parkeren op trottoir deze locatie wordt meegenomen in de rondes.

R15 Johannes de Kortstraat huisnr 5 Hier liggen stoeptegels los 33086253 2/10: De tegels zijn hersteld.
R20 Johannes de Kortstraat bij huisnr 13 en bij 25 Schoffelwerk van de perken is niet opgeruimd door WVK. Ook zijn er 

diverse planten dood in de perken. Graag bijplanten. (ze doen het hier 
prima!!)

33086268 7/11 Er worden planten bijgezet. Doel is dit voor 31 december nog te doen. Mocht dit niet 
lukken dan voor de lente (januari/februari)
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R21 Johannes de Kortstraat huisnr 43-45 De goot is dichtgegroeid doordat de veegwagen hier niet bij kan vanwege 
het parkeren van winkelpersoneel. Hierdoor kan het regenwater niet weg 
en ziet het er slecht onderhouden uit. Graag een oplossing (en geen 
parkeerverbod svp).

33086271 7/10: melding is afgehandeld

EC24 Kerkepad-Areven hoek Areven-Quackelaer Fietsers die van het Kerkepad het Areven op willen, komen ‘raar’ uit in de 
bocht. Hierdoor fietsen veel mensen door tot het kinderdagverblijf. Door 
de afrit naar de straat te verbreden kan dit verholpen worden.

33086904 Idem als Ec-1

EC25 Kerkepad-Geerhof De lantaarnpaal in het Kerkpad, ter hoogte van de Geerhof, is al 4 weken 
kapot. Kan deze z.s.m. gerepareerd worden?

 - 30/9: defect is  hersteld. 

EC26 Kerkepad-Geerhof De rotzooi achter Garage Van Kampen zou opgeruimd mogen worden. Wij 
zijn bang dat er brandgevaar ontstaat.

33086907 8/10: afval van Kampen, ligt op eigen terrein, en het bestemmingsplan zegt Bedrijf dus mag hij 
zijn afvalstoffen daar gewoon laten liggen. 

EC27 Kerkepad-Geerhof Kan er een hondenpoepbak geplaatst worden in het Kerkpad aan de kant 
van de Gebr. Hoeksstraat?

 - 30/9: tijdens schouw aangegeven dat er, mits de begroting wordt goedgekeurd, een 
uitbreiding van afvalbakken volgt in 2020. Of deze locatie erbij zit is nog niet duidelijk. 
Afgesproken dat spreiding na de uitbreiding eerst ervaren wordt.

EC28 Kerkepad-Geerhof Het kerkepad mag in zijn algemeenheid wat beter onderhouden worden, 
ziet er onverzorgd uit.

33086910 7/10: Deze pad wordt regelmatig nagelopen.

EC29 Kerkstraat bestrating (oude) trottoir slecht begaanbaar voor rolstoelers/rollators 33086913 1/11: deze trottoir wordt meegenomen in de inspectie voor het groot onderhoud 2020.
EC30 Kerkstraat oude gedeelte Bestrating nalopen op ongelijkheden/schuinte  - 2/10: actiepunt komt overeen met EC29
EC31 Markt hoek Nieuwstraat De ontsiering van het dorpscentrum door het pand op de hoek Markt - 

Nieuwstraat. Ook al is dit particulier eigendom, er moeten toch acties 
mogelijk zijn om hierin verbetering te brengen?

 - 3/10: Dit kunnen wij niet want het betreft een privaatrechtelijke woning. Als bewoners hiervan 
overlast ervaren zullen ze dit met elkaar moeten oplossen. 

R4 Mattheus Eerseliusstraat bij huisnr 10 Hier liggen stoeptegels los 33086220 25/9: bestrating hersteld
R7 Molenweg langs fietspad De beplanting langs het fietspad aan de Molenweg heeft ernstig te lijden 

gehad van de graafwerkzaamheden van Enexis eerder dit jaar. 
Herbeplanten graag of gras erin – het is nu een zandwoestijn langs het 
fietspad.

33086229 1/11: aan de wegzijde van het fietspad is altijd (ook in de jaren voor de werkzaamheden van 
Enexis zo is gezien op beelden) 'zand' geweest.  Het bljft zoals het is.

R8 Molenweg Het paaltje op de verkeerscheiding staat scheef en is beschadigd – zeker al 3 
maanden

33086232 18/9: hersteld

EC32 Nieuwstraat oversteek naar Ovonde De oversteek via het zebrapad waarbij je, vanuit de Nieuwstraat komende 
van de ‘ovonde’, de Willibrorduslaan oversteekt ter hoogte van de ‘Poort 
van Eersel’, het appartementengebouw: Mensen die hier met een 
kinderwagen of rolstoel oversteken  ‘rijden’ hier tegen een trottoirband op 
van 19 cm hoog!! Dit is niet te doen. Dus moeten ze op het 
fietspad(rechtsaf) tegen het verkeer in gaan. Even verder kunnen ze hun 
weg vervolgen over het trottoir van de Nieuwstraat richting de Markt. 
Omgekeerd moeten voetgangers (én rolstoelers ed.) oppassen dat ze niet 
van het trottoir afvallen als ze komende uit het winkelgedeelte, bij de 
‘Poort van Eersel’ rechtdoor willen gaan.

 - 30/9 tijdens schouw aangegeven dat dit punt ook in een eerdere schouw (Willibrorduslaan) 
naar voren is gekomen: een van de bewoners van De Poort van Eersel gaf aan dat zij graag een 
hekwerk zien bij deze hoge trottoir. Het trottoir blijkt echter van de Vereniging van Eigenaren 
te zijn. Dit wordt aan de desbetreffende bewoner teruggekoppeld opdat hij het aan de VvE zal 
doorgeven.

EC33 Nieuwstraat winkels opmerking PMB tbv nieuw op te stellen reclamebeleid:  locaties van 
reclameborden op een, gemarkeerde lijn? Waarbij een vrije zone voor 
voetgangers overblijft. Denk ook aan fietsenstallingen!

33086919 7/10: input doorgezet tbv nieuw op te stellen beleid.

EC34 Nieuwstraat thv Blokker Bestrating eruit gereden door zwaar verkeer 33086922 17/10: bestrating is hersteld
EC35 Nieuwstraat thv Blokker bord met aanduiding parkeerplaats op andere locatie (in de lijn van de 

andere verkeersborden).
33086970 4/11: bord is verplaatst

EC36 Nieuwstraat thv Okay kapsalon, bij 
kastje

bestrating nakijken 33086973 17/10: bestrating is hersteld

EC37 Nieuwstraat thv Level (links van 
Dijkmans)

ramkraak-paaltjes nog nodig? 33086976 7/10: ramkraakpaaltjes zijn indertijd op verzoek geplaatst (hoogstwaarschijnlijk 
verzekeringsvoorwaarde) en blijven staan.

EC38 Nieuwstraat thv Level (links van 
Dijkmans)

hemelwaterafvoer regelen 33086979 11/11: Het bouwbesluit eist niet dat hemelwaterafvoer daadwerkelijk aangesloten moet zijn 
op het openbaar riool. 

EC39 Nieuwstraat thv Regiobank ramkraak-paaltjes nog nodig? 33086982 7/10: ramkraakpaaltjes zijn indertijd op verzoek geplaatst (hoogstwaarschijnlijk 
verzekeringsvoorwaarde) en blijven staan.

EC40 Nieuwstraat thv Kaat (nr 52/54) bestrating nakijken 33086985 28/10: bestrating is hersteld
EC41 Nieuwstraat nieuwe pinautomaat opmerking PMB tbv nieuw te plaatsen pinautomaat: ook graag rekening 

houden met mensen in rolstoel (hoogte) en mensen met een visuele 
beperking (op gehoor)

PMB heeft hier reeds contacten over, maar vraagt gemeente indien mogelijk hier ook voor te 
pleiten. 

EC42 Nieuwstraat voor Chin. Restaurant 
Lotus

ongezond ogende boom: rooien? 33086988 7/10: We laten de boom vooralsnog even staan en kijken af hoe hij zich ontwikkeld, maar de 
boom wordt in de gaten gehouden.

EC43 Otterdijck De stoepjes zijn zó smal en schuin dat je er bijna niet over kunt lopen. Laat 
staan met een rolstoel, kinderwagen of kinderen met een fietsje.

33086991 1/11: er is hier helaas weinig ruimte en er moet toch een overbrugging worden gemaakt ivm 
het hoogteverschil. 

R1 Paulus Gielmanstraat huisnr 2a-2h Stoepen lopen te schuin af voor rolstoel- en rollator bezitters. 33086211 1/11: de situatie is ons inziens acceptabel. Er is een hoogteverschil wat gecorrigeerd moet 
worden en  daardoor blijf je een bepaalde schuinte houden.

R2 Paulus Gielmanstraat huisnr 2 De goot naast de stoeprand wordt niet goed onderhouden: er hoopt zich 
vuil op en er groeien planten

33086214 19/9: opgeruimd

R3 Paulus Gielmanstraat huisnr 13  De AED is goed verstopt – zo goed zelfs dat die bijna onvindbaar is. Zou hier 
een sticker of een bordje kunnen helpen?

33086217 7/10: De ehbo-vereniging geeft het volgende antwoord: 
In het verleden is gekozen om AED’s minder op zicht te plaatsen omdat ze in een niet afgesloten 
kast hangen (diefstal gevoelig). Het systeem voor gebruik is zo ingesteld dat bij een reanimatie 
(via 112) hulpverleners worden opgeroepen (via hartslagnu) om de AED naar de reanimatie te 
brengen. De hulpverleners krijgen de locatie van de AED door via een sms/app. Het is dus ook 
niet noodzakelijk om de AED op zicht te plaatsen.
Bij de nieuwe AED’s wordt gekozen voor een kast met slot. Ook deze AED’s  hoeven niet op zicht 
te hangen want ook deze komen in het systeem van hartslagnu. En hierbij krijgt een 
hulpverlener naast de locatie via een sms/app ook de code van het slot van de AED-kast. Het is 
niet de bedoeling dat AED’s weggehaald kunnen worden als ze niet opgeroepen worden via 
hartslagnu (112). 

EC44 PLUS pad tussen parkeerplaats en 
Nieuwstraat

Particulier groen hangt over pad heen 33086994 29/10: de haag is  teruggesnoeid. De locatie wordt in de gaten gehouden en zo nodig wordt er 
ingegrepen. 

EC45 Poelijoe-park aangrenzend bos Het bos grenzende aan het Poelijoepark en appartementencomplex van de 
Eikenburg, vertoont een enorm wildgroei van bramenstruiken en ander 
laag groeiende beplanting. Het bos geeft daardoor een onverzorgde 
uitstraling die vraagt om een goede opknapbeurt om verder vervuiling te 
voorkomen.

33086997 7/10: onderhoud wordt ingepland. 7/11 is gereed

EC46 Poelijoe-park Het openlucht theater in het Poelijoepark verdient een goede 
schoonmaakbeurt. Het is zonde om te zien hoe gras en ander onkruid deze 
op zich markante voorziening overwoekert.

33087000 
/33087111

24/10: het theater is weer opgeknapt, we gaan er ook nog een keer met algendoder over dan is 
het weer schoon. We kunnen dit niet met de hogedrukreiniger doen omdat we de voegen eruit 
spuiten.

EC47 Postakker Kruising Schoolstrat trottoirbandjes aanpassen voor rolstoelen ed. 33087003
EC48 Postakkers huisnr 11-13-15 Op de troittoirs blijven plassen water staan. Dit ontstaat doordat 

vrachtverkeer naar de parkeerplaats achter het zwembad rijdt. 
33087006

EC49 Postakkers De stoeptegels ter hoogte van de bocht Postakkers – Otterdijck zijn 
ongelijk en gedeeltelijk verzakt. 

33087009

EC50 Postakkers Er wordt vaak te hard gereden in de straat. Bijna niemand houdt zich aan 
de 30 km/uur. Kunnen hier maatregelen tegen genomen worden?

33087012 9/10: Er worden geen snelheidsremmende maatregelen aangebracht (dit is niet de oplossing en 
de maatregelen geven erg veel last voor de aanwonenden), wel is de politie verzocht om 
snelheidscontroles te houden.

EC51 Postakkers De bestrating van de stoep ligt ongelijk en los, ter hoogte van de kruising 
Schoolstraat-Postakkers tot en met de kruising Willibrorduslaan-
Postakkers.

33087015 1/11: idem EC48-EC49-EC50

EC52 Quackelaer zijde met even nummers De bomen zorgen voor overlast door wortelvorming. Dat zorgt ook voor 
‘knollenvelden’ als grasveld. 

33087018 7/11: de mening dat dit een 'knollenveld' is wordt niet gedeeld. Deze wortelvorming heeft voor 
dit moment geen urgentie. 

EC53 Quackelaer zijde met ONeven nummers De stoep ligt te schuin. Met name bij de inritten. Voorheen was de stoep 
recht en hadden de inritten een schuine trottoirband. Daardoor was de 
stoep beter te begaan met rolstoel, kinderwagen etc. 

33087021 1/11: Dit probleem doet zich op vele locaties voor. Het is niet mogelijk (ook financieel niet) om 
overal aanpassingen te doen. Evenals de Postakkers wordt de situatie in de Quackelaar op een 
later moment nader bekeken.

1/11: vanwege drukte op dit moment wordt later gekeken wat hier de beste oplossing is in de 
Postakkers, is namelijk te groot waardoor een stukje opnieuw bestraten geen oplossing is. .



EC54 Quackelaer Zou er een veiligere oversteekmogelijkheid kunnen komen van de 
Quackelaer naar de Jumbo (voetgangers en fietsers)?

33087024 8/10: Bij de Jumbo wordt geen zebrapad aangelegd, De gemeente is namelijk terughoudend in 
het aanleggen van nieuwe zebrapaden. Bestuurders van auto’s moeten voetgangers, die op een 
zebrapad oversteken of op het punt staan dit te doen, voor laten gaan. Helaas leert de ervaring 
dat een zebrapad geen algemene oplossing is voor het probleem. Veel automobilisten stoppen 
niet voor een zebrapad als iemand op het punt staat om over te steken. Een zebrapad kan dus 
een 'schijnveilige oplossing' zijn.
Dat voorrang niet altijd wordt gegeven, komt voort uit het gedrag van zowel voetgangers als 
automobilisten. Lange tijd geleden, was een voetganger verplicht om bij een zebrapad over te 
steken als er binnen 30 meter een zebrapad aanwezig was. Deze regel is vervallen, omdat 
voetgangers overal zouden moeten kunnen oversteken. Het gevolg is dat de voetgangers niet 
langer op zoek gaan naar of gebruik maken van een zebrapad. Automobilisten kunnen dus 
overal overstekende voetgangers tegenkomen. Daarmee is de uitzonderingspositie van het 
zebrapad vervallen.
Nóg een zebrapad aanleggen, draagt lang niet altijd bij aan de overzichtelijkheid. Het is vaak 
veiliger voor een voetganger om te wachten totdat hij/zij kan oversteken dan ervan uitgaan dat 
de automobilist stopt.
Op deze specifieke locatie is het technisch moeilijk om een logische plek te bepalen voor een 
zebrapad door de brede inritten en de veelheid aan bomen. Hierdoor zullen voetgangers (en 
voetgangers met de fiets aan de hand) niet allemaal gebruik maken van een zebrapad. Ook is het 
hier niet mogelijk om in twee keer over te steken, omdat er geen ruimte is voor een 
middengeleider. Voor de voetgangers vanuit het centrum is gekozen om een extra zebrapad aan 
te leggen op de kruising met de Nieuwstraat. Ook ligt er een zebrapad bij de Postakkers. Op deze 
kruisingen kan men wel op een logische plek in twee keer oversteken.

EC58 Quackelaer even nummers Onderhoud bermen 33087036 7/10: onderhoud is ingepland  7/11 gras wordt volgens onderhoud schema gemaaid. Wellicht 
kwam de schouw net 'te vroeg'. Op dit moment wordt het schema niet aangepast. 

EC 59 Quackelaer naast nr 62 /richting 
Schoolstraat

opgang is erg schuin. Kan deze verlaagd worden? 33087039 Zie reactie bij EC-53

EC60 Quackelbos Op het pad naast de parkeerplaats van de PLUS heeft een gecombineerde 
functie; er mag  gewandeld en gefietst worden, maar dit combineert niet 
altijd prettig. Fietsers zouden beter over de parkeerplaats kunnen 
verwezen worden: bijvoorbeeld middels een suggestie-markering? 

33087042 14/11 Er bestaat geen “standaard” suggestiemarkering. We weten nog geen alternatief.

EC61 Quackelbos De vijver staat momenteel erg laag en is erg vies.: Kan de vijver 
uitgebaggerd worden? En alle rommel opgeruimd worden? Kunnen de 
grote keien weer geplaatst worden? Zodat de kinderen van de ene kei naar 
de andere kunnen springen?  kinderen.

33087045 14/10: Tijdens de schouw is al besproken dat de vijver niet uitgebaggerd zou worden. De troep 
rondom de vijver is wel opgeruimd. Het is even onduidelijk wat er precies bedoeld wordt met 
de keien. Willen jullie degene, die dit punt onder de aandacht heeft gebracht, vragen om 
telefonisch contact met ons op te laten nemen?

EC62 Quackelbos Recent zijn er bomen verwijderd tussen de PLUS en de hoek achter de 
Quackelaer. Hierdoor is veel ruimte ontstaan voor bramengroei en 
hulstbomen. Kunnen de bramen verwijderd worden en nieuwe 
planten/bomen voor terug komen? Dat speelt een stuk vriendelijker voor 
de kinderen

33087048

7/10: het hele bosje zou moeten worden aangepakt.  7/11: Hier is nog geen planning van te 
geven omdat nu gewerkt wordt aan de visie 'achterzijde markt'. Hierdoor gaan we nu niets 
bijplanten. Wel wordt de bramengroei in toom gehouden

EC63 Quackelbos De PLUS heeft een ‘groene’ muur aangelegd. Dit is een afspraak uit het 
verleden tussen de Gemeente, PLUS en de buurt. Het rasterwerk staat er, 
maar de begroeiing niet. Zou dit met de PLUS opgepakt kunnen worden? 
Het is niet alleen het aanleggen, maar ook het beheren van het groen. 

33087051 28/10: Verzoek aan melder: na diverse mailjes over en weer en gebeld te hebben ben ik 
persoonlijk gaan kijken omdat bij het begrip 'groene muur' niet duidelijk is wat er bedoeld 
wordt. En ik moet zeggen dat ik snap wat ze bedoelen. Daarom wil ik vragen of degene die dit 
punt heeft aangemeld een melding wil aanmaken via onze website en deze wil voorzien van 
foto's. Hierij kan dan verwezen worden naar melding 33087051, waardoor men weet dat er al 
eerder over gesproken is. 

EC64 Runstraatje In zijn algemeenheid een wat verloren straatje waar veel onkruid groeit en 
de schoolgaande jeugd hun afval dumpt.

33087054 8/10: onderhoud is ingepland  7/11 : onderhoud heeft plaatsgevonden.

R17 Rythoviusweg einde, aan Molenweg Illegale stortplaats van tuinafval in het perk (geen foto) 33086259 17/9: Niets aangetroffen, wordt meegenomen in de surveillancerondes
EC65 schoolstraat kruispunt Postakkers Het oversteken richting de Gebr. Hoeksstraat en het Kerkepad blijft 

gevaarlijk. Vooral als je het Kerkepad wilt gebruiken. Je komt bijna direct 
op de kruising. 

33087057 9/10: De bestaande situatie blijft gehandhaafd. De Kerkepad kan niet verlegd worden en 
kruising is overzichtelijk.

EC66 Schoolstraat kruispunt Postakkers De parkeervakken rondom de kruising zijn ook veelal begroeid met 
onkruid. En de parkeervakken maken de kruising ook niet overzichtelijk.

33087060 7/11: locatie  wordt meegenomen met de ronde van de borstelmachine. Geparkeerde auto's 
maken dat sommige locaties overgeslagen worden. Helaas is er vooraf geen planning van te 
geven omdat dit door een onderaannemer gebeurd. Overigens staan de parkeervakken ons 
inziens voldoende ver van kruising en blijven deze zo gehandhaafd.

EC67 Schoolstraat In de Schoolstraat staat een paaltje midden op het voetpad, je kunt daar 
niet goed met een kinderwagen of rolstoel langs. Het betreft de hoek 
Schoolstraat/Runstraat (voetpad richting Nieuwstraat)

33087063 9/10: Deze paal staat er ter bescherming van de bocht (ivm vachtverkeer dat anders de bocht 
afsnijdt). Het PMB geeft aan dat er ruimte genoeg is om er langs te kunnen. Daarom blijft de 
paal staan. 

EC68 Voortseweg/Boksheidsessijk thv Rosheuvel versmalling staat niet aangegeven (bij de oude postelseweg staan op 2 
plaatsen bordjes, maar worden niet gebruikt)

33087066 28/10: reflecterende paaltjes geplaatst

EC69 Zwembad Bezoekers rijden vaak via de Postakkers, richting Willibrorduslaan weg. 
Met een bord staat aangegeven dat dit niet mag. De wegversmalling helpt 
hier niet voldoende in. Zou de wegversmalling verwijderd kunnen worden 
en een andere snelheid verminderde maatregel toegepast kunnen worden 
(zoals bijv. kruispunt Postakkers – Areven met de ronde verhoging)

33087069 14/11: (reden achter het) toen genomen verkeersbesluit is niet te achterhalen. Voorstel is het 
bord weghalen, zodat je ook linksaf kunt. Versmalling blijft wel gehandhaafd en wordt niet 
vervangen door ronde verhoging.

EC 70 Zwembad Voetpad eindigt in een struik. Voetgangers komen dan op de weg richting 
de parkeerplaats achter het zwembad en achter het oude gemeentehuis. 
Daar moeten ze een weg zoeken tussen alle geparkeerde auto’s om op het 
Kerkepad te komen. Zou er een voetpad aangelegd kunnen worden om dit 
te verbeteren?

33087072 8/11: wordt in 2020 aangepakt


