
Dorpschouw Duizel, 13 mei 2019

Aanwezig: 

namens Dorpsraad: Frans Renders, Fritz Claassens en Gert-Jan Simonis

namens gemeente: Cas van Vroonhoven, Joep van Lith, Gerard Korsten, Claudia van Antwerpen (BOA) en Arian Wouters. 

namens PMB: Roelof, Thjeu en Jenny 

namens woningbouwvereniging: Werner Timmermans

afwezig met kennisgeving: Steven Kraaijeveld en Aukje Verheij

 

nr locatie onderwerp

SIM registratie 

nummer cq 

behandelaar reactie

D1 Donk

savonds overlast van geparkeerde fietsen op de stoep bij cafe d'n Donk (nu het terras weer 

opgesteld staat): de fietsenstalling naast het cafe wordt nauwelijks gebruikt 33081483

BOA 4/6:  wordt meegenomen in weekend avond rondes bij verkeerd geparkeerde 

fietsen spreken wij hierop de Donk aan.

D2 Gildestraat naast nr 45: trottoirband verlagen 33081486 JvL 21/5 opdracht tot herstel is gegeven

D3 Gildestraat minirotonde: beplanting aanpassen 33081489 CvV 3/6 Wordt in het najaar aangepast

D4 Gildestraat thv huisnr 18: het nieuwe plantsoen met paaltjes afzetten 33081483 CvV 3/6 dit wordt door onze buitendienst opgepakt

D5 Gildestraat achterpad achter huisnr 18: onderhoud na weghalen coniferen WON.STG

5/6: het achterpad van de Gildestraat moet over een redelijk groot stuk worden 

opgeschoond (afval en groen verwijderen) en  bestrating worden aangelegd. 

Opdracht hiervoor is vergeven. De klus zal voor 1 september gereed zijn.

D6 Gildestraat splitsing met Vendelierstraat: nauwe doorgang wanneer op de T-splitsing geparkeerd wordt 33081495

15/5 CvA: Tijdens de wijkschouw de auto al laten verplaatsen. Wordt meegenomen 

in de surveillanceronde. 

D7 Gildestraat thv huisnr 3: nieuwe trottoir ligt los. Komt door vuilniswagen/zoutstrooier die over de stoep rijden 33081498 JvL 21/5 opdracht tot herstel is gegeven

D8 Gildestraat schuine opgang is te krap voor rolstoel: liever verplaatsen naar de bocht 33081501 JvL 21/5 opdracht is gegeven

D9 Gildestraat thv huisnr 20: op- en afritje aanleggen voor rolstoelen *uit schouw 2017* 33081504 JvL 6/6: opdracht is gegeven

D10 Gildestraat T splitsing Oudekerkstraat: er ontbreken op- en afritjes over de oude Kerkstraat *uit schouw 2017* 33081507 JvL 6/6: opdracht is gegeven

D11 Hapertseweg

kruising met Berkvenseweg: hier staan erg veel verkeersborden, maakt het niet duidelijker *uit 

schouw 2017* 33081510

29/5 GK : Zoals al eerder gemeld, ik ben hier in het verleden al eens geweest mét de 

dorpsraad en Lunetzorg. Op hun verzoek zijn er extra borden geplaatst. Uiteraard 

geen probleem dat ze erachter komen dat er toch te veel borden staan, maar dan 

hoor/lees ik graag welke borden zij vinden dat er alsnog weg kunnen. 

D12 Oude Kerkstraat wordt geparkeerd in bocht 33081513

15/5 CvA: voor ons al een bekende melding deze wordt meegenomen in onze 

rondes bij waarneming van fout parkeren wordt hierop gereageerd. 

D13 Oude Kerkstraat

bocht bij Donk: keien ruilen voor paaltjes voor betere doorgang. (NB: Keien graag verplaatsen naar 

Wolverstraat nabij Tramhalte, zie D26) 33081516 CvV 3/6 : opdracht is gegeven

D14 Smitseind t.o. huisnr 31a: schuin trottoir 33081519

JL 6/6: Hier moeten grotere en meerdere aanpassingen aan vooraf gaan om dit te 

kunnen uitvoeren. Dit gaat vooralsnog niet gebeuren

D15 Smitseind pad naar Vendelierstraat: doorgang 1 stoeptegel breder maken of hekje inkorten 33081522 WvL 6/6: opdracht ligt bij de stratenmakers

D16 Smitseind thv huisnr 16b: omranding boomspiegel te hoog 33081525 JvL 6/6: opdracht is gegeven

D17 Smitseind bij Arthur Fraserpad: bord met fietsroute-overzicht verplaatsen naar beter zichtbare plaats 33081528 WM 21/5: gereed

D18 Tamboerstraat thv huisnr 16: overhangend groen over parkeerplaats 33081531 BOA 4/6: wordt in de komende weken gesnoeid. 

D19 Vendelierstraat parkeerterrein: weg wordt 's-avonds geblokkeerd door geparkeerde auto's 33081534 29/5 GK: situatie wordt intern besproken. We komen hierop terug bij de DR

D20 Vendelierstraat thv huisnr 30: schuin aflopend trottoir 33081537

JL 6/6: Hier moeten grotere en meerdere aanpassingen aan vooraf gaan om dit te 

kunnen uitvoeren. Dit gaat vooralsnog niet gebeuren

D21 Vendelierstraat pad naar Gildestraat (tussen huisnr 24/26): te smalle doorgang poortjes 33081540 29/5 GK: situatie wordt intern besproken. We komen hierop terug bij de DR

D22 Vendelierstraat hoek: overhangende takken van appelboom over parkeerplaats 33081543 3/6 BOA: bewoner gaat appelboom snoeien.



D23 Vendelierstraat pad naar Gildestraat: graffiti op pop-station 33081546

15/5 WM: graffiti-verwijderaar toegepast: doet niets. Wij zijn echter geen eigenaar 

van het POP-station: eigenaar (KPN)  is ingelicht maar doet er niets aan zolang het 

niet meer /aanstootgevend is.

D24 Waterhof de woningen zijn verouderd en voldoen niet meer WON.STG

Tijdens schouw besproken: woningstichting erkent dat actie nodig is. Welke kant dit 

op zal gaan (renovatie en/of sloop-nieuwbouw) is nog niet bekend. Plan Waterhof 

heeft wel prioriteit: nog dit jaar zal in gesprek worden gegaan met bewoners, 

dorpsraad, pmb en gemeente. 

D25 Waterhof langdurig geparkeerde auto op parkeerplaats 33081549 16/5 MR: Het voertuig is gecheckt. Alles is in orde. De eigenaar woont in de straat. 

D26 Wolverstraat thv Tramhalte: keien die uit bocht Oude Kerkstraat/Donk komen neerleggen 33081552 CvV - GK - JvL 3/6 : opdracht is gegeven

D27 Wolverstraat t.o. huisnr 12: plantvak voorzien van laurier 33081555 16/5 CvV: Dit gaan wij in het najaar (plantseizoen) oppakken 

D28 Wolverstraat thv huisnr 26: wordt op stoep geparkeerd (mn ochtenduren) 33081558

15/5: Is een bekend probleem in deze straat.Wordt meegenomen in de 

surveillancerondes. 

D29 Wolverstraat thv huisnr 26: trottoir is verzakt 33081561 WvL: 4/6 wordt opgepakt met het plaatsen van de paaltjes ed. (D13 en D26)

D30 Wolverstraat thv huisnr 26: parkeerbord hangt te laag en paal staat scheef 33081562 WM 21/5: gereed

D31 Wolverstraat

overleggen hoe probleem met leverancier Tramhalte op te lossen (paaltjes in trottoir zou 

opstopping Provincialeweg kunnen veroorzaken, maar leggen van keien (D26) voorkomt dit niet en 

herbestraten van trottoir (D29) heeft geen zin wanneer er niets verandert) GK 29/5 GK opdracht voor paaltjes te plaatsen is uitgezet


